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Regulamin konkursu Alioth Group  
na najlepszą pracę dyplomową z zakresu bezpieczeństwa narodowego i przemysłu obronnego 

 

 

§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 
przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego i przemysłu obronnego (dalej jako: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Alioth Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6a (02-134 Warszawa), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000901473, NIP: 5223203240, REGON: 389018300, kapitał zakładowy w wysokości 526 
800,00 zł (dalej jako: „Organizator” lub „Alioth”). 

 

§ 2 [Przedmiot i cel Konkursu] 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej (pracy inżynierskiej, 
licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej – dalej jako: „Praca”) z zakresu (1) 
bezpieczeństwa narodowego lub (2) przemysłu obronnego. Prace mogą reprezentować różne 
dyscypliny naukowe. 

2. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa 
narodowego oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze. 

 

§ 3 [Nagrody konkursowe] 

1. Organizator przyzna nagrodę pieniężną za najlepszą Pracę. 

2. Organizator przyzna również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie. 

3. Nagroda pieniężna przyznawana jest po przeprowadzeniu Konkursu. 

4. Nagrodę przyznaje się autorowi Pracy. 

5. Organizator może przyznać nagrody pieniężne – wyróżnienia dla Prac innych niż wskazane 
powyżej, które mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu 
obronnego. 

6. Wypłacenie nagrody pieniężnej, uzależnione jest od spełnienia przez autora Pracy, która bierze 
udział w Konkursie (dalej jako: „Uczestnik Konkursu”) warunków, o których mowa w § 10. 

7. Wypłacenie nagrody następuje na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Konkursu. 
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§ 4 [Wysokość nagród konkursowych] 

1. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 15 000,00 zł brutto. Organizator może zwiększyć 
pulę nagród w wypadku przyznania wyróżnień, o których mowa w § 3 ust. 5. 

2. Wysokość nagród pieniężnych w Konkursie wynosi: 

a. najlepsza praca dyplomowa – 7 000,00 zł brutto, 

b. za zajęcie drugiego miejsca – 5 000,00 zł brutto, 

c. za zajęcie trzeciego miejsca – 3 000,00 zł brutto. 

3. Wysokość wszystkich przyznanych nagród pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 5, nie może 
przekroczyć 5000,00 zł brutto. 

4. Od kwoty nagrody pieniężnej potrącany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 
10% nagrody na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079, z późn. zm.). 

 

§ 5 [Zgłoszenie pracy do Konkursu] 

1. Do Konkursu można zgłaszać prace złożone i obronione na terytorium Rzeczpospolitej Polski 
w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022, których tematyka związana jest z 
bezpieczeństwem narodowym lub funkcjonowaniem przemysłu obronnego. 

2. Zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu dokonuje autor Pracy. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być również osoby, które obroniły pracę doktorską. Przepis § 5 
ust. 1 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio, ale terminem warunkującym przyjęcie pracy do 
Konkursu jest data nadania stopnia naukowego doktora przez uprawniony do tego organ. 

4. Praca może zostać zgłoszona do Konkursu tylko raz. 

5. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie Prace, które uzyskały na obronie ocenę min. 
dobrą plus. 

6. Zgłoszenie konkursowe z oznaczeniem „Konkurs Alioth Group” należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres office@aliothgroup.pl w terminie wskazanym w Harmonogramie 
Konkursu. 

7. Do udziału w Konkursie zostaną przyjęte zgłoszenie, w którym Praca spełnienia warunki, o 
których mowa w ust. 1-6. Zgłoszenia konkursowe doręczone po terminie, o którym mowa w 
Harmonogramie Konkursu lub przekazane Organizatorowi w innej formie niż wskazanej w ust. 
6 nie będą uwzględniane. 

8. Szczegółowy harmonogram Konkursu określa Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej jako: 
„Harmonogram Konkursu”). 

9. Zgłoszenie konkursowe obejmuje: 
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a. jeden egzemplarza pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC lub 
PDF, 

b. skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w formacie pliku PDF, 

c. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF) 
określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski,  

d. skan dokumentu potwierdzającego nadanie (w oparciu o zgłoszoną do Konkursu pracę) 
tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora w formacie pliku PDF – dyplom z 
uczelni, zaświadczenie z uczelni lub inny równoważny dokument, 

e. biogram autora w formacie pliku PDF, 

f. skan wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu w formacie pliku PDF. 

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnie niewyłącznej 
licencji na korzystanie przez Organizatora na czas przeprowadzenia Konkursu, bez ograniczeń́ 
liczby egzemplarzy, ze zgłoszonej Pracy, jej streszczenia oraz pozostałych elementów 
zgłoszenia konkursowego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 6 [Weryfikacja zgłoszenia] 

1. Zgłoszenia konkursowe podlegają ocenie formalnej pod względem zgodności z kryteriami 
wskazanymi w § 5 ust. 2-10 Regulaminu. 

2. Zgłoszenia konkursowe zawierające Prace, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej 
podlegają usunięciu mogących wskazywać na autora pracy (anonimizacji) i zostają przekazane 
Komisji Konkursowej 

 

§ 7 [Komisja Konkursowa] 

1. Komisja Konkursowa (dalej jako: „Komisja”) wskazuje najlepsze prace dyplomowe. 

2. Komisja liczy do 5 osób. 

3. W skład Komisji wchodzą osoby wskazane przez Organizatora. Organizator powołuje 
Przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji spośród osób wyróżniających się wiedzą 
teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w zakresie bezpieczeństwa narodowego. 

