
 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ 
NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

 
§ 1. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac magisterskich lub 
licencjackich poświęconych polityce informacyjnej i komunikacji społecznej w dziedzinie 
ochrony środowiska.  
 
 

§ 2. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Minister Środowiska, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Sekretariat konkursu znajduje się w Ministerstwie Środowiska, pod adresem: 

ul. Wawelska 52/54 
00 - 922 Warszawa 

3. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy e-mail: 
konkurs.prace.magisterskie.licencjackie@mos.gov.pl 

4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 
„Regulaminem” oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.mos.gov.pl 
 oraz w sekretariacie konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia w przedmiocie 
akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora. 

 
§ 3. Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę 

magisterską albo licencjacką, o tematyce określonej w § 1 ust. 1 Regulaminu, w terminie 
od 1 stycznia 2015 r. do 15 września 2016 r. zwanych dalej „Pracami” lub „Pracą”. 

3. Do konkursu mogą być zgłoszone obronione Prace, które otrzymały od promotora lub 
recenzenta ocenę co najmniej dobrą. Do konkursu może być zgłoszona Praca, do której 



 

 
 

przysługują uczestnikowi nieograniczone prawa majątkowe.  
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę magisterską albo licencjacką. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie poniższych warunków:  

1) napisanie w języku polskim i obronienie Pracy wpisującej się w cel konkursu; 
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu nieograniczonych praw autorskich do pracy 

zgłoszonej w konkursie;  
3) wysłanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ust. 6 i nast. 

na adres podany w §2 ust 2 Regulaminu. 
6. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

1) 1 egzemplarz Pracy w wersji papierowej; 
2) 1 egzemplarz  Pracy w wersji elektronicznej w formacie doc lub PDF na nośniku CD 

lub DVD; 
3) potwierdzenie obrony Pracy lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego 

wydane przez władze uczelni;  
4) podpisany i właściwe wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego treść stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej 
Organizatora www.mos.gov.pl. 

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu nieograniczonych praw autorskich objęte 
formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.  

7. Zgłoszenia niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 2-6 Regulaminu, nie będą 
oceniane.  

8. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem: KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ 
MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ. 

9. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: 15 września 2016 r. godz. 16.00 (decyduje 
data wpływu do kancelarii Ministerstwa Środowiska, kancelaria jest czynna w dni 
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 16.00). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń 
konkursowych.  

9. Zgłoszenia konkursowe dostarczone do sekretariatu konkursu po wskazanym terminie nie 
będą rozpatrywane.  

10. Niekompletne zgłoszenie konkursowe może być przez uczestnika konkursu uzupełnione 
nie później niż do dnia 15 września 2016 r. W przypadku uzupełnienia zgłoszenia 
konkursowego na kopercie powinien znaleźć się dopisek: UZUPEŁNIENIE - 
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ.  

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r. 
 

§ 4. Procedury oceny i nagrody 
 



 

 
 

1. Prace prawidłowo zgłoszone do konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej 
powołanej przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa ocenia Prace wg. następujących kryteriów: 
1) Oryginalność i walory naukowe – 10 punktów 
2) Różnorodność wykorzystanych źródeł – 10 punktów 
3) Poprawność warsztatowa i językowa – 10 punktów 
4) Struktura pracy – 10 punktów 
 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 40 punktów. 
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu. 
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator jest uprawniony do opublikowania 
imion, nazwisk i miejscowości (jako miejsce zamieszkania) zwycięzców, na co uczestnik 
wyraża zgodę.  

6. Nagroda pieniężna za każdą najlepszą pracę magisterską lub licencjacką wynosi 5 000 
złotych brutto, a w przypadku wyróżnienia – 2 500 złotych brutto za każde wyróżnienie, 
zwanymi dalej „Nagrodami” lub „Nagrodą”. 

7. Organizator przewidział przyznanie trzech nagród oraz dwóch wyróżnień. 
8. Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
361, z późn. zm.) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
w wysokości 10% nagrody zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy, który potrąca 
i odprowadza Organizator. 

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanej Nagrodzie lub wyróżnieniu telefonicznie 
lub e-mailowo. Przekazanie Nagrody nastąpi w sposób ustalony przez Organizatora ze 
zwycięzcami.  

10. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród i wyróżnień w 
konkursie. 

11. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części jest równoznaczna z 
rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody 
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu uczestnikowi 
wskazanemu przez Komisję Konkursową.   

