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Regulamin II Konkursu 

o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego  

za najlepszą rozprawę doktorską  

i za najlepszą pracę magisterską 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego  

- Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę 

magisterską, zwanym dalej „Konkursem” jest Prokuratura Krajowa, 02-276 Warszawa, 

ul. Postępu 3, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa karnego, procedury 

karnej i kryminalistyki poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszej rozprawy 

doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej, związanych tematycznie z powyższymi 

dziedzinami prawa. 

3. Obowiązki i uprawnienia Organizatora wykonuje I Zastępca Prokuratora 

Generalnego - Prokurator Krajowy, który może w drodze zarządzenia wyznaczyć inną 

osobę do wykonywania zastrzeżonych dla niego w niniejszym Regulaminie czynności. 

 

§ 2 Warunki udziału 

 

1. W ramach Konkursu Organizator przyzna nagrody finansowe za najlepszą rozprawę 

doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury 

karnej i kryminalistyki. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac 

magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, w okresie 

od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Przez obronę rozprawy doktorskiej należy 

rozumieć publiczną obronę dysertacji oraz przyznanie stopnia naukowego doktora. 

Przez obronę pracy magisterskiej należy rozumieć złożenie z wynikiem pozytywnym 
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egzaminu dyplomowego, poprzedzonego złożeniem pracy magisterskiej i przyznanie 

tytułu magistra. 

3. Do Konkursu rozprawę/pracę zgłasza jej autor w jeden z dwóch wskazanych 

sposobów:  

a) poprzez przesłanie rozprawy/pracy w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz 

doc/docx wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 4, na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat.pk.bpk@prokuratura.gov.pl z podaniem w tytule wiadomości: „Rozprawa 

doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego 

- Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę 

magisterską”, 

b) poprzez złożenie lub przesłanie rozprawy/pracy wraz z załącznikami wskazanymi 

w  ust. 4, za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, na adres siedziby 

Organizatora: Prokuratora Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w kopercie 

z  dopiskiem „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy 

Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za 

najlepszą pracę magisterską”. Rozprawę/pracę wraz z załącznikami należy złożyć bądź 

przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx 

zapisanymi na płycie CD lub DVD. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 należy załączyć: formularz zgłoszenia 

(stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu),  zaświadczenie o obronie zgłoszonej 

rozprawy doktorskiej lub pracy magisterskiej ze wskazaniem oceny, którą uzyskała 

(stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz informację czy zgłaszana 

rozprawa/praca była już wcześniej publikowana, a jeżeli tak, to gdzie i kiedy, a także 

dane kontaktowe autora rozprawy/pracy (adres do korespondencji, numer telefonu 

komórkowego, adres e-mail). W przypadku rozprawy doktorskiej należy dołączyć 

również recenzje. 

5. Organizator może zobowiązać autora rozprawy/pracy do złożenia w ciągu 14 dni 

oryginałów dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej. 

6. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 należy dokonać w terminie do 31 lipca 2022 r. 

Termin ten nie podlega przywróceniu. 
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§ 3 Kapituła Konkursu 

 

1. Oceny rozpraw/prac dokona Kapituła Konkursu powołana w drodze zarządzenia 

przez Organizatora. 

2. Organizator powołuje i odwołuje Przewodniczącego Kapituły. 

3. W sprawach związanych z przebiegiem Konkursu wydaje się zarządzenia. 

4. Przewodniczący Kapituły wyznacza Sekretarza Kapituły. Sekretarzem Kapituły może 

zostać osoba wyznaczona spoza jej składu. 

5. W przypadku ujawnienia, że członek Kapituły pozostaje z autorem rozprawy/pracy 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia, bądź też pozostaje w takim stosunku faktycznym 

lub prawnym z autorem rozprawy/pracy, że mogłoby to budzić wątpliwości co do jego 

bezstronności, zobowiązany jest on do niezwłocznego pisemnego poinformowania 

o  tym fakcie Przewodniczącego Kapituły oraz wstrzymania się od oceny rozpraw i prac. 

Decyzję o wyłączeniu członka Kapituły z jej składu, z powyższych powodów, 

podejmuje Przewodniczący Kapituły. Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego 

Kapituły z jej składu, z powyższych powodów, podejmuje Organizator. 

6. Po wyłączeniu członka Kapituły z jej prac Organizator może w to miejsce wyznaczyć 

nową osobę. 

