
1

REGULAMIN KONKURSU

O NAGRODĘMINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII

za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach
architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa

(edycja 50 – 2022 rok)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz tryb przeprowadzania Konkursu

o nagrodęMinistra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie

oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 50 – 2022 rok), zwanego dalej „Konkursem”.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej, rozprawy doktorskiej,

oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

3. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zwane dalej

„Organizatorem”.

4. W imieniu Organizatora Konkurs obsługuje Departament Architektury, Budownictwa

i Geodezji.

5. Ogłoszenie o Konkursie jest publikowane na stronie internetowej Organizatora.

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.

Rozdział 2

Etapy i warunki uczestnictwa

§ 2. 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

1) ogłoszenie naboru;

2) nabór wniosków o przyznanie nagród w Konkursie, zwanych dalej „wnioskami”;

3) weryfikacja wymagań formalnych wniosków;
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4) ocena prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji;

5) wybór i rekomendacja dla Ministra Rozwoju i Technologii listy laureatów najlepszych

prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji;

6) rozstrzygnięcie poprzez zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju i Technologii listy

laureatów;

7) ogłoszenie listy laureatów;

8) wręczenie nagród.

2. Uczestnikami Konkursu (autorami prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz

publikacji) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy

w Polsce obronili prace dyplomowe albo rozprawy doktorskie lub wydali publikacje

w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane:

1) prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat

poprzedzających złożenie wniosku;

2) publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które zostały opublikowane w Polsce

w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje,

napisane w języku polskim albo obcym, przetłumaczone na język polski.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia

zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii. Wzory wniosków i oświadczeń określają

załączniki nr 1–3a do Regulaminu Konkursu.

§ 3. 1. Wnioski mogą składać w przypadku:

1) prac dyplomowych – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust.

4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne

uprawnione do nadawania stopni naukowych;

2) rozpraw doktorskich – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust.

4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnione

do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne

uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;



3

3) publikacji – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające

autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie,

którego dotyczy wniosek.

2. Wnioski należy składać:

1) w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami

autora/autorów, podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem ePUAP lub

na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo

2) w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów,

podpisany podpisem odręcznym.

3. Do wniosku składanego zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci papierowej,

dołącza się:

1) w odniesieniu do prac dyplomowych – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem

ePUAP lub na informatycznym nośniku danych):

a) recenzję pracy wystawioną przez recenzenta pracy lub promotora pracy,

b) egzemplarz pracy;

2) w odniesieniu do rozpraw doktorskich – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem

ePUAP lub na informatycznym nośniku danych):

a) co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień

naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę

samą dziedzinę,

b) dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora podpisany przez

organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi

w dniu jego nadania,

c) egzemplarz rozprawy;

3) w przypadku publikacji – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem ePUAP lub

na informatycznym nośniku danych) lub w postaci papierowej (pod warunkiem złożenia

wniosku również w postaci papierowej):

a) minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,

b) egzemplarz publikacji.

4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie w postaci papierowej

dokumentacji wymaganej w postaci elektronicznej, pod warunkiem dołączenia do wniosku

uzasadnienia. Wówczas wniosek również należy złożyć w postaci papierowej.
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5. Wnioski należy składać:

1) w kancelarii Organizatora: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w dni robocze

w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo

2) za pośrednictwem ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP

– z dopiskiem „Konkurs o nagrodę Ministra – prace dyplomowe, rozprawy doktorskie

i publikacje”.

6. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, należy składać w terminie

do dnia 15 listopada 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.

7. Data złożenia wniosku oznacza:

1) datę złożenia wniosku w kancelarii Organizatora – w przypadku dostarczenia osobistego,

przez posłańca, za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż operator

wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.

z 2022 r. poz. 896, z późń. zm.) (data oznaczona na dowodzie wpływu do kancelarii

Organizatora) albo

2) datę nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (data oznaczona na

pisemnym dowodzie nadania przesyłki) albo

3) datę wpływu do Organizatora za pośrednictwem ePUAP.

8. Wnioski:

1) zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 6,

2) w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu na

podstawie posiadanych danych

– pozostawia się bez rozpoznania.

9. W przypadku wniosków, które wpłynęły w terminie określonym w ust. 6, a które nie

zawierają podpisu, lub też do których nie dołączono kompletnego lub czytelnego egzemplarza

pracy lub publikacji, dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora, opinii

lub recenzji wydawniczych lub zgody autora/autorów na zgłoszenie do Konkursu, Sekretarz

Zespołu wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje odrzucenie wniosku.

10. O odrzuceniu wniosku w trybie ust. 9 Organizator informuje wnioskodawcę w formie

pisemnej.