4. Członkami Komisji mogą być pracownicy Organizatora. 

5. Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie uczestnikami Konkursu, promotorami lub 
recenzentami zgłoszonych prac oraz kierownikami jednostek naukowych, na których prace 
były obronione. 

6. Do zadań Komisji należy zapoznanie się z Pracami oraz ich ocena. 
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7. Prace podlegają ocenie w skali punktowej (max. liczba punktów do zdobycia wynosi 100) pod 
następującymi względami: 

a. innowacyjne ujęcie zagadnienia – do 35 pkt.  

b. znaczenie praktyczne – do 30 pkt.  

c. warsztat badawczy – do 20 pkt.  

d. komunikatywność – do 15 pkt. 

8. Każda z prac oceniana jest przez dwóch członków Komisji. W przypadku znaczących 
rozbieżności w ocenach, Przewodniczący Komisji może przekazać Pracę do oceny 
dodatkowemu członkowi Komisji.  

9. Tworzy się listę rankingową zawierającą ocenione Prace. Komisja rekomenduje 
Przewodniczącemu Komisji najlepszą pracę dyplomową oraz Prace, które zajęły odpowiednio 
drugie oraz trzecie miejsce pod względem uzyskanego wyniku punktowego, stanowiącego 
iloraz sumy punktów uzyskanych w toku oceny oraz liczby członków Komisji oceniających 
daną Pracę.    

10. Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania nagród, o których 
mowa w § 3-4 Regulaminu. 

11. Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję w przedmiocie przyznania nagrody – 
wyróżnienia dla pracy, która ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego 
niezależnie od uzyskanego przez nią wyniku punktowego, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
członka Komisji. 

12. Przewodniczący Komisji może zdecydować o nieprzyznaniu lub przyznaniu jedynie części 
nagród w Konkursie lub do innego podziału nagród oraz nieprzyznania nagród w przypadku, 
gdy średnia ocena dla zgłoszonych prac nie przekroczy 30 pkt. 

13. Harmonogram prac Komisji określa Harmonogram Konkursu. 

14. Z tytułu pracy w Komisji oraz oceniania prac zgłoszonych na Konkurs nie przysługuje 
honorarium. 

15. Z prac Komisji sporządza się protokół. 

16. Decyzje Komisji oraz Przewodniczącego Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

§ 8 [Wyniki Konkursu] 

1. Wyniki Konkursu ogłaszane są zgodnie z Harmonogramem Konkursu na stronie internetowej 
Organizatora (www.aliothgroup.pl). 

2. Publikacja danych osobowych w postaci imion i nazwisk autorów nagrodzonych prac oraz 
tytułów Prac następuje na podstawie zgody tych osób złożonej na formularzu określonym w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu.  
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3. Autorzy nagrodzonych Prac informowani są o wynikach Konkursu oraz przyznanej im 
nagrodzie za pośrednictwem maila wskazanego w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z autorami nagrodzonych Prac. 

5. Za publikację informacji o wynikach Konkursu odpowiada Organizator. 

 

§ 9 [Przyznanie nagród] 

1. Warunkiem przekazania nagrody jest złożenie przez autora nagrodzonej Pracy oświadczenia o 
przyjęciu nagrody na formularzu, zawierającej numer rachunku bankowego oraz oświadczenie 
do celów podatkowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.  

2. Nagrody zostaną̨ przekazane na rachunki bankowe wskazane przez autorów nagrodzonych 
prac, w terminie 30 dni od daty złożenia przez nich oświadczeń, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku braku wypełnienia obowiązków, o których mowa powyżej, nagroda nie zostanie 
przekazana. 

 

§ 10 [Prawa autorskie do pracy] 

1. Każdy autor nagrodzonej Pracy, z datą podpisania oświadczenia o przyjęciu nagrody, o którym 
mowa w § 9 ust. 1, udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, 10-letniej licencji niewyłącznej 
bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z nagrodzonej pracy konkursowej, na 
następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy pracy 
dowolną techniką, b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, c) publiczne rozpowszechnianie 
pracy, jej wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym w tym za pośrednictwem Internetu, d) wykorzystywanie w publikacjach 
Organizatora i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących Konkursu, e) 
wykorzystywanie części pracy, jako odrębnych elementów oraz włączanie całości lub części 
pracy do innych utworów lub baz danych, w tym także w celu tworzenia nowych utworów. 

2. Za opracowanie redakcyjne prac nagrodzonych oraz ich ewentualną publikację odpowiada 
Organizator. 

 

§ 11 [Przetwarzanie danych osobowych] 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz promotorów będą przetwarzane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 
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2. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 

§ 12 [Postanowienia końcowe] 

1. Wyrażenie zgody przez autora Pracy na wzięcie udziału w Konkursie poprzez jej przesłanie do 
Organizatora jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie oraz bez podania 
przyczyn, w szczególności może dotyczyć to sytuacji, gdy liczba zgłoszeń konkursowych 
będzie mniejsza niż 10. 

3. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że w związku z przesłanym 
zgłoszeniem konkursowym naruszone zostało 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. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym również w trakcie 
przeprowadzania Konkursu, o ile będzie wymagała tego potrzeba prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu lub interes Organizatora. 

5. Załączniki do Regulaminu stanowią: 

a. Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego, 

b. Załącznik nr 2 – Harmonogram Konkursu, 

c. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

d. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu, 

e. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przyjęciu nagrody


