
Załącznik do zarządzenia  Nr 7/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia 24.01.2022 r. 

 

REGULAMIN 
 

konkursu na najlepszą pracę pisemną związaną z funkcjonowaniem uczelni i studentów  

w dobie pandemii Covid-19 

 

 

§ 1. 

Cel konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt.  

„Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd 

zmierzamy?”, nr DNK/SP/513305/2021, finansowanego w ramach programu Ministerstwa 

Edukacji i Nauki „Doskonała nauka”, moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy napisanej w języku polskim związanej z 

funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie pandemii Covid-19.  

3. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 

4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dostępnym 

na stronie internetowej www.wspol.edu.pl/g/projekt (dalej: „regulamin”). 

 

 

§ 2. 

Organizacja konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci wybranych uczelni krajowych, uczestniczących 

w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. 

„Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd 

zmierzamy?" w ramach programu „Doskonała nauka” nr DNK/SP/513305/2021 oraz w 

konferencji organizowanej w ramach projektu, którzy zapoznali się z brzmieniem 

regulaminu i zaakceptowali jego treść, spełnili warunki uczestnictwa, wyrazili zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie (Załącznik nr 3 

do regulaminu). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach podanych w programie konkursu (Załącznik 

nr 1 do regulaminu). 

3. Konkurs rozstrzyga Komisja powołana przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie.  

4. Naruszenie przez uczestnika zasad określonych w Regulaminie lub ustalonych przez 

Komisję, powoduje jego dyskwalifikację z dalszego udziału w Konkursie. Decyzję  

o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Komisja, o czym niezwłocznie informuje 

zdyskwalifikowanego uczestnika. Informacja o dyskwalifikacji zawierać powinna dane 

personalne osoby zdyskwalifikowanej oraz przyczynę dyskwalifikacji. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta 

prac, które nie zostały nagrodzone.  

6. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w regulaminie (Załącznik nr 4 

do regulaminu) nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

 

 

 

 



§ 3. 

Tryb pracy Komisji 

 

1. Komisja kieruje pracami organizacyjnymi, merytorycznymi i finansowymi związanymi  

z przeprowadzeniem konkursu.  

2. Komisja jest odpowiedzialna przed organizatorem konkursu. 

3. Funkcje pełnione w Komisji są funkcjami honorowymi. 

4. Komisja dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

 

 

§ 4. 

Kryteria oceny prac pisemnych 

 

1. Komisja przy ocenie pracy bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1) oryginalność przedstawienia tematu (maksymalnie 30 punktów); 

- wartości merytoryczne; 

- literatura; 

2) kompozycja, styl i język (maksymalnie 15 punktów); 

3) poprawność ortograficzna (maksymalnie 5 punktów). 

2. Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów w ramach konkursu wynosi 50.  

 

 

§ 5. 

Nagrody 
 

1. Tytuł Laureata konkursu otrzymuje uczestnik, który zajął pierwsze miejsce.  

2. Tytuł Finalisty konkursu otrzymują osoby, które zajęły miejsca od 2 do 3.  

3. Laureat i Finaliści otrzymują zaświadczenie o zdobytym tytule i zajętym miejscu. 

4. Laureat i Finaliści konkursu po złożeniu wymaganych dokumentów otrzymują nagrody  

pieniężne o wartości: 

I miejsce: 3.500 zł 

II miejsce: 3.000 zł 

III miejsce: 2.500 zł 

5. Laureat i Finaliści konkursu otrzymają oprócz nagrody pieniężnej również nagrody 

rzeczowe w postaci publikacji książkowej. 

6. Nagrody, wskazane w ust. 4, zostaną przekazane po pomniejszeniu o podatek, który 

Organizator zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

7. Przed wydaniem nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 5, zwycięzcy będą 

zobowiązani uiścić na konto bankowe Organizatora podatek zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

8. Przed wydaniem nagród Laureat i Finaliści konkursu zobowiązują się podać 

Organizatorowi niezbędne dane do rozliczenia podatku od nagrody. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną  poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora na 

podany adres e-mail bądź telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 



§ 6.  

Dokumentacja 

 

1. Komisja  prowadzi ewidencję wydanych certyfikatów udziału w konkursie.  

2. Komisja gromadzi dokumentację dotyczącą konkursu, a w szczególności:  

1) dokumentację w sprawie powołania konkursu;           

2) zgłoszenia oraz oświadczenia uczestników konkursu; 

3) prace pisemne uczestników konkursu;            

4) listy Laureatów i Finalistów.  

 

§ 7.  

Finanse 

 

Organizację konkursu finansuje się z funduszy Organizatora oraz ze środków finansowych 

przyznanych Uczelni na realizację projektu pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych 

i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?”, nr DNK/SP/513305/2021. 

 

 

§ 8.  

Prawa autorskie 

Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, uczestnik konkursu udziela 

Organizatorowi licencji  niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego 

korzystania z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej, 

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono; 

c) w zakresie publicznego udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z regulaminem. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie wraz z pracą 

konkursową podpisanej odręcznie karty zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 2 do 

regulaminu) zawierającej dane osobowe oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem 

i akceptacji jego postanowień, zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 

do regulaminu). 

3. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w 

postanowieniach regulaminu na każdym etapie trwania konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu albo przerwania 

lub odwołania konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest 

ostateczna.  

5. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

6. Prace, które nie zostały nagrodzone w konkursie, zostaną trwale zniszczone najpóźniej po 

upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja. 

 

 
 

 

 


