REGULAMIN
I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
doktorską, magisterską i licencjacką
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

na podstawie

ZARZĄDZENIA NR 18
RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie organizowania konferencji naukowych oraz inicjowania i organizowania
konkursów w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na najlepsze prace
dyplomowe z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania działalności
gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praw przedsiębiorców i ich ochrony

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, organizację i tryb przeprowadzenia I edycji Konkursu na najlepszą
pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania
działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praw przedsiębiorców i ich ochrony,
zwanej dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami

Konkursu

są

Wydział

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwani dalej
„Organizatorami”.
3. Celem Konkursu jest:
1) promowanie rozwoju przedsiębiorczości,
2) upowszechnianie wiedzy na temat praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców, a także ich ochrony,
3) propagowanie badań nad problematyką zasad i warunków wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej w tym
obszarze,
4) propagowanie badań w obszarze unijnego i krajowego prawa przedsiębiorców oraz procesu
jego stosowania w Polsce.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs organizowany jest raz w roku. W I edycji Konkursu można zgłaszać prace dyplomowe,
których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022.
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2. Konkurs jest ogłaszany na stronach internetowych Organizatorów. Ponadto informację o ogłoszeniu
Konkursu zamieszcza się w siedzibie Organizatorów.
3. Do Konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: doktorskie, magisterskie oraz licencjackie
przygotowane przez absolwentów krajowych uczelni wyższych. Zgłoszenie pracy do Konkursu może
być dokonane wyłącznie przez autora pracy, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim.
5. W I edycji Konkursu prace można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 30 września 2022 roku.
6. Zgłoszenie pracy następuje drogą elektroniczną na adres: konf.msp@amu.edu.pl wraz z kompletem
dokumentów, na który składają się:
1) podpisany formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) praca dyplomowa w pliku PDF,
3) kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
4) opinia promotora,
5) streszczenie pracy (objętość do 3000 znaków).
7. Zgłoszenie niekompletne lub dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 5, nie będzie poddane
ocenie przez Kapitułę Konkursową.
8. Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2022 roku.
9. Informacje o laureatach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów,
oraz przesłane elektronicznie do laureatów. Organizatorzy przewidują możliwość ogłoszenia
publicznie wyników Konkursu oraz wręczenia nagród podczas konferencji z cyklu Prawo dla
przedsiębiorców.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania edycji Konkursu, w przypadku otrzymania
mniej niż pięciu prac konkursowych w danej kategorii.
§ 3. Przedmiot Konkursu
Do Konkursu zgłaszane mogą być prace w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie
i prace licencjackie, w których została poruszona problematyka związana z szeroko pojmowanym
rozwojem przedsiębiorczości, wspierania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem
praw przedsiębiorców i ich ochrony.
§ 4. Kapituła Konkursowa
1. Prace konkursowe ocenia Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatorów po wpłynięciu prac
na Konkurs, przy czym liczba członków tej Kapituły (nie mniejsza niż pięć osób) uzależniona jest od
liczby zgłoszonych prac. Informacja na temat składu Kapituły Konkursowej zamieszczana będzie na
stronie internetowej Organizatorów.
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2. Członkowie Kapituły Konkursowej mogą obradować odrębnie dla oceny prac doktorskich,
magisterskich i licencjackich, tworząc podkomisje.
3. Członkowie Kapituły w danej kategorii prac nie mogą oceniać prac konkursowych przygotowanych
pod ich opieką jako pełniący funkcję promotora/opiekuna naukowego.
4. Kapituła Konkursowa wybiera swego Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Obrady Kapituły Konkursowej są protokołowane.
§ 5. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs
1. Do podstawowych zadań Kapituły Konkursowej należy:
1) formalna weryfikacja nadesłanych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, obejmująca
ocenę spełnienia przez autora pracy wymogów określonych w § 2. Regulaminu oraz podjęcie
decyzji o dopuszczeniu pracy do dalszych etapów postępowania konkursowego,
2) ocena merytoryczna nadesłanych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, zgodnie
z kryteriami wskazanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym weryfikacja zgodności tematu
pracy z zakresem tematyki Konkursu,
3) ustalenie listy laureatów.
2. Oceniając zgłoszone do Konkursu prace, Kapituła Konkursowa bierze pod uwagę:
1) walory teoretyczne pracy i jej wkład w rozwój nauki, a w szczególności w rozwój teorii prawa
oraz dziedzin pokrewnych,
2) walory praktyczne pracy i jej wkład w szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości,
3) wpływ rozważań zawartych w pracy na rozwój polskiego ustawodawstwa lub szerzej
instrumentów rozwoju przedsiębiorczości, środków ochrony prawnej praw przedsiębiorców,
4) możliwość wykorzystania ustaleń zawartych w pracy w praktyce, w tym w praktyce stosowania
ustawodawstwa,
5) aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy.
3. Na podstawie ocen prac zgłoszonych na Konkurs, Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru laureatów
Konkursu.
4. Kapituła Konkursowa może nie przyznać nagrody danego stopnia lub wyróżnienia.
5. Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursowej są wiążące i mają charakter ostateczny.
§ 6. Nagrody
1. W Konkursie przewiduje się przyznanie nagród w trzech kategoriach: praca doktorska, praca
magisterska, praca licencjacka, ufundowanych przez Organizatora – Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
2. Formy i wysokość nagród rzeczowych określa Organizator – Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców, biorąc pod uwagę poziom oraz liczbę nadesłanych prac.
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3. Organizator – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ustala zasady oraz tryb odbywania
praktyk i staży w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. W przypadku prac o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub o szczególnym znaczeniu
praktycznym Organizatorzy – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przewidują możliwość opublikowania
tekstu artykułu przygotowanego przez autora w czasopiśmie bądź monografii, która wydawana jest
w związku z konferencją współorganizowaną przez Organizatorów Konkursu.
§ 7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika Konkursu jest Rzecznik Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością
możliwy jest z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pod adresem e-mail: iod@rzecznik.msp.gov.pl.
3. Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie

