REGULAMIN KONKURSU PREZESA GUS
na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
w roku akademickim 2019/2020
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską
i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2019/2020, zwanego dalej „Konkursem”.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej i najlepszej pracy doktorskiej
z zakresu statystyki w danym roku akademickim oraz popularyzacja wiedzy o statystyce, statystyce
publicznej i jej zasobach informacyjnych.
Organizatorem Konkursu jest Główny Urząd Statystyczny, zwany dalej „Organizatorem”.
W imieniu Organizatora Konkurs obsługuje Departament Edukacji i Komunikacji w Głównym Urzędzie
Statystycznym.
Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin opublikowane są na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego konkursnaprace.stat.gov.pl.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „pracy magisterskiej”, „pracy doktorskiej”, „uczelni publicznej”,
„uczelni niepublicznej”, należy przez to rozumieć odpowiednio prace i uczelnie, o których mowa w
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 80, z późn.
zm.).
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie.
Warunki uczestnictwa
§2

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) autorzy prac magisterskich, będący absolwentami studiów wyższych drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu
statystyki,
b) autorzy prac doktorskich, będący absolwentami studiów doktoranckich – w części dotyczącej
najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki,
zwani dalej „Uczestnikami” lub „Autorami prac.”
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki,
obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2019/2020
(obronione nie później niż do 31 grudnia 2020 r.), zwane dalej także „pracami konkursowymi”. Prace
konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie Autorzy prac.
Uczestnik może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską lub tylko jedną pracę doktorską.
Do Konkursu nie mogą być zgłoszone prace, które były zgłaszane w poprzednich edycjach Konkursu.
Uczelnia, w której praca konkursowa została złożona i obroniona, mieści się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w jednostkach statystyki publicznej oraz
członkowie Komitetu Konkursowego, o którym mowa w §4, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
przysposobione.
Zgłoszenie udziału w Konkursie, zwane dalej „Zgłoszeniem konkursowym” powinno zawierać:
− odpowiednio: pracę magisterską albo pracę doktorską w wersji elektronicznej, w formacie *.doc lub
*.pdf;
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− streszczenie pracy (maksymalnie 2 strony A4) w edytowalnej wersji elektronicznej, w formacie *.doc
lub *.pdf;
− skan dokumentu potwierdzającego nadanie (w oparciu o zgłoszoną do Konkursu pracę)
odpowiednio tytułu zawodowego magistra albo stopnia naukowego doktora w formacie pliku
PDF/JPG – dyplom z uczelni, zaświadczenie z uczelni lub inny równoważny dokument (przykład
takiego dokumentu stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu).
Zgłoszenie Konkursowe należy przesłać za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego celu aplikacji
webowej, dostępnej na stronie konkursu konkursnaprace.stat.gov.pl.
Termin składnia zgłoszeń upływa zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie konkursu
konkursnaprace.stat.gov.pl .
Złożone zgłoszenie można będzie edytować, zmienić lub usunąć do dnia wskazanego w
harmonogramie jako termin składania prac. Po tym terminie edycja nie będzie możliwa, ze względu na
rozpoczęcie procesu sprawdzania prac.
Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełnią warunków określonych w ust. 1-2, 4-9 nie będą oceniane.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnie niewyłącznej licencji na
korzystanie przez Organizatora i Komitet Konkursowy, o którym mowa w §4 ust. 1, ze zgłoszonej pracy
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia Laureatów.
Organizator po otrzymaniu Zgłoszenia Konkursowego, spełniającego wymogi formalne, usuwa z pracy
konkursowej dane Autora pracy oraz dane promotorów i nadaje pracy numer kodujący.
Harmonogram Konkursu
§3

1.

2.

3.

4.
5.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem Konkursu publikowanym na stronie
internetowej www.stat.gov.pl, składającym się z następujących etapów:
− ogłoszenie Konkursu,
− nadsyłanie prac konkursowych,
− ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród Laureatom.
Wyniki Konkursu, zawierające dane Laureatów, tj.: imię i nazwisko, zajęte miejsce, tytuł pracy
konkursowej, nazwa uczelni, na której została obroniona praca konkursowa) zostaną podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu konkursnaprace.stat.gov.pl , na stronie GUS
www.stat.gov.pl, w Intranecie, w mediach społecznościowych GUS, a także podczas uroczystości
wręczenia nagród, na co Autor pracy przystępując do Konkursu wyraża zgodę w formie elektronicznego
oświadczenia woli w aplikacji do zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunków Laureatów, utrwalonych podczas
uroczystości wręczenia nagród, według wyboru Organizatora, na stronach internetowych oraz
w mediach społecznościowych GUS i Urzędów Statystycznych (Twitter, Facebook). Podstawą
opublikowania wizerunków Laureatów będzie ich zgoda, udzielona w formie elektronicznego
oświadczenia woli określonego w formularzu w aplikacji do Zgłoszeń Konkursowych.
Informacja o terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród zostanie przekazana Laureatom na
wskazany przez nich adres e-mail, oraz zamieszczona na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu.
Kryteria oceny i nagrody
§4

1.
2.

