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Załącznik  
do Zarządzenia nr 71/21  
z dnia 15.07.2021 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ 

POŚWIĘCONĄ PROBLEMATYCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce 

wymiaru sprawiedliwości, zwanego dalej „konkursem”, określa warunki i zasady zgłaszania udziału 

w konkursie, tryb oceniania nadesłanych prac oraz sposób rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, zwana dalej „Uczelnią” lub 

„SWWS”. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy 

doktorskiej dotyczących wymiaru sprawiedliwości.  

2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie w szczególności 

z zakresu nauk społecznych. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w każdym roku kalendarzowym. 

 

§ 3 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które obroniły pracę magisterską lub doktorską, na 

podstawie której nadano tytuł zawodowy magistra lub stopień doktora, w terminie nie dłuższym 

niż 3 lata poprzedzające datę ogłoszenia konkursu. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Ta sama praca magisterska albo doktorska może być zgłoszona do udziału w konkursie 

jednokrotnie. 

 

§ 4 

1. Przed uruchomieniem każdej edycji konkursu dyrektorzy instytutów SWWS określą po 2 zakresy 

tematyczne z właściwej dla danego instytutu dyscypliny naukowej, które zamieszcza się 

w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej SWWS.  

 

§ 5 

1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy albo jej promotor lub recenzent, po 

uzyskaniu pisemnej zgody autora na zgłoszenie pracy. 

2. Do konkursu dopuszcza się prace przygotowane w języku polskim oraz prace przedłożone 

w tłumaczeniu na język polski.  
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§ 6 

1. Zgłoszenie z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską” należy składać za 

pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby SWWS: ul. Wiśniowa 50, 

 02-520 Warszawa. 

2. Kompletne zgłoszenie, zawierające wszystkie elementy określone w § 7, należy dostarczyć na adres 

SWWS określony w ust. 1, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. O zachowaniu terminu 

wskazanego w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu zgłoszenia na adres siedziby SWWS. 

3. Zgłoszenia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca złożonych prac. 

 

§ 7 

Zgłoszenie powinno obejmować: 

1) jeden egzemplarz pracy magisterskiej albo doktorskiej wydrukowanej dwustronnie w formacie A4, 

napisanej czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 12 pkt, w miękkiej oprawie 

(np. zbindowanej lub na spirali); 

2) jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy, opatrzonego imieniem i nazwiskiem autora 

oraz tytułem pracy magisterskiej albo doktorskiej; 

3) jeden egzemplarz pracy magisterskiej albo doktorskiej wraz ze streszczeniem w wersji 

elektronicznej (dwa oddzielne pliki w formacie DOC, DOCX lub PDF) na płycie lub innym nośniku 

danych (pliki powinny być podpisane według wzoru: imię_nazwisko_praca_dr lub 

imię_nazwisko_praca_mgr oraz imię_nazwisko_streszczenie); 

4) w przypadku pracy doktorskiej - dwie recenzje; 

5) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, na której została obroniona praca magisterska albo 

doktorska, zawierające informacje o terminie obrony pracy, jej temacie oraz nazwie i adresie uczelni 

wydającej zaświadczenie; 

6) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu; 

7) oświadczenie promotora i recenzenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu; 

8) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 8 

1. W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w § 3 i § 5-7, prace magisterskie oraz doktorskie 

nie są uwzględniane w konkursie. 

2. Konkursu nie przeprowadza się w obszarze tematycznym, w którym zgłoszono tylko 1 pracę 

sporządzoną przez autora będącego absolwentem SWWS.   

 

§ 9 

1. Laureatów w każdym z obszarów konkursu wyłania Kapituła konkursu, zwana dalej „Kapitułą”, 

w której skład wchodzi Rektor-Komendant SWWS lub wskazany przez niego prorektor oraz od 2 do 

4 członków z każdego instytutu SWWS, powoływanych na dany rok akademicki przez Rektora-

Komendanta. 
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2. Kapituła składa się co najmniej z 5 członków.  

3. Przewodniczącym Kapituły jest Rektor-Komendant SWWS lub wskazany przez Rektora-Komendanta 

prorektor. 

4. Zadaniem Kapituły jest: 

1) ocena nadesłanych prac; 

2) wybór laureatów konkursu. 

