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                                                               Załącznik do  
                                                                            uchwały nr 212/20 
                                                                            Zarządu Województwa Łódzkiego 
                                                                            z dnia 4 marca 2020 r. 
 
 

 
 

 
Regulamin 

konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze  
rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 

 
§ 1  

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace 
tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też 
za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju 
społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. 

2. Celem Konkursu jest: 
1) pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat województwa łódzkiego, 

prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału 
rozwojowego; 

2) promocja badań dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych 
związanych z historią i dniem współczesnym województwa łódzkiego, 
promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze 
rozwoju i promocji województwa łódzkiego; 

3) wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób 
podejmujących tematykę województwa łódzkiego w swoich badaniach, 
zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych uczelni oraz 
instytutów naukowych do szerszego podejmowania tematyki rozwoju 
gospodarczego, społecznego i kulturowego województwa łódzkiego; 

4) zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na 
rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego 
regionu, inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz tradycji, 
kultury pamięci i pomnożenia kapitału społecznego; 

5) tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom 
włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki 
rozwoju województwa łódzkiego oraz dyskusji na temat przyszłości 
regionu. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane: 
1) prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ 

artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora 
habilitowanego; 

2) rozprawy doktorskie; 
3) prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być oryginalne w zakresie podjętej 
problematyki, rzetelne w zakresie metodologii badawczej oraz dążyć do 
atrakcyjnego, interdyscyplinarnego i spójnego przekazu, który będzie mógł być 
wykorzystany w różnych aspektach życia regionu łódzkiego oraz trafić do różnych 
grup odbiorców. 

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę 
związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu 
i jego mieszkańców, w szczególności w zakresie: 
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1) prac prezentujących: 
a) historię, tradycję i tożsamość regionu; 
b) dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne; 
c) kulturę, walory turystyczne; 
d) aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców; 
e) inne aspekty, które tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze 

regionu łódzkiego; 
2) prac, które w sposób twórczy i inspirujący przedstawiają: 

a) procesy społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego; 
b) innowacyjne rozwiązania i badania dotyczące technologii, infrastruktury, 

transportu, gospodarki przestrzennej, ochrony zdrowia i ochrony 
środowiska, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia 
mieszkańców województwa łódzkiego i standardu usług publicznych; 

c) inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój 
regionu łódzkiego. 

6. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa 
Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są: 

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni; 
2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, 

instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych 
do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia 
doktora habilitowanego; 

3) autorzy rozpraw i prac. 

7. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie rozprawy i prace dotychczas 
nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. 

8. Przedmiotem oceny są rozprawy i prace obronione w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok przyznania nagrody. 

9. Kandydatami do nagrody za prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych 
tematycznie publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania 
stopnia doktora habilitowanego mogą być osoby, którym stopień naukowy doktora 
habilitowanego został nadany w roku kalendarzowym poprzedzającym  
rok przyznania nagrody. 

§ 2  

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu obejmuje: 

1) wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie nagrody Marszałka 
Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie 
związane z województwem łódzkim, którego wzór stanowi: 

a) załącznik nr 1 do Regulaminu – wypełniany w przypadku,  
gdy kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni, 
dyrektor lub wicedyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego  
lub instytutu międzynarodowego; 

lub 
b) załącznik nr 2 do Regulaminu – wypełniany w przypadku,  

gdy zgłoszenia do nagrody dokonuje samodzielnie autor pracy; 

2) jeden egzemplarz zgłaszanej rozprawy lub pracy (w wersji papierowej).  
W przypadku cyklu powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów 
naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora 
habilitowanego, publikacje/artykuły naukowe powinny być trwale połączone 
(np. zbindowane lub na spirali); 
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3) recenzje zgłoszonej do Konkursu rozprawy lub pracy uzyskane  
w postępowaniu habilitacyjnym, doktorskim lub przy obronie pracy 
dyplomowej – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat), podmiot 
habilitujący lub doktoryzujący. Do wniosku mogą być dołączone również 
recenzje i rekomendacje przygotowane na potrzeby Konkursu przez 
uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe 
a także opinie przedsiębiorców i innych podmiotów dotyczące możliwości 
wykorzystania/wdrożenia pracy/projektu na terenie województwa 
łódzkiego; 

4) inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania 
nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata  
do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą dotyczące 
zgłaszanej pracy; 

5) w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez 
autora pracy, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie daty obrony pracy 
lub w przypadku postępowania habilitacyjnego daty uzyskania stopnia 
naukowego, wydane przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat), 
podmiot habilitujący lub doktoryzujący. Dopuszczalna jest kserokopia 
dyplomu ukończenia studiów, dyplomu doktorskiego, dyplomu 
habilitacyjnego lub innego dokumentu zawierającego powyższe dane - 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię (sekretariat 
studiów lub dziekanat), podmiot habilitujący lub doktoryzujący. 

2. Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć  
w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,  
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo przesłać pocztą na adres Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Województwa Łódzkiego. 

3. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone  
po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 3 

1. Złożone wnioski wraz z pracami podlegają sprawdzeniu pod względem 
formalnym przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, zgodnie z Kartą oceny formalnej, której wzór stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku możliwych do usunięcia braków 
formalnych, kandydat ma prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej  
na wezwanie przesłane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wskazany we wniosku adres  
e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych lub nieuzupełnione w terminie 
wskazanym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

§ 4 

1. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Komisji Konkursowej, 
zwanej dalej Komisją, która dokonuje oceny zgłoszonych prac oraz typuje 
kandydatów do nagrody. 
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2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

Przedstawiciele środowiska naukowego z 6 łódzkich uczelni: 
1) Uniwersytetu Łódzkiego; 
2) Politechniki Łódzkiej; 
3) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 
4) Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej  

im. Leona Schillera w Łodzi; 
5) Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; 
6) Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; 

oraz 
7) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego; 
8) Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 

Łódzkiego lub Radny będący członkiem Komisji; 
9) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji lub/i Zastępca Dyrektora 

Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego. 
 

3. Osobowy skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego. 

4. Komisja powoływana jest na czas trwania danej edycji Konkursu. 

5. Osoba ubiegająca się o nagrodę nie może być członkiem Komisji. 

6. W przypadku, w którym Członek Komisji Konkursowej jest promotorem zgłoszonej 
do Konkursu pracy, nie przysługuje mu w danej kategorii prac prawo głosowania. 
Może natomiast uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej, brać udział  
w dyskusjach poświęconych pracom i przedstawiać własne rekomendacje oraz 
głosować w pozostałych kategoriach nagród. 

7. Członkowie Komisji składają deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą 
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku reprezentantów środowiska naukowego, upoważnienie  
do uczestnictwa w pracach Komisji stanowi pisemne wytypowanie przez uczelnię 
jej przedstawiciela. 

9. O terminie posiedzenia Komisji członkowie będą powiadomieni na piśmie. 

10. Za pracę członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 5 

1. Prace Komisji Konkursowej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze 
udział co najmniej 50 % składu Komisji. 

2. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami 
Komisji. 

3. Przy ocenie prac zgłoszonych do konkursu będą brane pod uwagę: 
1) wartość naukowa pracy, warsztat i metoda badań, sposób przekazu, 

interdyscyplinarność, twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany 
problem województwa łódzkiego; 

2) funkcjonalność i oddziaływanie społeczne, użyteczność wyników badań 
naukowych dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego 
regionu, walory praktyczne, pozwalające przełożyć efekty pracy  
na rzecz ochrony dziedzictwa i wsparcia rozwoju województwa 
łódzkiego; 

3) oryginalność podjętego w pracy tematu, innowacyjność, nowatorstwo  
w podejściu do obranej tematyki, prekursorski charakter badań  
i proponowanych rozwiązań; 
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4) aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez województwo 
łódzkie w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju 
województwa; 

5) wpływ na promocję województwa łódzkiego, znaczenie podjętej  
w pracy problematyki dla województwa łódzkiego. 

4. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce  
i trudno porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów  
do analizy porównawczej i oceny prac, pozostawiając te kwestie Komisji 
Konkursowej.  

5. Przyznane będą: 
1) jedna nagroda za pracę habilitacyjną lub cykl powiązanych tematycznie 

publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania 
stopnia doktora habilitowanego; 

2) trzy nagrody za rozprawy doktorskie; 
3) trzy nagrody za prace dyplomowe magisterskie; 
4) trzy nagrody za prace dyplomowe: inżynierskie i licencjackie. 

6. Komisja Konkursowa w uzasadnionych przypadkach może zaproponować inną 
liczbę oraz inny rozdział nagród lub odstąpić od przyznania nagród. 