Oceny prac konkursowych pod względem merytorycznym dokonuje Komitet Konkursowy.
Prezes GUS wskazuje osoby do Komitetu Konkursowego, w tym przewodniczącego Komitetu.
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Komitet Konkursowy pracuje w oparciu o Regulamin oraz Szczegółowe zasady oceny prac
w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystki w roku
akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
Informacja o powołaniu Komitetu Konkursowego i jego składzie zostanie ogłoszona na stronie
konkursu konkursnaprace.stat.gov.pl.
Od rozstrzygnięć Komitetu Konkursowego nie przysługuje odwołanie.
Spośród zakwalifikowanych do udziału w Konkursie (spełniających wymogi formalne) odpowiednio
prac magisterskich i prac doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni Laureatów trzech najlepszych prac
magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne,
zwane dalej „nagrodami” lub „nagrodą” w wysokości brutto:
a) w części Konkursu na najlepszą pracę magisterską:
−
I miejsce – nagroda 5.000 zł,
−
II miejsce – nagroda 3.000 zł,
−
III miejsce – nagroda 2.000 zł,
b) w części Konkursu na najlepszą pracę doktorską:
−
I miejsce – nagroda 10.000 zł,
−
II miejsce – nagroda 7.000 zł,
−
III miejsce – nagroda 5.000 zł.
Od wartości nagród Organizator potrąci należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych, zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).
Warunkiem przekazania nagrody jest złożenie przez Laureata rachunku i oświadczenia o przyjęciu
nagrody na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu oraz oświadczenia do celów
podatkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
Nagrody zostaną przekazane na rachunki bankowe wskazane przez Laureatów, w terminie 14 dni od
daty złożenia przez nich oświadczeń, o których mowa w ust. 8. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa
się złożenie w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim polecenia przelewu w banku GUS.
W przypadku braku wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8, nagroda nie zostanie
przekazana.
Każdy Laureat, z datą podpisania oświadczenia o przyjęciu nagrody, stanowiącego załącznik nr 4 do
Regulaminu Konkursu, udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, 5 - letniej licencji niewyłącznej na
korzystanie ze streszczenia nagrodzonej pracy konkursowej poprzez umieszczenie jego fragmentów na
stronie internetowej (www.stat.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych GUS (Twitter, Facebook).
W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody Laureatowi,
że nagrodzona praca stanowi plagiat, lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub
postanowienia Regulaminu Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia decyzji o
nieprzyznaniu nagrody w Konkursie, bądź odmowy przekazania nagrody danemu Laureatowi,
a w przypadku nagród już przyznanych – żądania zwrotu nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w części na najlepszą pracę magisterską
lub w części na najlepszą pracę doktorską w przypadku, gdy liczba zgłoszonych prac konkursowych
w poszczególnych częściach nie przekroczy 5.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz nieprzyznania nagród w przypadku
niskiego poziomu merytorycznego prac konkursowych.
Postanowienia końcowe
§5

1.
2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie konkursu.
W sprawach nieobjętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
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Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia należy
wyłącznie do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i Harmonogramie
Konkursu.
Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administratorem danych osobowych Autorów prac dokonujących zgłoszenia oraz informacji o uczelni,
zawartych w przekazanej dokumentacji jest Organizator. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych ww. podmiotów w celu realizacji Konkursu określa Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
Integralną część Regulaminu Konkursu stanowią następujące załączniki:
- załącznik nr 1 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Konkursu
Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku
akademickim 2019/2020;
- załącznik nr 2 - Zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej/doktorskiej;
- załącznik nr 3 - Szczegółowe zasady oceny prac w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę
magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2019/2020;
- załącznik nr 4 - Rachunek i oświadczenie o przyjęciu nagrody w Konkursie;
- załącznik nr 5 - Oświadczenie do celów podatkowych.
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