 
§ 5. Postanowienia końcowe, licencja  

 
1. W zamian za uczestnictwo w konkursie zwycięzca udziela Skarbowi Państwa -

Ministerstwu Środowiska, z chwilą przyjęcia Nagrody, nieodpłatnej i nieograniczonej 
terytorialnie pięcioletniej licencji niewyłącznej wraz z prawem sublicencji na korzystanie 
z Pracy na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy 



 

 
 

obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym 
techniką drukarską, kserograficzną, cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną oraz 
zapisu magnetycznego na każdym nośniku, 2) wprowadzanie do obrotu oryginału lub 
egzemplarzy, na których wprowadzono Pracę; 3) wprowadzanie do pamięci komputera, 
sieci multimedialnych, w tym umieszczanie w Internecie, wydawnictwach książkowych, 
broszurach, raportach, wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub 
informacyjnych; 4) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim, w tym użyczenie 
oryginału lub egzemplarzy; 5) publiczne wyświetlanie, wystawianie, nadawanie, 
reemitowanie, wykonywanie i odtwarzanie w jakiejkolwiek formie 6) rozpowszechnianie 
w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach 
elektronicznych, za pośrednictwem prasy, telewizji, radia, Internetu, 7) wykorzystywanie 
w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi 
utworami, bez ograniczeń co do formy i treści, 8) tworzenie i rozpowszechnianie 
utworów zależnych.  

2. Niniejsza licencja nie ogranicza prawa zwycięzcy do korzystania z pracy lub przeniesienia 
autorskich praw majątkowych na rzecz osoby trzeciej. Udzielenie licencji nie pozbawia 
zwycięzcy prawa do wykonywania autorskich praw osobistych do pracy.  

3. Organizator jest uprawniony do udzielenia dalszej licencji na rzecz podmiotów 
podległych Organizatorowi, jak również na rzecz podmiotów z którymi Organizator 
współpracuje. O udzieleniu sublicencji Organizator zawiadomi zwycięzcę, w tym o 
podmiocie na rzecz którego została udzielona.  

4.  Zwycięzca jednocześnie zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z 
utworów zależnych wykonanych w oparciu o Pracę, w tym na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowania, a w szczególności na dokonywanie zmian, przeróbek, 
adaptacji, łączenia z innymi utworami na  polach eksploatacji wymienionych w § 5 ust. 1 
Regulaminu.   

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
wniosków, rozwiązań oraz innych elementów pracy w ramach działalności Ministerstwa 
Środowiska 

6. Zwycięzca z chwilą przyjęcia Nagrody przenosi na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwa 
Środowiska nieodpłatnie własność egzemplarza Pracy.   

7. W zamian za uczestnictwo w konkursie uczestnik udziela na rzecz Skarbu Państwa – 
Ministerstwa Środowiska, z chwilą zgłoszenia konkursowego, nieodpłatnej i 
nieograniczonej terytorialnie pięcioletniej licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy na 
następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy obejmujące 
wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką 
drukarską, kserograficzną, cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną oraz zapisu 
magnetycznego na każdym nośniku, 2) wprowadzanie do obrotu oryginału lub 



 

 
 

egzemplarzy, na których wprowadzono pracę; 3) wprowadzanie do pamięci komputera, 
sieci multimedialnych, w tym umieszczanie w Internecie, wydawnictwach książkowych, 
broszurach, raportach, wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub 
informacyjnych; 4) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim; 5) publiczne 
wyświetlanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, wykonywanie i odtwarzanie w 
jakiejkolwiek formie 6) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, za pośrednictwem 
prasy, telewizji, radia, Internetu. 7) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach. 
Uczestnik przenosi na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie 
własność egzemplarza Pracy.  Licencja dotyczy Prac zgłoszonych ale nie nagrodzonych w 
konkursie.  

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

9. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą 
udostępniane osobom trzecim. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac, jednocześnie 
zastrzega sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania Prac bez honorarium, tylko w 
ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.). 

10. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zbierane są do w 
celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, wykonania obowiązku podatkowego, o którym mowa w § 
4 ust. 8 Regulaminu.  

11. Każda osoba, która poda swoje dane ma prawo wglądu w te dane oraz prawo ich 
poprawiania, zmiany lub usunięcia.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania lub 
unieważnienia konkursu, a także przesunięcia terminów konkursu w każdym zakresie 
i czasie.  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  

14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz ich 
najbliższa rodzina tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i 
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 


