
REGULAMIN KONKURSU PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN  

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ 

 

 

§ 1. 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu o Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest 

promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, 

a w szczególności: 

1) wyłonienie najlepszych prac, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, 

rozwoju lub promocji Szczecina;  

2) promowanie nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze 

rozwoju Szczecina oraz kreowanie pozytywnego wizerunku działań na rzecz 

ożywienia regionu szczecińskiego; 

3) wykorzystanie potencjału młodych i kreatywnych osób w procesie kształtowania 

polityki rozwoju Szczecina. 

 

§ 2. 

Tryb naboru i wymogi wobec autorów i prac zgłaszanych do Nagród 

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, 

inżynierskie, z zakresu wskazanych w Zarządzeniu dyscyplin i obszarów nauki, obronione 

we wszystkich uczelniach Szczecina. 

2. Na konkurs przyjmowane będą prace obronione w roku konkursowym lub roku poprzednim. 

3. Prace na konkurs zgłasza uczelnia, a także autor / autorzy prac, jak również promotor/ 

opiekun naukowy pracy, za zgodą uczelni. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać: 

1) kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik Nr 1 do 

Regulaminu; 

2) streszczenie pracy, zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazanie 

obszaru / dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie 

lub której wyniki mogą być użyte w promocji lub rozwoju Szczecina (streszczenie nie 

powinno przekraczać 10 stron); 

3) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (dysk CD /DVD, 

pendrive), a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również te publikacje 

oraz wykaz nagród i wyróżnień, przyznanych za tę pracę; 

4) opinię pracy, promotora/opiekuna naukowego lub recenzenta, która powinna 

akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy związane ze Strategią Rozwoju 

Szczecina; 

5) w zakresie prac naukowych kierunków architektonicznych: 

a) część graficzna: minimum 2 sztywne plansze w formacie 100 x 70 cm (lub 

zbliżonym), przedstawiające co najmniej koncepcję zagospodarowania terenu  



w czytelnej skali oraz wizualizacje przyjętych rozwiązań funkcjonalno- 

przestrzennych i krajobrazowych, 

b) część opisowa: opis przyjętych rozwiązań w projektach w 1 egzemplarzu, 

c) część cyfrowa: nośnik elektroniczny (dysk CD / DVD, pendrive) z rysunkami oraz 

opisem; 

6) oświadczenie / klauzulę promotora / opiekuna naukowego oraz autora / autorów pracy 

dotyczące przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do 

Regulaminu; 

7) zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasto Szczecin zgłoszonej 

do konkursu pracy w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu; 

8) oświadczenie autora/autorów o udzieleniu Gminie Miasto Szczecin nieodpłatnej 

licencji, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej 

pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów za 

pośrednictwem stron internetowych miasta oraz drukowanych materiałów 

promocyjnych i publikacji Urzędu Miasta Szczecin, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 4 do Regulaminu. 

 

§ 3. 

Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do konkursu 

1. W wypadku prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich do konkursu kwalifikowane są 

wyłącznie prace oceniane przez uczelnię stopniem wyższym niż dobry. 

2. Walory metodologiczne prac winny prezentować bardzo dobry poziom, adekwatny do 

wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz 

prezentować wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy. 

3. Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej walory aplikacyjne. Decydują o nich wszelkie 

korzyści, jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać z efektów ocenianych prac dla 

zrównoważonego rozwoju Szczecina, walory naukowe, poznawcze i praktyczno – twórcze. 

W wypadku efektu pracy, której specyfika nie jest ściśle powiązana z miastem (np. 

innowacyjny projekt techniczny lub wybitne osiągnięcie naukowe), warunkiem koniecznym 

do dokonania pozytywnej jej oceny jest wskazanie możliwości realnego zastosowania 

wyników na pożytek Szczecina lub poza nim, jeśli przyczyni się ona do promowania 

szczecińskiego środowiska naukowego. Prace kierunków architektonicznych powinny 

dotyczyć zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki 

Szczecina. 