internetowej Organizatorów czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach
w związku z promocją działalności edukacyjnej Organizatorów, a także w celach archiwizacyjnych
i rozliczalności wymaganej przepisami 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) zwanego dalej RODO.
4. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody zostaną przekazane
Organizatorowi – Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców w celu dopełnienia wymogów
formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest:
1) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
2) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
3) opublikowanie informacji o laureatach,
4) archiwizację dokumentów.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) - przez czas
określony w tych przepisach.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
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2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej,
3) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem
danych

w

związku

z

prowadzoną

działalnością

edukacyjno-informacyjną

w

ramach

upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych w społeczeństwie.
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób wskazanych
w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku powzięcia informacji przez Organizatorów, że nagrodzona praca doktorska,
magisterska lub licencjacka powstała z naruszeniem prawa oraz zasad etycznych lub w przypadku
stwierdzenia, że zostały naruszone postanowienia Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo
do cofnięcia rozstrzygnięcia o przyznaniu nagrody i żądania zwrotu przyznanej nagrody.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, organizacji i trybu prowadzenia Konkursu rozstrzygają
Organizatorzy

po

zgłoszeniu

ich

przez

zainteresowaną

osobę

na

adres

mailowy

konf.msp@amu.edu.pl
3. Procedura konkursowa rozpocznie się w roku 2022 z zachowaniem terminu , o którym mowa w § 2.
ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Pierwsza edycja Konkursu dotyczyć będzie prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, które
w roku 2021 i 2022 spełniły wymogi określone w § 2. niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Organizatorzy zobowiązują się, że nie wykorzystają
prac, które nie zostały nagrodzone.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub odwołania
Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatorów w tej sprawie jest ostateczna.
7. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatorów, od której nie przysługuje odwołanie.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia pracy na Konkurs
Załącznik nr 2 - zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Załącznik nr 3 – zgoda promotora/recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
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