7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów podczas głosowań  
dla poszczególnych kategorii nagród. 

8. Członkowie Komisji dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „X” przy 
maksymalnie tylu kandydatach, ile nagród przewidzianych jest w danej kategorii. 

9. Głos jest nieważny w razie postawienia większej liczby znaków „X” niż 
przewidziana liczba nagród oraz gdy przy żadnym z nazwisk kandydatów nie 
umieszczono znaku „X”. 

10. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

11. W kwestiach spornych Przewodniczący Komisji zarządza jawne głosowanie. 

12. Komisja Konkursowa uwzględniając kwotę w budżecie Województwa Łódzkiego, 
sporządza wykaz osób, które typuje do przyznania nagrody, z podaniem 
proponowanej jej wysokości. 

13. Komisja corocznie określa wysokość przyznanych nagród, w zależności  
od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa 
Łódzkiego. 

14. Wartości nagród zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który 
organizator Konkursu zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

15. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 12 podpisywany jest przez 
Przewodniczącego Komisji. 

16. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie Komisji biorący udział w jej obradach. 

17. W sprawach nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie decyduje Komisja. 

18. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

19. W przypadku otrzymania przez Komisję Konkursową informacji, iż zgłoszona  
lub nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza 
prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Komisji przysługuje prawo do: 

1) odmowy poddania pracy ocenie; 
2) wstrzymania się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia 

sprawy; 
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3) w przypadku nagród już przekazanych, domagania się ich zwrotu,  
po stwierdzeniu naruszenia obowiązującego prawa. W takim przypadku 
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania 
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

20. Czynności organizacyjno-techniczne związane z obsługą procedury 
przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy  
i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, w tym pełnienie funkcji 
sekretarza podczas obrad Komisji, wykonują pracownicy Departamentu Kultury  
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

§ 6 

1. Nagrody za najlepsze rozprawy oraz prace przyznaje Zarząd Województwa 
Łódzkiego w oparciu o wykaz Komisji Konkursowej, o którym mowa w § 5 ust. 12. 

2. Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu nagród jest ostateczna  
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego. 

3. Uchwała, o której mowa w § 6 ust. 2 określa imiona i nazwiska laureatów 
Konkursu, tytuły nagrodzonych rozpraw i prac, wysokość przyznanych nagród, 
dane dotyczące uczelni, podmiotu habilitującego lub doktoryzującego oraz 
kategorię, w której nagrody przyznano. 

4. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl w zakładce Edukacja. 

5. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 
Konkursu, informacji o nagrodzonych rozprawach i pracach oraz informacji  
o uczelniach, podmiotach habilitujących lub doktoryzujących na stronach 
internetowych Województwa Łódzkiego, w celu promowania idei wsparcia 
środowiska naukowego. 

6. Dane osobowe laureata Konkursu zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Województwa Łódzkiego oraz na stronach internetowych 
Województwa Łódzkiego będą udostępnione przez okres nie dłuższy niż  
12 miesięcy od daty opublikowania uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego  
o przyznaniu nagród. 

§ 7 

1. Laureat Konkursu zobowiązany jest do zamieszczania w treści swojego życiorysu 
naukowego, artystycznego, dossier, portfolio i innych dokumentach mówiących  
o dokonaniach laureata, informacji o byciu laureatem Konkursu o nagrody 
Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie 
związane z województwem łódzkim. 

2. Prace nagrodzone w Konkursie są przekazywane do Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w terminie 30 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

3. Autorzy rozpraw i prac (lub osoby upoważnione przez autorów), które nie zostały 
nagrodzone w Konkursie, zobowiązani są odebrać je w nieprzekraczalnym 
terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu w Departamencie Kultury  
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
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4. Wybrani laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania nagrodzonej rozprawy 

lub pracy podczas spotkań edukacyjnych organizowanych przez Departament 
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że prawa 
autorskie i majątkowe do pracy przysługują autorowi i nie naruszają prawa osób 
trzecich. 

6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do poinformowania recenzenta pracy 
konkursowej o zamiarze zgłoszenia pracy do Konkursu o nagrody Marszałka 
Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane  
z województwem łódzkim. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny. 

8. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego 
Regulaminu. 

9. Regulamin Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze 
rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim obowiązuje  
od dnia wejścia w życie wprowadzającej go uchwały. 

 
 


