REGULAMIN KONKURSU pod patronatem Prezesa GUS
na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Postanowienia ogólne
§1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Niniejszy Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na:
a) najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki,
b) najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki
zwanym dalej „Konkursem”.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej
z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.
Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej
„Organizatorem”.
W imieniu Organizatora Konkurs obsługuje Departament Edukacji i Komunikacji w Głównym Urzędzie
Statystycznym.
Ogłoszenie o Konkursie jest opublikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.

Warunki uczestnictwa
§2
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części
dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
b) absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej, zwani dalej
„Uczestnikami”.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki,
obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2017/2018, które
uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub
promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną
pracę doktorską.
Prace zgłoszone w poprzedniej edycji Konkursu nie mogą być zgłoszone w kolejnej edycji Konkursu.
Uczelnia, w której praca została złożona i obroniona, mieści się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w jednostkach statystyki publicznej oraz
członkowie sądu konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej
rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:
 wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 1 do Regulaminu Konkursu,
 odpowiednio: 1 egzemplarz pracy magisterskiej w formie wydruku albo 1 egzemplarz pracy
doktorskiej w formie wydruku,
 odpowiednio: pracę magisterską albo pracę doktorską w edytowalnej wersji elektronicznej, zapisanej
na nośniku (CD/DVD, pendrive) w jednym z wybranych formatów: *.rtf, *.odf, *.doc, *.docx, *.pdf,
 streszczenie pracy (maksymalnie 2 500 znaków w formie wydruku oraz elektronicznej),
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

 zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę z pracy magisterskiej albo
pracy doktorskiej, stanowiące załącznik 2 do Regulaminu Konkursu lub kopię dokumentu
potwierdzającego uzyskanie odpowiednio stopnia magistra albo doktora.
Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć osobiście w budynku Głównego Urzędu Statystycznego,
w pokoju 401, przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, w godzinach 8.15-16.15 lub za pośrednictwem
operatora pocztowego. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Głównego Urzędu
Statystycznego.
Zgłoszenia udziału w Konkursie, o których mowa w ust. 8 i 9 przyjmowane są w kopertach podpisanych
„Konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską” z zakresu statystyki, do dnia 30 listopada 2018 r.
Zgłoszenia udziału w Konkursie, które nie spełnią warunków określonych w ust. 7-9 nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca złożonych prac.
Organizator po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia, usuwa z pracy konkursowej dane autora
oraz dane promotorów i nadaje pracy numer kodujący.
Administratorem danych osobowych uczestników, promotorów i informacji o uczelni jest Organizator.
Każdy uczestnik Konkursu i promotor posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a uczelnia ma prawo dostępu do informacji o niej oraz ich poprawiania.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem konkursowym: Organizator Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925 Warszawa (dalej:
„GUS”) przetwarza dane zawarte w zgłoszeniach udziału w Konkursie w celu prowadzenia postępowa
Konkursowego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) mają charakter danych
osobowych.
W świetle powyższego GUS informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu
Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925 Warszawa.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa,
al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
3) Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur Konkursowych.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz osoby do tego
upoważnione.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu,
b) po okresie, o którym mowa w pkt. a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej oferty
w postępowaniu i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
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10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11) GUS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12) W przypadku jeżeli zajdzie taka konieczność, Organizator będzie miał prawo, aby wymagać od
uczestnika podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Harmonogram Konkursu
§3
1.

2.
3.
4.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

ogłoszenie Konkursu 20 sierpnia 2018 r.,

nadsyłanie prac do 30 listopada 2018 r.,

ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród do 30 marca 2019 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu.

Kryteria oceny i nagrody
§4
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Sąd Konkursowy składający się z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora dokona oceny
przyjętych prac pod względem merytorycznym.
Sąd Konkursowy pracować będzie w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Organizatora.
Sąd Konkursowy zostanie powołany do dnia 10 stycznia 2019 r. Informacja o powołaniu Sądu zostanie
ogłoszona na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://bip.stat.gov.pl/.
Ocenie podlegać będzie:
a) metodyka zastosowana przy opracowaniu zagadnienia,
b) sposób przedstawienia i analiza zagadnienia,
c) wartość merytoryczna prac,
d) znaczenie pracy z perspektywy naukowej i społecznej.
Szczegółowe zasady w Konkursie zostały przedstawione w załączniku 5 do Regulaminu Konkursu.
Od rozstrzygnięć Sądu Konkursowego nie przysługuje odwołanie.
Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie (spełniających wymogi formalne)
odpowiednio prac magisterskich i prac doktorskich Sąd Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych
prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody:
a) w części Konkursu na najlepszą pracę magisterską:

I miejsce – nagroda 5.000 zł,

II miejsce – nagroda 3.000 zł,

III miejsce – nagroda 2.000 zł,
b) w części Konkursu na najlepszą pracę doktorską:

I miejsce – nagroda 10.000 zł,

II miejsce – nagroda 7.000 zł,

III miejsce – nagroda 5.000 zł.
Od wartości nagród Organizator potrąci należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).
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8.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w części na najlepszą pracę magisterską lub
w części na najlepszą pracę doktorską w przypadku, gdy liczba zgłoszonych prac konkursowych
w poszczególnych częściach nie przekroczy 5.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień oraz nieprzyznawania nagród
w przypadku niskiego poziomu merytorycznego prac.
Prawa autorskie
§5

Prace magisterskie i prace doktorskie mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w całości lub w części
bezpłatnie jedynie po uzyskaniu zezwolenia autora i zawarciu stosownej umowy zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.).
Postanowienia końcowe
§6
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków określonych
w Regulaminie Konkursu.
Laureatom trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich przysługuje zwrot
kosztów podróży na podstawie oświadczenia o poniesionych kosztach podróży w związku z udziałem
w uroczystości wręczenia nagród, którego wzór stanowi załącznik 3 do Regulaminu Konkursu.
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem Konkursu decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu,
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

4