4. Z uwagi na rozpiętość tematyczną oraz różną specyfikę opracowań, szczegółowe kryteria 

oceny zostaną określone przez Kapitułę Nagród, o której mowa w § 4 po analizie 

zgłoszonych prac. 

§ 4. 

Kapituła Nagród 

1. Prace naukowe zgłoszone do konkursu ocenia Kapituła Nagród, powoływana odrębnym 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin, które określa: 

1) skład Kapituły; 

2) organizację i tryb pracy Kapituły. 



2. W wypadku otrzymania przez Kapitułę Nagrody informacji, iż zgłoszona lub nagrodzona 

praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia 

niniejszego Regulaminu, Kapitule Nagród przysługuje prawo: 

1) do odmowy poddania pracy ocenie; 

2) do wstrzymania się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy; 

3) w wypadku nagród już przyznanych, domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu 

naruszenia obowiązującego prawa. 

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 

 

§ 5. 

Formy Nagrody 

1. Autorom nagrodzonej pracy przyznaje się potwierdzenie przyznania Nagrody 

(dyplom/statuetka/ryngraf) oraz nagrodę pieniężną. 

2. Prezydent Miasta Szczecin może, na wniosek Kapituły Nagród, przyznać wyróżnienia oraz 

dodatkowe nagrody pieniężne. 

3. Wartość nagród pieniężnych wynika z wysokości środków zabezpieczonych na ten cel 

corocznie w budżecie Miasta i jest ustalana przez Prezydenta Miasta Szczecin lub 

upoważnionego przez niego Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin, na podstawie 

rekomendacji Kapituły Nagród.  

4. Pozostawia się możliwość przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienie od ich 

przyznania, decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydent Miasta Szczecin lub upoważniony 

przez niego Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie rekomendacji Kapituły 

Nagród. 

5. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone laureatom konkursu na podstawie przedłożonego 

przez laureata najpóźniej do 31 października danego roku oświadczenia zawierającego 

następujące dane: numer konta bankowego celem wypłaty nagród w konkursie przelewem 

bankowym lub numer pesel celem wypłaty nagród w konkursie w formie wpłaty 

gotówkowej w kasach banku PKO BP oraz zgody na przetwarzanie przekazanych danych 

osobowych. Kwota nagrody zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek z tytułu 

wygranych w konkursach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Organizator przewiduje możliwość wykorzystania prac i ich wyników w całości lub w części 

na warunkach uzgodnionych z uczelnią i autorem / autorami pracy w drodze odrębnego 

porozumienia. 

 

§ 6. 

Terminy konkursu 

1. Nagrody przyznawane są raz w roku z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Szczecin, 

kierując się możliwościami finansowymi Gminy Miasto Szczecin. 



3. Prace do konkursu przyjmowane będą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze prac 

konkursowych.  

4. Prace mogą być złożone tylko raz w danym konkursie. 

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w ciągu 90 dni od daty zakończenia 

przyjmowania prac na konkurs, z możliwością jego przesunięcia przez Prezydenta Miasta 

Szczecin na wniosek Kapituły Nagród. 

6. Prezydent Miasta Szczecin może zmienić termin rozstrzygnięcia konkursu. 

7. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty jej 

przyznania pocztą lub drogą elektroniczną. 

8. Prace na konkurs należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, w kancelarii Biura 

Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (sala 62); 

9. W zakresie prac naukowych kierunków architektonicznych: 

1) prace należy składać osobiście bądź też za pośrednictwem uczelni z dopiskiem 

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, w sekretariacie 

Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 

2) wszystkie prace naukowe złożone w konkursie, o których mowa w § 2. ust. 4 pkt 5) 

lit. a) zostaną przekazane Władzom wydziałów uczelni po zakończeniu wystawy 

konkursowej w celu ich odbioru; 

10. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin.  


