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Regulamin XVII edycji Konkursu  

na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 

 

Art. I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zwanego 

dalej Konkursem, jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Urząd Patentowy RP) z siedzibą  

w Warszawie, al. Niepodległości 188/192, zwany dalej Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany  

z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą 

być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych. 

3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Patentowego RP oraz na stronie internetowej 

www.uprp.gov.pl. 

5. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin dotyczy edycji Konkursu w 2019 r. 

 

Art. II. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu są: 

1) prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania 

stopnia doktora habilitowanego, 

2) prace doktorskie, 

3) prace magisterskie, 

4) prace licencjackie, 

na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. 

 

Art. III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do autorów prac naukowych poświęconych zagadnieniom własności 

intelektualnej, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Autorzy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej  

lub innej placówki naukowej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy  

w okresie, o którym mowa w art. IV ust. 1 pkt. 4. 

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

1) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie, 

2) oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób 

trzecich. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

Art. IV. Wymagania formalne 

1. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1), 

2) kopię egzemplarza: pracy habilitacyjnej lub cyklu publikacji powiązanych tematycznie, 

stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, pracy doktorskiej, magisterskiej 

lub licencjackiej,  

3) dwie recenzje pracy konkursowej (jedna może być od promotora pracy), 

4) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że kolokwium habilitacyjne lub 

obrona pracy konkursowej odbyły się w tej uczelni pomiędzy 1 października 2018 r. a 30 września 

2019 r. lub kopię uchwały o nadaniu pomiędzy 1 października 2018 r. a 30 września 2019 r. 

stopnia doktora habilitowanego za cykl publikacji powiązanych tematycznie lub kopię dyplomu 

ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, 
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5) kopię tłumaczenia na język polski, jeżeli praca konkursowa lub recenzje wymienione  

w art. IV ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały napisane w języku obcym. 

3. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania pracy do postępowania 

konkursowego. 

4. Nieprawidłowo wypełniony formularz może zostać poprawiony i dostarczony do Urzędu Patentowego 

RP do ostatniego dnia przyjmowania prac, tj. do dnia 16 października 2019 r. 

 

Art. V. Termin i miejsce składania prac 

1. Kompletne zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2019 r.  

2. Pracę konkursową wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 można wysłać pocztą  

na adres Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście  

w siedzibie Organizatora przez całą dobę. Na przesyłce należy umieścić napis „Konkurs na pracę”. 

3. Za datę złożenia pracy do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu 

Patentowego RP. 

4. Termin, o którym mowa w art. V ust. 1, jest ostateczny. Prace, które wpłyną do Urzędu Patentowego 

RP po 16 października 2019 r., nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

5. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. 

 

Art. VI. Jury i nagrody 

1. Nagrody przyzna Jury w składzie: 

 prof. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski), 

 mec. Marek Furtek (Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej), 

 dr hab. Bożena Kaczmarska (Politechnika Świętokrzyska), 

 dr Małgorzata Modrzejewska (Przegląd Prawa Handlowego), 

 prof. dr hab. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński), 

 prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku), 

 prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), 

 prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk), 

 dr Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP). 

2. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej prac konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagród. 

3. Jurorzy nie oceniają prac, których są promotorami lub recenzentami. 

4. Jury dokonuje wyboru większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu. 

5. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. 

6. Laureat nagrody pieniężnej jest zobowiązany w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu do dostarczenia w formie elektronicznej na adres podany e-mailem przez Urząd 

Patentowy RP wypełnionego formularza oświadczenia podatkowego. Laureat zobowiązuje się 

również przekazać oryginał ww. oświadczenia z czytelnym podpisem najpóźniej do dnia uroczystego 

wręczenia nagród. 

7. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na osobiste wskazane przez laureata konto. 

8. Od nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W przypadku nagród pieniężnych lub rzeczowych ufundowanych przez sponsorów nagrody te nie 

podlegają wymianie lub zamianie na inne. 

10. Laureatom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie. 

11. W przypadku otrzymania przez Organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek z członków Jury 

Konkursu informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w regulaminie, iż praca 

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

niniejszego regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 

2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie, 

3) żądania zwrotu nagrody już przyznanej. 

12. Decyzja Jury jest ostateczna. 
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Art. VII. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż dnia 15 listopada 2019 r. 

2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora, tj. www.uprp.gov.pl. 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają indywidualne powiadomienia o terminie i miejscu uroczystego 

wręczenia nagród. Informacja ta zostanie również opublikowana na stronie internetowej Urzędu 

Patentowego RP pod adresem www.uprp.gov.pl. 

 

Art. VIIII. Prawa autorskie 

1. Każdy autor, składając pracę konkursową, oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie  

do zgłoszonej pracy oraz że jest uprawniony do udziału w Konkursie (posiada zgodę właściciela 

autorskich praw majątkowych na udział w Konkursie). 

2. Organizator nie może, bez zgody autora, dokonywać zmian w pracy konkursowej, chyba że zmiany  

te są spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić 

(art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz.U.  

z 2018 r., poz. 1191 z późniejszymi zmianami). 

3. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autora, w szczególności 

do oznaczenia pracy konkursowej jego nazwiskiem. 

 

Art. IX. Postanowienia końcowe 

1. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich 

w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa 

autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. 

2. Autor pracy dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę  

na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska - wyłącznie na potrzeby Konkursu, wypełniając 

oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym1.  

3. W przypadku naruszenia przez autora postanowień niniejszego regulaminu Organizator może 

wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

4. Nadesłane egzemplarze nagrodzonych prac konkursowych stają się własnością Organizatora. 

5. Autorzy prac nienagrodzonych mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa,  

al. Niepodległości 188/192, pokój 419, tel. 22 579 03 51) do 31 grudnia 2019 r. po uzgodnieniu terminu 

odbioru e-mailem pod adresem konkurs@uprp.pl. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane 

prace oraz dokumenty zgłoszeniowe zostaną zniszczone. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późniejszymi 

zmianami, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana nie naruszy 

praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na swojej 

oficjalnej stronie internetowej www.uprp.gov.pl. 

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego 

RP - www.uprp.gov.pl 

 

Art. X. Unieważnienie Konkursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

2) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu, 

3) niezadowalającego poziomu naukowego prac konkursowych. 

 

Załącznik: 

1. formularz zgłoszeniowy 

                                                           
1
 Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa. 
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