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Regulamin 
konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy 

habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie 
związane z województwem łódzkim 

 
§ 1  

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne 
i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe – równorzędne pracom 
magisterskim, przyznawane są w celu wyróżnienia autorów najbardziej 
wartościowych prac w wyznaczonych obszarach wiedzy, wskazania waloru 
praktyczno – użytkowego prac, promowania nowatorskich i twórczych tematów 
oraz promowania województwa łódzkiego. 

2. Nagrody przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane  
z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, 
których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, 
gospodarczego lub kulturalnego regionu. 

3. Nagrody przyznaje się za rozprawy i prace w następujących obszarach: 
1) nauk humanistycznych i społecznych; 
2) nauk przyrodniczych i ścisłych; 
3) nauk technicznych; 
4) nauk o zdrowiu i medycznych; 
5) sztuki. 

4. Rozprawy i prace dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej  
w innych konkursach zgłaszają uczelnie publiczne i niepubliczne.  

5. Przedmiotem oceny są rozprawy i prace obronione w roku kalendarzowym 
poprzedzającym przyznanie Nagrody.  

§ 2  
1. Rozprawy i prace w jednym egzemplarzu wraz z wnioskiem wypełnionym 

komputerowo oraz z wymaganymi załącznikami i odręcznymi podpisami należy 
złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Biurze Podawczym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego albo przesłać pocztą na adres 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90-051 
Łódź. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Województwa Łódzkiego. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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§ 3 
1. Złożone wnioski wraz z pracami podlegają sprawdzeniu pod względem 

formalnym przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, 
kandydat ma prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie 
przesłane przez Departament Kultury i Edukacji na wskazany we wniosku adres 
e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych lub nieuzupełnione w terminie 
wskazanym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

§ 4 
1. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Komisji Konkursowej, 

zwanej dalej Komisją, która dokonuje oceny zgłoszonych prac oraz typuje 
kandydatów do Nagrody. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  
Przedstawiciele środowiska naukowego z 6 łódzkich wyższych uczelni: 

1) Uniwersytetu Łódzkiego; 
2) Politechniki Łódzkiej;  
3) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 
4) Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej  

im. Leona Schillera w Łodzi; 
5) Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;  
6) Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;  

oraz 
7) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego; 
8) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Łódzkiego; 
9) Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 

Łódzkiego lub członek; 
10) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Łódzkiego; 
11)  Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
3. Osobowy skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego. 
4. Osoba ubiegająca się o Nagrodę nie może być członkiem Komisji. 
5. Legitymację do uczestnictwa w pracach Komisji, w przypadku reprezentantów 

środowiska naukowego, stanowią imienne upoważnienia wydane przez uczelnie 
desygnujące przedstawicieli. 

6. O terminie posiedzenia Komisji członkowie będą powiadomieni na piśmie. 

§ 5 
1. Prace Komisji Konkursowej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze 

udział co najmniej 50 % składu Komisji.  
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2. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami 
Komisji.  

3. Przy ocenie prac zgłoszonych do konkursu będą brane pod uwagę: 
1) wartość naukowa pracy; 
2) użyteczność wyników badań naukowych dla rozwoju społecznego, 

gospodarczego lub kulturalnego regionu; 
3) oryginalność podjętego w pracy tematu; 
4) znaczenie podjętej w pracy problematyki dla województwa łódzkiego. 

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów podczas dwóch 
głosowań:  

1) głosowania dla rozpraw habilitacyjnych i doktorskich;  
2) głosowania dla prac magisterskich i dyplomowych. 

5. Przyznane będą: 
1)  jedna Nagroda za rozprawę habilitacyjną; 
2) trzy Nagrody za rozprawy doktorskie; 
3) trzy Nagrody za prace magisterskie i dyplomowe.  

6. Komisja Konkursowa w uzasadnionych przypadkach może zaproponować inną 
ilość oraz inny rozdział Nagród.  

7. Członkowie Komisji dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „X” przy 
maksymalnie tylu kandydatach, ile Nagród przewidzianych jest w danej kategorii. 

8. Głos jest nieważny w razie postawienia większej liczby znaków „X” niż 
przewidziana liczba Nagród oraz gdy przy żadnym z nazwisk kandydatów nie 
umieszczono znaku „X”. 

9. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.  
10. W kwestiach spornych Przewodniczący Komisji zarządza jawne głosowanie.  
11. Komisja Konkursowa uwzględniając kwotę w budżecie Województwa Łódzkiego, 

sporządza wykaz osób, które typuje do przyznania Nagrody, z podaniem 
proponowanej jej wysokości. 

12. Komisja corocznie określa wysokość przyznanych Nagród, w zależności od 
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa 
Łódzkiego.  

13. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 11 podpisywany jest przez 
Przewodniczącego Komisji. 

14. Obrady Komisji są protokołowane przez oddelegowanego przez Dyrektora 
Departamentu Kultury i Edukacji pracownika Wydziału Edukacji w charakterze 
sekretarza. 

15. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie Komisji biorący udział w jej obradach.  

16. W sprawach nie rozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie decyduje Komisja.  
17. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
18. Obsługę administracyjną i kancelaryjną prac Komisji zapewnia Departament 

Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
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§ 6 
1. Nagrody za najlepsze rozprawy oraz prace przyznaje Zarząd Województwa 

Łódzkiego w oparciu o wykaz Komisji Konkursowej, o którym mowa w § 5 ust. 11.  
2. Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu Nagród jest ostateczna  

i podlega ogłoszeniu na stronie www.lodzkie.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej 
Województwa Łódzkiego. 

3. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego powiadamia pisemnie podmiot wnioskujący oraz autorów 
nagrodzonych prac o wynikach Konkursu oraz terminie wręczania Nagród. 

§ 7 
1. Departament Kultury i Edukacji zastrzega sobie prawo do opublikowania imion 

i nazwisk laureatów konkursu, ich zdjęć, informacji o nagrodzonych rozprawach  
i pracach oraz nazwy uczelni zgłaszającej kandydata do Nagrody, na stronie 
internetowej www.lodzkie.pl oraz w innych nośnikach informacyjnych, w celu 
promowania idei wsparcia środowiska naukowego. Informacje te będą również 
wykorzystywane w ramach projektów realizowanych przez Departament Kultury  
i Edukacji. 

2. Wybrani laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania nagrodzonej rozprawy 
lub pracy podczas spotkań edukacyjnych organizowanych przez Departament 
Kultury i Edukacji. 

3. Prace nagrodzone w konkursie są przekazywane do Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w terminie 30 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. Prace nienagrodzone zostaną zwrócone uczelniom zgłaszającym kandydatów do 
konkursu w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.  

5. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego 
Regulaminu. 

6. Regulamin konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze 
rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe 
tematycznie związane z województwem łódzkim obowiązuje od dnia wejścia  
w życie wprowadzającej go uchwały.  

 
 


