
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rzecznika Praw Dziecka o ogłoszeniu konkursu z 28 listopada 2022 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU RZECZNIKA PRAW DZIECKA  

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ 

 

1. Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, 

poruszające problematykę: 

- praw dziecka w różnych aspektach, 

- instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień 

magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile 

treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie zakresem tematycznym. 

3. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 stycznia 2023 roku 

(decyduje data złożenia pracy w Biurze RPD lub data stempla pocztowego) wersji 

elektronicznej pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku 2022, 2021 lub 2020, 

odpowiadającej warunkom ogłoszenia o konkursie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

4. Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz - w porozumieniu 

i za pisemną zgodą autora - promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia dołącza się 

oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie 

nagrodzonej pracy przez Rzecznika Praw Dziecka i Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach 

działalności, w tym na wydanie drukiem przesłanej pracy w dowolnej formie, wprowadzanie 

w niej niezbędnych skrótów i redakcji oraz zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych 

w związku z uczestnictwem w Konkursie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

5. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do konkursu jest Rzecznik Praw 

Dziecka, mający siedzibę w Warszawie (00-791) przy ul. Chocimskiej 6 (szczegółowe 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 2 

do Regulaminu). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia konkursu na 

najlepszą pracę magisterską i doktorską. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celu. 

6. Prace konkursowe składane są lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw Dziecka (z dopiskiem 

na kopercie ,,Konkurs praca magisterska/doktorska") w postaci 2 kopii na płytach CD lub 

dyskach przenośnych (pendrive), zawierających wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu. 

7. Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem 

merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw 

Dziecka. 



Głównymi kryteriami oceny prac będą: walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej 

wiedzy o zjawiskach i problemach, możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów, 

rzetelność w zakresie metodologii. 

8. Oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach - prac doktorskich, prac 

magisterskich - dokonuje Komitet Konkursowy. W każdej z dwóch kategorii konkursowych 

przyznaje się nagrody lub wyróżnienia. Komitet Konkursowy może zrezygnować z przyznania 

nagród. 

9. Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu. 

10. Przewodniczący rozdziela prace do oceny między członków Komitetu Konkursowego. 

Prace wraz z uzasadnioną oceną przekazywane są Przewodniczącemu. Ostateczna ocena prac 

i wniosek o przyznanie nagród podejmowane są w drodze głosowania po przeprowadzeniu 

dyskusji. 

11. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród uczestnikom konkursu podejmuje 

Rzecznik Praw Dziecka. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 17 kwietnia 2023 r. 

13. Nagrodami w konkursie są: 

- nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł; 

- nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000 zł; 

- wyróżnienia. 

14. Rzecznik Praw Dziecka może do momentu wręczenia nagród, o których mowa w pkt 13 

odwołać konkurs bez podawania przyczyn. W przypadku odwołania konkursu wyłonionym 

zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu nie przysługują żadne roszczenia.   

15. Wszelkie kwestie sporne związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu 

Konkursu rozstrzyga Rzecznik Praw Dziecka. 

16. Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 28.11.2022 roku 