7. Ocena czy zgłoszona rozprawa/praca spełnia warunki formalne zostanie dokonana 

przez członka Kapituły, wyznaczonego przez jej Przewodniczącego. Kapituła 

podejmuje decyzje o dopuszczeniu do Konkursu zgłoszonej rozprawy/pracy w drodze 

głosowania.  

8. Rozprawa/Praca dopuszczona do Konkursu zostanie poddana ocenie merytorycznej 

przez co najmniej dwóch członków Kapituły, wyznaczonych przez jej 

Przewodniczącego. Dokonują oni oceny rozprawy/pracy zgodnie z arkuszem oceny 

stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. 

9. Kapituła ma prawo zasięgać opinii wybranych przez siebie ekspertów. 

10. Na podstawie ocen sporządza się rankingi prac w kategoriach rozpraw doktorskich 

i  prac magisterskich. Sporządzenie rankingów prac polega na ich uszeregowaniu 
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według sumy punktów przyznanych przez oceniających. Ranking prac zatwierdza 

Kapituła. 

11. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej z ocenianych 

rozpraw/prac wybór najlepszej spośród nich zostanie dokonany w drodze głosowania 

członków Kapituły. 

12. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

połowy powołanego składu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos 

Przewodniczącego Kapituły. 

13. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

14. Z prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły  

i sekretarz Konkursu. 

15. Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu nagród i wyróżnień. 

 

§ 4 Nagrody 

 

1. Kapituła przyzna w ramach Konkursu nagrody finansowe oddzielnie za rozprawę 

doktorską oraz za pracę magisterską: 

1) za rozprawę doktorską: 15.000,00 zł, 

2)  za pracę magisterską: 10.000,00 zł. 

2. Kapituła przyzna wyróżnienia: 

1) w kategorii rozpraw doktorskich w kwocie 7.000 zł ufundowane przez Zastępcę 

Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, 

2) w kategorii prac magisterskich w kwocie 5.000 zł ufundowane przez Zastępcę 

Prokuratora Generalnego Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu. 

3. Kwoty nagród i wyróżnień wskazane w Regulaminie są kwotami brutto, a 

Organizator odprowadzi od nich stosowny podatek. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora. 
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5. Wręczenie nagród laureatom Konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się na 

zorganizowanej w tym celu uroczystości lub nastąpi w innym trybie, określonym przez 

Organizatora. 

6. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska autora, stopnia naukowego, tytułu 

rozprawy/pracy i nazwy uczelni oraz fragmentów lub całości zgłoszonych rozpraw/prac 

w wydawnictwach Organizatora oraz na jego stronie internetowej, na stronach 

internetowych innych podmiotów lub w innych środkach masowego przekazu. 

7. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione będą zobowiązani do złożenia 

Organizatorowi stosownych oświadczeń podatkowych, w  formie pisemnej, w  terminie 

10 dni od otrzymania formularzy oświadczeń od Organizatora. 

8. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 w terminie, 

Organizator może odmówić wypłaty nagrody i wyróżnienia. 

9. Nagrody i wyróżnienia zostaną wypłacone do dnia 28 lutego 2023 r. na rachunek 

bankowy wskazany przez uczestnika w oświadczeniu wskazanym w ust. 7. 

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych 

 

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Prokuratura Krajowa 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Krajowa z siedzibą przy 

ul.  Postępu 3, 02-676 Warszawa, tel. 221251471 email: 

biuro.podawcze.pk@prokuratura.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Prokuraturze Krajowej jest Łukasz 

Boryczka email: iod.pk@prokuratura.gov.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora: 
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1) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia 

i  wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa 

podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO; 

3) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. 

c. RODO. 

4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania 

przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej 

dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 

ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

5. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 3 należy skontaktować 

się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych 

wyżej danych kontaktowych. 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz jego 

rozstrzygnięcia. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo 

w  Konkursie. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy oraz osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora 

w celu realizacji Konkursu są zobowiązani zapoznać się z  Regulaminem. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ich opublikowania na 

stronie internetowej Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a wymagających 

rozstrzygnięcia, decyzję podejmuje Organizator. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia do konkursu. 

2. Zaświadczenie o obronie rozprawy doktorskiej/pracy magisterskiej. 

3. Arkusz oceny. 

 

Zatwierdzam: 

 


