Regulamin konkursu
,,Studenci Politechniki Lubelskiej w trosce o środowisko”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac
naukowych na tematy związane z problematyką określoną w rozdziale II Regulaminu,
zwanego dalej Konkursem, jest Politechnika Lubelska, zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja "Środkowo-Europejski Instytut Badań nad
Środowiskiem w Lublinie.
3. Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków i form
kształcenia prowadzonych na Politechnice Lubelskiej, którzy przygotują autorską lub
współautorską pracę naukową z zakresu problematyki objętej konkursem, zwanych dalej
Uczestnikami.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych
i przyrodniczych oraz społecznych.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
6. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. Przedmiot i warunki Konkursu
1.

2.

3.

4.
5.

Przedmiotem Konkursu jest praca pisemna w języku polskim lub angielskim,
przygotowana w formie artykułu naukowego, prezentującego:
a. wyniki badań eksperymentalnych,
b. wyniki badań środowiskowych
c. przegląd literatury naukowej,
która stanowi oryginalne dzieło twórcze i nie została wcześniej opublikowana,
Problematyka pracy konkursowej obejmuje zagadnienia związane z ograniczeniem
wpływu działalności człowieka na środowisko lub działań nakierowanych na poprawę
stanu środowiska.
Praca powinna zawierać elementy typowe dla opracowania naukowego, tj.:
a. w przypadku prac opisujących wyniki badań eksperymentalnych i środowiskowych:
abstrakt, wstęp, metodyka, wyniki i dyskusja, wnioski, literatura,
b. w przypadku prac przeglądowych: abstrakt, wstęp, sekcje w ilości wynikającej
z merytorycznego podziału treści pracy, podsumowanie, literatura.
Autor lub wszyscy współautorzy (w przypadku pracy zbiorowej) muszą posiadać status
studenta Politechniki Lubelskiej.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w terminie do dnia 30.04.2021 r.:
a. pracy w formie papierowej oraz elektronicznej (na nośniku: np. pendrive, płyta CD;
format: plik doc. lub docx. oraz pdf)
b. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1 do Regulaminu),
zawierającego m.in.: oświadczenie dotyczące akceptacji przez Uczestnika wszystkich
warunków określonych w niniejszym regulaminie; oświadczenie o przysługujących mu
osobistych prawach autorskich do zgłoszonej pracy i braku naruszenia praw osób
trzecich oraz; wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę
na podanie niektórych z nich do publicznej wiadomości.

6.

7.

Pracę konkursową wraz wypełnionymi i podpisanymi załącznikami można dostarczyć
pocztą na adres: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin (z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową”)
Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac.
Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce
kompletnej dokumentacji.

III. Zasady oceny i nagradzania prac konkursowych
1. Dla autorów trzech najwyżej ocenionych prac przewidziane są nagrody pieniężne,
w wysokości:
 I miejsce
- 1500,00 zł.
 II miejsce
- 1000,00 zł
 III miejsce
- 500,00 zł.
2. Ponadto prace nagrodzone oraz wyróżnione, wybrane spośród pozostałych zostaną
zakwalifikowane do opublikowania w formie rozdziałów monografii Polskiej Akademii
Nauk za zgodą Autora/Współautorów.
3. Decyzje w sprawie przyznania nagród oraz wyboru prac do druku podejmuje Jury
w składzie:
1) Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Prorektor ds. Nauki, Politechnika Lubelska, Wydział
Budownictwa i Architektury
2) Dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej,
Wydział Mechaniczny
3) Pani Małgorzata Smal-Chudzik, Dyrektor Ochrony Środowiska, Urząd Miejski
w Lublinie
4) Dr Jan Buczma – były dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego
5) Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska, Prezes Fundacji ŚrodkowoEuropejski Instytut Badań nad Środowiskiem w Lublinie
6) Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik, Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki
i Informatyki
7) Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii
Środowiska
4. Jury powołuje ze swego grona Przewodniczącego, który koordynuje pracę zespołu
i przewodniczy obradom.
5. Przewodniczący powołuje, spoza grona Jury, Sekretarza, którego zadaniem jest obsługa
organizacyjno-administracyjna. Bierze on udział w posiedzeniach Jury bez prawa głosu.
6. Członkowie Jury wyznaczają po dwóch recenzentów, posiadających co najmniej stopień
doktora, właściwych ze względu na tematykę pracy. Recenzentami mogą być także członkowie
Jury.
7. Recenzentem nie może być osoba, która pełniła funkcję promotora pracy dyplomowej, której
wyniki są przedstawione w pracy konkursowej, sprawowała opiekę naukową podczas
przygotowania tej pracy lub pozostaje w relacji rodzinnej z Uczestnikiem Konkursu.
8. Zadaniem recenzenta jest:
1) sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym, przyjętym na Politechnice Lubelskiej, przy
zachowaniu kryteriów przyjętych do oceny prac dyplomowych
2) ocena merytoryczna i formalna pracy, według kryteriów podanych w formularzu oceny
(załącznik 2 do Regulaminu)

