
1 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 699/2019 

Prezydenta m.st. Warszawy 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

  

 

Regulamin Przyznania Nagrody 

Prezydenta m.st. Warszawy 

za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy  

zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju 

Warszawy, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana autorom prac magisterskich 

i doktorskich złożonych i obronionych w jednostkach naukowych z siedzibą 

w Warszawie. 

2. Prace dyplomowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, o ile poruszają 

zagadnienia związane z rozwojem Warszawy. 

3. Konkurs, w którym przyznawana jest Nagroda, stanowi jedną z form realizacji celu 

operacyjnego 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście do celu strategicznego 

1. Odpowiedzialna wspólnota, zapisanego w załączniku do uchwały 

nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 

strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku. 

4. Celem Nagrody jest: wspieranie zainteresowania środowisk akademickich i naukowych 

rozwojem Warszawy, uzyskanie popartych badaniami odpowiedzi na wyzwania 

towarzyszące rozwojowi Warszawy, zaangażowanie studentów i doktorantów do 

współtworzenia tożsamości miasta i włączenie ich do debaty o przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości Warszawy. 

5. Nagroda przyznawana jest w corocznym konkursie ogłaszanym na stronie internetowej 

Urzędu m.st. Warszawy. 

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) jednostce naukowej – należy przez to rozumieć podmioty obejmujące: 
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a) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r . Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

b) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych; 

c) instytuty naukowe PAN w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk; 

2) pracach – należy przez to rozumieć prace magisterskie i rozprawy doktorskie; 

3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta m.st. Warszawy. 

7. Prezydent ogłaszając edycję konkursu w danym roku określa: termin składania 

zgłoszeń, wysokość nagrody głównej w danej kategorii i wysokość wyróżnień w danej 

kategorii, wzór formularza zgłoszeniowego. 

8. W toku konkursu Prezydent m.st Warszawy przetwarza dane osobowe kandydatów na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

§ 2. Ocena prac 

1. Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach: 

1) rozprawy doktorskie; 

2) prace magisterskie. 

2. Zgłoszone prace oceniane są pod względem: 

1) wartości naukowej pracy, w tym ogólnej metodologii i sposobu ujęcia problemu; 

2) umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy; 

3) wartości społecznej tj. wpływu wyników i wniosków badawczych  na rozwój 

Warszawy w przypadku ich zastosowania; 

4) praktycznej możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych 

w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę. 

 

§ 3. Zgłoszenia prac 

1. Nagrodę może otrzymać autor pracy złożonej i obronionej w jednostce naukowej 

z siedzibą w Warszawie w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję. 
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2. Pracę do konkursu zgłasza autor lub za zgodą autora – promotor bądź jednostka 

naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona. 

1) Każda jednostka naukowa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac. 

3. Warunkiem zgłoszenia pracy jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

o którym mowa w § 1 ust. 7. 

 

§ 4. Wymogi formalne 

1. Formularz zgłoszeniowy w podpisanej wersji papierowej należy dostarczyć osobiście 

lub przesłać pocztą w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezydenta do siedziby 

Centrum Komunikacji Społecznej lub na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl.  

2. W przypadku przesłania pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.   

3. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby 

uprawnione do zgłoszenia pracy na adres naukowa@um.warszawa.pl. W przypadku 

zmiany sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość poproszenia o dostarczenie 

podpisanej wersji papierowej we wskazanym terminie 

4. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć załączniki w wersji 

elektronicznej: 

1) pracę dyplomową, 

2) w przypadku rozprawy doktorskiej – dwie recenzje pracy, a w przypadku pracy 

magisterskiej – minimum jedną recenzję pracy, 

3) potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze jednostki naukowej lub skan 

dyplomu, 

4) edytowalną wersję przedłożonego formularza zgłoszeniowego. 

5. Załączniki powinny być zapisane w formacie pdf (załączniki 1)-3) oraz Excel 

(załącznik 4)) na nośniku cyfrowym lub przesłane mailem. 

1) Nośnik cyfrowy powinien zostać opisany w sposób umożliwiający kontakt 

z autorem pracy w przypadku problemu z jego odczytem.  

2) Załączniki do zgłoszenia przesyłanego mailem, w przypadku gdy ich łączna 

objętość przekracza 10 MB, należy zapisać w postaci linku do plików 

umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze). 

6. Zgłaszając kandydaturę lub wyrażając zgodę na zgłoszenie kandydatury autor pracy 

oświadcza, iż w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację pracy lub jej 
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fragmentów po korekcie redakcyjnej przez m.st. Warszawę lub publikację nagrodzonej 

pracy na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie 

niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa. Treść zgody 

zawarta będzie we wzorze formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 5. Nagrody 

1. Rekomendacje do Nagrody przedstawia Kapituła powołana przez Prezydenta. 

2. Kapituła powołana jest na czas trwania danej edycji. 

3. W skład Kapituły wchodzą, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 15 osób: 

1) przedstawiciele uczelni, o których mowa w §1 ust. 6 pkt 1) lit. a, z siedzibą 

w Warszawie, 

2) przedstawiciel Rady m.st. Warszawy, 

3) przedstawiciel Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

4) co najmniej jeden przedstawiciel Prezydenta, 

5) autor zwycięskiej pracy w kategorii rozpraw doktorskich w poprzedniej edycji 

przyznania Nagrody; w razie jego braku w skład Kapituły wejdzie jeden z autorów 

prac wyróżnionych w tej kategorii. 

4. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

Kapituły. 

5. Przyznanie rekomendacji w każdej kategorii następuje zwykłą większością głosów 

przy obecności przynajmniej połowy składu Kapituły. 

6. Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia Prezydentowi w formie protokołu, 

podpisanego przez Przewodniczącego Kapituły. 

7. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

8. W zakresie możliwości wykorzystania pracy Kapituła zasięga opinii ekspertów, 

w szczególności pracowników merytorycznych Urzędu m.st. Warszawy oraz innych 

jednostek m.st. Warszawy. 

9. Członek Kapituły i ekspert wydający opinię na temat możliwości wykorzystania pracy 

podlega wyłączeniu od udziału w ocenie pracy, jeżeli pomiędzy nim a autorem pracy 

zachodzi taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby naruszać zaufanie do jego 

bezstronności. 
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10. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy wyborów do 

momentu ich uroczystego ogłoszenia. 
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§ 6. Wyniki i Nagroda 

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród nastąpi nie później niż do końca roku, 

w którym realizowana jest dana edycja. 

2. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac Prezydent przyznaje nagrody pieniężne. 

3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W szczególnych przypadkach Kapituła zastrzega sobie możliwość przedstawienia 

rekomendacji o nieprzyznaniu Nagrody lub przyznaniu zamiast Nagrody głównej 

dodatkowego wyróżnienia w każdej z kategorii. 

2. Kapituła ma prawo do przedstawienia rekomendacji o nieprzyznaniu Nagrody 

między innymi w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Prac w danej kategorii nie 

przekroczy 4. 

3. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane 

uczestnikom. 

 


