REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
§ 1.
Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską,
zwany dalej „konkursem”, którego celem jest:
1) popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego;
2) promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich i doktorskich.

§ 2.
1. Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska i doktorska, która:
1) dotyczy tematu z zakresu sądownictwa administracyjnego, a szczególności:
a) prawa administracyjnego,
b) prawa finansowego,
c) prawa budowlanego,
d) prawa ochrony środowiska,
e) prawa własności przemysłowej,
f) ustroju samorządu terytorialnego,
g) gospodarki nieruchomościami;
2) została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus;
3) jest napisana w języku polskim.
2. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace pracowników sądów administracyjnych.
§ 3.
1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i
niepublicznych, którzy obronili prace w terminie od 31 października 2018 r. do 31
października 2019 r.
2. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać
1) autor pracy, po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta;
2) promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy.
§ 4.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie zawiera:
1) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu;

2) 1 egzemplarz pracy w wersji papierowej przesłanej na adres Naczelnego Sądu
Administracyjnego (ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa z dopiskiem
„konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską”);
3) 1 egzemplarz pracy w wersji elektronicznej przesłanej na adres:
konkursmgr@nsa.gov.pl;
4) streszczenie pracy w wersji papierowej i elektronicznej zawierające maksymalnie
3.500 znaków;
5) kopię recenzji promotora i recenzenta;
6) kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin
obrony pracy;
7) zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu wraz z Informacją udzielaną osobie przy
zbieraniu danych osobowych, której wzór, który stanowi załącznik nr 4 do
regulaminu.
8) zgodę promotora/recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych,
według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wraz z Informacją
udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, której wzór, który stanowi
załącznik nr 4 do regulaminu
2. Zgłoszenie pracy, które nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będą
oceniane.
3. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
§ 5.
1. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Kapitułę Konkursu w składzie
odpowiednim do zgłoszonych prac.
2. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów
konkursu.
3. Kapituła Konkursu na pierwszym posiedzeniu określa regulamin swoich prac.
4. Przy wyborze laureatów Kapituła Konkursu bierze pod uwagę w szczególności:
1)

jakość merytoryczną pracy;

2)

stopień samodzielności autora pracy;

3)

dobór literatury i orzecznictwa;

4)

poprawność metodologiczną;

5)

językowy i edytorski poziom pracy.

§ 6.
1. Nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską jest:
1) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda pieniężna 3.000 zł, publikacja streszczenia
pracy lub fragmentu pracy w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego oraz możliwość odbycia bezpłatnego stażu w jednym z
wojewódzkich sądów administracyjnych;
2) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna 2.000 zł, publikacja streszczenia
pracy lub fragmentu pracy w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego oraz możliwość odbycia bezpłatnego stażu w jednym z
wojewódzkich sądów administracyjnych;
3) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda pieniężna 1.000 zł oraz możliwość odbycia
bezpłatnego stażu w jednym z wojewódzkich sądów administracyjnych.
2. Nagrodą w konkursie na najlepszą pracę doktorską jest:
4) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda pieniężna 6.000 zł, publikacja streszczenia
pracy lub fragmentu pracy w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego;
5) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna 4.000 zł, publikacja streszczenia
pracy lub fragmentu pracy w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego;
6) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda pieniężna 3.000 zł.
3. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody równorzędne, przyznać inny podział nagród
pieniężnych, odstąpić od przyznania nagród lub przyznać wyróżnienia.
4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone po potrąceniu stosownych należności podatkowych.
5. Publikacja streszczenia pracy lub fragmentu pracy następuje zgodnie z wymogami
określonymi przez Redakcję Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.
Kapituła Konkursu wskazuje, wybrany do publikacji, fragment pracy.
6. Miejsce i termin odbycia bezpłatnego stażu zostanie ustalone w porozumieniu z osobą
nagrodzoną.
§ 9.
1. Prace należy składać do dnia 5 listopada 2019 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 listopada 2019 r.