9. W przypadku, gdy praca nie uzyska zadawalającej oceny w systemie antyplagiatowym,
ulega dyskwalifikacji i nie jest poddawana dalszej ocenie.
10. Ostatecznej oceny prac konkursowych dokonuje Jury na podstawie recenzji. Jury opracowuje
listę rankingową i podejmuje decyzje o przyznaniu nagród.
11. Decyzja Jury dokonywana jest w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co
najmniej połowy liczby członków. W głosowaniach nierozstrzygniętych decyduje głos
Przewodniczącego.
12. Dopuszcza się, aby obrady Jury i głosowania odbywały się za pośrednictwem środków
bezpośredniego komunikowania się na odległość.
13. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród, w sytuacji nierozstrzygnięcia lub
unieważnienia Konkursu.
a. Nierozstrzygnięcie konkursu jest możliwe w przypadku gdy poziom naukowy prac
konkursowych będzie niewystarczający,
b. Unieważnienie jest możliwe w przypadku, gdy nie wpłynie ani jedna praca konkursowa
lub gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków Regulaminu,
14. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
15. Od nagrody pieniężnej potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust.
1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U.
z 2020 r. 1426 z późn. zm.).
16. Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez fundatora nagrody na konto osobiste
wskazane przez laureata Konkursu.
17. Laureat nagrody pieniężnej jest zobowiązany w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
ogłoszenia wyników Konkursu do dostarczenia w formie elektronicznej na adres podany
e-mailem wypełnionego formularza oświadczenia podatkowego. Laureat zobowiązuje się
również przekazać oryginał ww. oświadczenia z czytelnym podpisem najpóźniej do dnia
uroczystego wręczenia nagród.
18. Laureatom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
19. W przypadku ujawnienia w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu, okoliczności,
które wskazują, iż praca konkursowa narusza prawo lub postanowienia niniejszego
Regulaminu, Organizatorowi Konkursu, w którego imieniu działa Jury przysługuje prawo
do:
a. odmowy przyznania nagrody,
b. wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy,
c. żądania zwrotu nagrody już przyznanej.
20. Publikacja w monografii tematycznej uwarunkowana jest spełnianiem w wyznaczonym
czasie wymogów redakcyjnych Wydawnictwa. Wymogi te zostaną podane Autorom prac
zakwalifikowanych do druku, w stosowanym terminie.

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Politechniki Lubelskiej: www.wis.pollub.pl zakładka – Konkurs Studenci PL w trosce
o środowisko.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają indywidualne powiadomienia o przyznaniu nagrody
oraz terminie i miejscu jej wręczenia na adres kontaktowy e-mail podany w formularzu
zgłoszenia (z potwierdzeniem odebrania wiadomości). Informacja ta zostanie również
opublikowana na stronie internetowej www.wis.pollub.pl zakładka –Konkurs Studenci PL
w trosce o środowisko.

V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Politechnika Lubelska
z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.
2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Tomasz Joński e-mail t.jonski@pollub.pl.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia
o ochronie danych osobowych), oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
4. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z organizacją i rozstrzygnięciem
Konkursu oraz promocji Politechniki Lubelskiej. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko,
reprezentowany wydział PL będą umieszczane na stronie internetowej Politechniki
Lubelskiej, a ich przetwarzanie i przechowywanie będzie trwało nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2022 r.
5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będzie możliwe wyłącznie po
wyrażeniu zgody przez Uczestnika.
6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich
poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Uczestnicy posiadają również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych, a także do ich przenoszenia.
7. Jeżeli Uczestnik uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
w związku z Konkursem. Brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w Konkursie.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autora/ów,
w szczególności do oznaczenia pracy konkursowej jego nazwiskiem oraz do uzyskania
akceptacji autora w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w tekście przed jego
publikacją, chyba że zmiany te są spowodowane będą oczywistą koniecznością, a autor/rzy
nie miałby/mieliby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późniejszymi
zmianami).
2. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa zawierała nieprawdziwe informacje lub
naruszała prawa, w szczególności autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.
3. W przypadku naruszenia przez autora postanowień niniejszego Regulaminu Organizator może
wykluczyć go z udziału w Konkursie.
4. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie
informować na swojej oficjalnej stronie internetowej www.wis.pollub.pl, zakładka – Konkurs
Studenci PL w trosce o środowisko.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej
www.wis.pollub.pl

7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest mgr Szymon
Obrusiewicz tel. (81) 5384407, e-mail: s.obrusiewicz@pollub.pl
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231
z późniejszymi zmianami, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Formularz recenzji

Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu
,,Studenci Politechniki Lubelskiej
w trosce o środowisko”

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko Autora/ów …………………………………………………………………….……….
Wydział ……………………………………….

kierunek ……………………………………….,

Rok …………………………….. forma studiów …………………………………….
Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Typ pracy: eksperymentalna, badania środowiskowe, przegląd literatury*)

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu ,,Studenci Politechniki Lubelskiej
w trosce o środowisko” podanym na stronie Organizatora (www.wis.pollub.pl zakładkaKonkurs Studenci PL w trosce o środowisko) oraz, że akceptuję wszystkie warunki podane
w tym Regulaminie.
…………………………..……………
Podpis zgłaszającego
Oświadczam, że przysługują mi osobiste prawa autorskie do zgłoszonej pracy, a praca nie
narusza praw osób trzecich.
…………………………..……………
Podpis zgłaszającego
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
oraz
zgodę
na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, nazwy uczelni i wydziału – wyłącznie
na potrzeby Konkursu oraz opublikowania pracy.

Miejscowość, data ………………………

…………………………………………
Podpis zgłaszającego

_________________________________________________________________________________________
*) niepotrzebne skreślić

