REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZEFA CENTRALNEGO BIURA
ANTYKORUPCYJNEGO

§ 1.
1. Decyzja określa zasady i tryb konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską,
zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest:
1) zwrócenie uwagi na problem korupcji oraz wskazanie sposobów jej rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania;
2) promowanie postaw etycznych;
3) upowszechnienie wiedzy na temat korupcji.
3. Autorom najlepszych prac magisterskich i doktorskich, zwanych dalej „pracami”,
przyznaje się nagrody pieniężne i rzeczowe.
§ 2.
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim i obronione w roku
akademickim 2010/2011 lub 2011/2012.
2. W Konkursie mogą być brane pod uwagę prace zgłoszone tylko jeden raz oraz prace
obejmujące tematykę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 2.
3. Udział w Konkursie mogą wziąć prace przesłane w formie papierowej i elektronicznej do
dnia 1 października 2012 r.
4. Praca powinna zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres,
adres poczty elektronicznej, telefon;
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu lub
katedry wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała;
3) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
5. Prace w formie papierowej przesyła się na adres siedziby Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z dopiskiem „Konkurs”. Prace w formie elektronicznej przesyła się na
adres: media@cba.gov.pl.
6. Do pracy powinna być dołączona:
1) opinia promotora lub recenzenta i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii lub
recenzji w Konkursie;
2) formularz zgłoszeniowy;
3) pisemna zgody uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy
dyplomowej studenta, przed upływem 6 miesięcy od jej obrony, zgodnie przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
7. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu.

§ 3.
1. Gabinet Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonuje niezwłocznej oceny
formalnej prac zgłoszonych do udziału w Konkursie.
2. Prace niespełniające wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1-6, nie biorą udziału
w Konkursie.
3. Rada Konsultacyjna powołana w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwana dalej
„Radą”, dokonuje oceny merytorycznej prac nadesłanych do Konkursu w terminie do dnia
20 listopada 2012 r.
4. Ocena prac nadesłanych do Konkursu obejmuje w szczególności zgodność tematyki pracy
z ideą Konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz wartość naukową.
5. Rada podejmuje decyzję o przyznaniu nagród lub wyróżnień w Konkursie zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków. Przy równości głosów
decyduje Organizator.
6. Członek Rady, będący promotorem lub recenzentem ocenianej pracy, podlega wyłączeniu
od głosowania, o którym w ust. 4.
7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zawiera w szczególności przebieg
głosowania, laureatów, tytuł pracy oraz przyznane nagrody lub wyróżnienia.
8. Obrady Rady dotyczące Konkursu są jawne.
9. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.
§ 4.
1. Nagrody pieniężne za najlepszą pracę magisterską wynoszą:
1) I nagroda – 3000 złotych brutto;
2) II nagroda – 2500 złotych brutto;
3) III nagroda – 2000 złotych brutto.
2. Nagrody pieniężne za najlepszą pracę doktorską wynoszą:
1) I nagroda – 4000 złotych brutto;
2) II nagroda – 3500 złotych brutto;
3) III nagroda – 3000 złotych brutto.
3. W Konkursie mogą być przyznane wyróżnienia.
4. W przypadku zgłoszenia prac reprezentujących niski poziom, można nie przyznawać
żadnych nagród, nagrody pierwszej lub wyróżnień.
5. Wyniki Konkursu oraz nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
6. Prace, o których mowa w ust. 1-3, zostaną opublikowane w Przeglądzie Antykorupcyjnym.
7. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają pisemne powiadomienie o przyznaniu
nagród i wyróżnień.
8. Przyznane nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w siedzibie Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w 2012 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki
z Korupcją.
9. Nagrody i wyróżnienia zostaną wydane po podpisaniu oraz przekazaniu Organizatorowi
przez autora pracy umowy dotyczącej przeniesienia przez autora autorskich praw
majątkowych do pracy. Odmowa podpisania umowy przez autora pracy jest równoznaczna
z odstąpieniem przez autora od Konkursu.
10. Z chwilą podpisania umowy, Organizator nabywa na własność dysk CD lub DVD oraz
wszelkie prawa majątkowe do pracy, które obejmują odrębne pola eksploatacji
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową.
§ 5.
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
autorów prac przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ich identyfikacji,
wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002
r. 101.926, z późn. zm.).
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża się w formularzu zgłoszeniowym.
§ 6.
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac ponoszą wyłącznie uczestnicy
Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych
Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
4. W przypadku nieotrzymania materiałów spełniających oczekiwań Rada zastrzega sobie
możliwość unieważnienia Konkursu.
5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac, przesłanych do udziału w Konkursie.

Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko autora pracy ………………………..………………….………………
2. Adres do korespondencji ………………………………………………………………..
3. Numer telefonu, adres e-mail ……………………………...……………………………
4. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora i recenzenta …………………………...
5. Nazwa uczelni/wydziału/instytutu (katedry) ……………………………………………
6. Tytuł pracy magisterskiej/doktorskiej …………………..……………...……………….
7. Data obrony pracy magisterskiej/doktorskiej ……..…………………………………….
8. Akceptuję warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
podanych przeze mnie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 r. 101.926, z późn. zm.).

……………………………………………
(data, podpis)

9. Wyrażam zgodę na wykorzystanie dla celów służbowych Centralnego Biura
Antykorupcyjnego treści zawartych w mojej pracy.

……………………………………………
(data, podpis)