3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o uroczystym wręczeniu nagród do dnia 5
grudnia 2019 r.

§ 8.
1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezes Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na niniejszy regulamin.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1) Informacje o autorze pracy:
•

Imię i nazwisko……………………………………………………………….......

•

Temat pracy ……………………………………………………………………..

•

Adres do korespondencji………………………………………………………..

•

E-mail…………………………………………………………………...............

•

Telefon………………………………………………………………….……………….

2) Informacje promotora/recenzenta pracy
•

Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy …………………………………………….

•

Nazwa jednostki, w ramach której praca powstała i została obroniona ……………….

……………………………………………………………………….…………………………..
•

Ocena uzyskana za pracę ………………………………………………….

Uzasadnienie zgłoszenia
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………
(data i podpis promotora/recenzenta pracy)
3) Oświadczenia autora pracy
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie moje pracy do konkursu” 1
……………………………………………………………………………………………….………….
(data i czytelny podpis autora pracy)
„Oświadczam, że akceptuję warunki określone w regulaminie konkursu”
……………………………………………………………………………………………….………….
(data i czytelny podpis autora pracy)

1

dotyczy prac zgłaszanych przez promotora lub recenzenta

„Oświadczam, że praca złożona do konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona do obrony i nie
wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.”
………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis autora pracy)

Załącznik nr 2
Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą
w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, moich danych osobowych
w zakresie objętym niniejszą zgodą i przekazaną przeze mnie dokumentacją dla celów udziału
w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i
nazwiska w związku z udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach o konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam(-em)
poinformowana(-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, jak również prawie do wycofania wyrażonej wyżej zgody w dowolnym
momencie. Jest mi wiadome, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
.........................................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)

Załącznik nr 3
Zgoda promotora/recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą
w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, moich danych osobowych
w zakresie objętym niniejszą zgodą i przekazaną przeze mnie dokumentacją dla celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i
nazwiska w związku z udziałem w konkursie autora pracy, we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam(-em)
poinformowana(-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, jak również prawie do wycofania wyrażonej wyżej zgody w dowolnym
momencie. Jest mi wiadome, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
.........................................................................................
(data i czytelny podpis promotora/recenzenta pracy)

Załącznik nr 4
INFORMACJA
1)
2)
3)

4)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Sąd Administracyjny
z siedzibą w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5.
Inspektor Ochrony Danych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym: e-mail iod@nsa.gov.pl.
Naczelny Sąd Administracyjny przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody
udzielonej przez Panią/Pana w zakresie danych ujawnionych w Formularzu zgłoszenia i
załączonej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679).
Naczelny Sąd Administracyjny przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu:
a) udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską;
b) dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, w szczególności obowiązków wynikających przepisów podatkowych i
rachunkowych;
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie
stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Naczelnym Sądzie
Administracyjnym w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c w
związku z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679);
d) w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, tj. obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej.

5)

6)
7)

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane 2: instytucjom bankowym, dostawcy programu
finansowo-księgowego, wydawcy Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego, w
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego;
b) jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane w celu ustalenia dochodzenia lub obrony
roszczeń w postępowaniu, w którym Naczelny Sąd Administracyjny jest stroną - do czasu
jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń;
c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków, o ktorych mowa w ustawie z dnia 14
lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173
z późn. zm.) Po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja niearchiwalna kat. B
o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna kat.
A przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.

8)

Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych;
b) żądania sprostowania,ograniczenia przetwarzania lub usunięcia na zasadach określonych w
art. 16, 17 i 18 Rozporządzenia 2016/679;
c) przenoszenia danych.

2

udostępnienie danych osobowych uzależnione jest o wyników konkursu

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do
dopuszczenia zgłoszonej przez Panią/Pana pracy magisteskiej do konkursu. Niepodanie danych
osobowych skutkować będzie nieuwzględnieniem dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia do
udziału w konkursie.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania

............................................................................
(data i podpis osoby
wobec której zrealizowano obowiązek
informacyjny)

