
Załącznik do Uchwały  Wspólników  nr  4  z dnia 29 grudnia 2021 r. 
 
 

REGULAMIN COROCZNEGO KONKURSU SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO 
na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską   

o tematyce spółdzielczej 
 

§ 1 
 
1. Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki Sp. J. z siedzibą w Sopocie (zwany dalej Instytutem) 
organizuje corocznie konkurs na najlepszą pracę lub rozprawę  o  tematyce spółdzielczej  zwany dalej 
Konkursem w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
  
2. Praca lub rozprawa   winna podejmować problematykę z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, 
usług oferowanych przez instytucje spółdzielcze, nowoczesnego zarządzania kadrami, usług 
ubezpieczeniowych, prawnych podstaw działania, bezpieczeństwa finansowego , filozofii i systemu 
wartości, zasad działania spółdzielni, etyki, nowej jakości więzi społecznych kreowanych przez 
spółdzielnie, historii polskiej spółdzielczości lub studiów porównawczych dotyczących zasad działania, 
ram prawnych  modelu funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji spółdzielczych, w tym również 
spółdzielni finansowych (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, unii kredytowych, banków 
spółdzielczych). 

 
§ 2 

 
1. Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach: 
 

a. prac magisterskich, 
b. rozpraw doktorskich, 
 

2. W  Konkursie za najlepszą pracę  przyznawane są nagrody pieniężne, których pula w poszczególnych 
kategoriach wynosi:  
 

a. praca magisterska - 2.000 (dwa tysiące) zł, 
b. rozprawa doktorska -  5.000  (pięć tysięcy) zł. 
 

3. Instytut zastrzega sobie prawo do publikowania w części lub w całości nagrodzonych prac  oraz  
rozpraw w kwartalniku naukowym „Prawo i Więź” oraz publikacjach książkowych. 
 
4.  Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej www.sin.edu.pl  
 
5. Ogłoszenie na temat Konkursu określa : warunki konkursu,  termin zgłaszania prac lub rozpraw oraz 
termin ogłoszenia wyników.   
 
6. Wyniki konkursu są ogłaszane  na stronie internetowej Instytutu.  
 

§ 3 
 

Prace i rozprawy  zgłoszone do Konkursu będą oceniane przez jury  powoływane przez Instytut.   
 

§ 4 
 

1. Prawo do zgłaszania prac magisterskich mają władze uczelni (stosownie dziekani wydziałów, 
kierownicy katedr) posiadających uprawnienia do nadawania tytułu magistra. 
 
2. Prawo do zgłaszania rozpraw doktorskich posiadają dziekani, dyrektorzy lub równorzędni kierownicy 
tych placówek badawczych, których rady naukowe mają uprawnienia nadawania stopnia doktora nauk 
ekonomicznych, nauk prawnych, nauk społecznych lub nauk humanistycznych. 
 
3. Prace  oraz rozprawy  mogą składać również sami autorzy po uzyskaniu rekomendacji promotora. 
 
4. Jury dokonuje wstępnego zakwalifikowania prac i rozpraw do Konkursu. O dopuszczeniu prac i rozpraw  
do Konkursu decyduje jury na wniosek przewodniczącego jury. 
 

http://www.sin.edu.pl/


5.  Do Konkursu nie będzie zakwalifikowana praca, której obrona miała miejsce wcześniej – licząc od dnia 
30 listopada danego roku aniżeli; 
- dwa lata (24 m-ce) w odniesieniu do pracy magisterskiej 
- trzy lata (36 m-cy) w odniesieniu do rozprawy doktorskiej. 
 
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Instytutu 
 

§ 5 
 

1. Prace i rozprawy  w trzech egzemplarzach  należy składać na adres Instytutu-  81-743 Sopot, ul. 
Władysława IV 22 ( z dopiskiem "Konkurs").   
 
2. Wniosek o zgłoszeniu pracy lub rozprawy do Konkursu, o którym mowa w § 4  ust. 1-3, powinien  
zawierać:  
 
a) imię i nazwisko autora pracy lub rozprawy,  adres do korespondencji oraz numer  telefonu, 
b) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia doktora w oparciu 
o zgłoszoną pracę/rozprawę, 
c) opinię o pracy podpisaną przez promotora lub o rozprawie podpisaną przez recenzentów lub odpis 
stosownego dyplomu.  
d) podpisany załącznik nr 1 do Regulaminu  
 
 
3. Prace i rozprawy  nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 
 
                                                                                 § 6 

 
1. Jury przyznaje jedną nagrodę w każdej z dwóch  kategorii, o których mowa w § 2  ust. 1. Jury może 
przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.  
 
2. Jury może nie przyznać nagrody w przypadku, gdy uzna, że przedstawione prace lub rozprawy nie 
spełniają  oczekiwań organizatorów Konkursu. 
 
3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie. 
 
4. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę o tematyce spółdzielczej. 
 

Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki 
spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 22152775600000, tel. 
585509750, www.sin.edu.pl (dalej: „SIN”), 

2. SIN przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez Pana/Panią lub władze uczelni, 
dziekana, dyrektora placówki badawczej we wniosku o zgłoszeniu pracy lub rozprawy do 
Konkursu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, 
brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na 
najlepszą pracę magisterską, rozprawę doktorską lub habilitacyjną o tematyce spółdzielczej, jego 
rozstrzygnięcia, wydania nagród, publikacji na stronie internetowej SIN laureatów Konkursu oraz 
w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SIN, w tym związanych ze 
sprawozdawczością podatkową i księgową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) c)  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione pracownikom i współpracownikom SIN biorącym 
udział przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz wydaniu nagród oraz członkom Jury 
Konkursu, dane osobowe obejmujące imię i nazwisko publikowane będą na stronie SIN w 
zakładce Konkurs w związku z publikacją zwycięzców Konkursu,    

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały 
wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r., 

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez 
okres przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie, a dodatkowo przez okres, w którym 
SIN jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym podatkowo-księgowych i ustawy o rachunkowości, 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
 
 
Przyjmuję do wiadomości:      ……………………………………………… 
                                                                   (data i podpis) 
 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o zgłoszeniu pracy 
lub rozprawy do konkursu w celu udziału w konkursie i jego rozstrzygnięcia. W przypadku przyznania mi 
nagrody wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na stronie 
internetowej sin.edu.pl.” 
 
 
……………………………………….. 
                 (data i podpis) 
 