5. Uczelnia zapewnia warunki prawidłowego przebiegu prac Kapituły.  

6. Szczegółowy tryb prac Kapituły określa regulamin prac Kapituły konkursu na najlepszą pracę 

magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości, stanowiący załącznik 

nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 10 

1. Laureatów konkursu w każdym z zakresów tematycznych wyłania Kapituła na posiedzeniu tajnym, 

na podstawie nominacji przedstawianych wraz ze stosownym uzasadnieniem przez poszczególne 

zespoły tematyczne oraz po zapoznaniu się z treścią tych prac.  

2. Kapituła może odstąpić od wskazania laureatów konkursu w danym obszarze tematycznym. 

3. Po zakończeniu Konkursu Kapituła sporządza protokół zawierający punktację wszystkich prac 

zgłoszonych do konkursu wraz z merytorycznym uzasadnieniem. Protokół podlegać będzie 

udostępnieniu do wglądu osobom bezpośrednio zainteresowanym. 

4. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę w szczególności: 

1) jakość merytoryczną prac; 

2) wkład pracy w rozwój nauki w badanej dziedzinie; 

3) udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy; 

4) nowatorski i twórczy charakter pracy; 

5) aktualność zagadnienia; 

6) edytorski poziom pracy. 

5. Wyniki konkursu ogłasza się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, zamieszczonym na 

stronie internetowej SWWS. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej SWWS. 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, w przypadku wygranej, na opublikowanie ich danych 

osobowych na stronie internetowej SWWS. 

 

§ 11 

1. Prace laureatów konkursu lub ich fragmenty, mogą zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym 

prowadzonym przez SWWS lub w formie rozdziału w monografii wydawanej przez Wydawnictwo 

SWWS.  

2. Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską mogą zostać opublikowane również 

w formie monografii wydanej przez Wydawnictwo SWWS.  

3. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską oraz przygotowanie pracy 

doktorskiej do publikacji, zgodnie z ust. 1 lub 2, laureatowi konkursu przyznaje się nagrodę 

w wysokości 5 000 złotych brutto. 
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4. Kapituła może przyznać nagrodę za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na najlepszą 

pracę doktorską oraz przygotowanie pracy doktorskiej do publikacji, zgodnie z ust. 1 lub 2, 

w wysokości: 

1) za zajęcie drugiego miejsca – 4 000 złotych brutto; 

2) za zajęcie trzeciego miejsca – 3 000 złotych brutto. 

5. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz przygotowanie 

pracy magisterskiej do publikacji, zgodnie z ust. 1, laureatowi konkursu przyznaje się nagrodę 

w wysokości 2 000 złotych brutto. 

6. Kapituła może przyznać nagrodę za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na najlepszą 

pracę magisterską oraz przygotowanie pracy magisterskiej do publikacji, zgodnie z ust. 1, 

w wysokości: 

1) za zajęcie drugiego miejsca – 1 500 złotych brutto; 

2) za zajęcie trzeciego miejsca – 1 000 złotych brutto. 

7. Od wypłaconej sumy organizator potrąca podatek w formie ryczałtu 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. 1128 i 1163). 

8. Laureat konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla celów podatkowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz do przedstawienia oświadczenia promotora 

pracy, uzupełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

9. W ramach konkursu Kapituła może przyznać wyróżnienia w postaci dyplomu pamiątkowego. 

 

§ 12 

1. Kwestie nieuregulowane pozostające w zakresie niniejszego Regulaminu rozstrzygane są decyzją 

Rektora-Komendanta, od której nie przysługuje odwołanie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach 

niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania konkursu, w tym zmiany terminów jego 

przeprowadzenia. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub nierozstrzygnięcia 

Konkursu z bez podawania przyczyn. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna i nie  

przysługuje od niej odwołanie. 

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu; 

2) Załącznik nr 2 – oświadczenie promotora/recenzenta; 

3) Załącznik nr 3 – klauzula RODO; 

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie dla celów podatkowych w przypadku przyjęcia nagrody; 

5) Załącznik nr 5 – oświadczenie promotora; 

6) Załącznik nr 6 –  regulamin prac Kapituły konkursowej na najlepszą pracę magisterską i doktorską             

poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości. 


