
Regulamin konkursu na monografię naukową  

w ramach Funduszu Stypendialnego  

imienia Roberta Kwaśnicy "Poza Kulturową Oczywistością" 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu na monografię naukową w ramach Funduszu Stypendialnego imienia Roberta 

Kwaśnicy "Poza Kulturową Oczywistością" zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydawnictwo Naukowe 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55; NIP: 894-230-62-69 (dalej 

„Organizator”). 

1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa:  

1) warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, 

2) terminy organizacji Konkursu, 

3) prawa i obowiązki Organizatora,  

4) prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i wydanie publikacji, zgłoszonych w konkursie, zgodnie z 

przyjętymi zasadami. 

3. Decyzje o wyborze publikacji do wydania podejmuje Komisja Konkursowa. 

 

§ 2. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa 

w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być: naukowcy, pracownicy wyższych uczelni, praktycy oświaty i 
wychowania. 

2. Do konkursu można zgłaszać publikacje z obszaru nauk społeczno-pedagogicznych, o wysokich 
walorach merytorycznych i językowych; przygotowanych z zachowaniem zasad pracy naukowej, w 
tym zwłaszcza zasad etycznych zapobiegających plagiaryzmowi.  

3. W Konkursie przyznane zostają środki na wydanie publikacji w Wydawnictwie Naukowym DSW, 
zwane dalej Stypendium konkursowym. Kwota określana jest na podstawie kalkulacji 
przygotowanej przez Dyrektora Wydawnictwa Naukowego DSW. Rada Funduszu może postanowić 
o wydaniu publikacji w innym Wydawnictwie.  

4. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie poniższych dokumentów na adres e-mail: 
wydawnictwo@dsw.edu.pl w terminie określonym w §4, z dopiskiem - Zgłoszenie na Konkurs:   

- formularz zgłoszeniowy (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczący danych 
autora/ki (Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, tytuł zgłaszanej publikacji); 
- kompletny tekst publikacji (w formacie pdf); 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

5. Zgłoszenia niezgodne z powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrywane. 
6. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że: 

1) zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu, 
2) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego tekstu zgodnie z 

zasadami określonymi w § 6 Regulaminu oraz, że 



3) publikacja nie została wcześniej w żaden sposób rozpowszechniona ani upubliczniona, w 
szczególności nie została opublikowana na żadnej stronie internetowej ani opublikowana w 
jakimkolwiek wydawnictwie. Do konkursu nie są przyjmowane wersje poszerzone wcześniej 
wydanych książek. 

7. Każda publikacja jest oceniana przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami i według kryteriów 
określonych w § 5 Regulaminu. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia publikacji: 

1) co do których komisja Konkursowa poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści 
mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich, 

2) niespełniających wymogów formalnych wskazanych w ust. 2 i 4.  

9. Organizator nie weźmie pod uwagę publikacji, które zawierają treści spoza określonego zakresu 
tematycznego, sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naganne moralnie, obsceniczne, 
obraźliwe, wulgarne, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. 

 

§ 3. Komisja Konkursowa 

1. Komisję Konkursową stanowi czteroosobowa Rada Funduszu. Skład Komisji Konkursowej może 

ulec zmianie na wniosek członka/członkini Rady Funduszu. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest formalna oraz merytoryczna ocena zgłoszonych przez 
Uczestników publikacji oraz wyłonienie najlepszych zgłoszeń konkursowych do dalszych etapów 
prac wydawniczych.  

3. Pierwszy etap konkursu to jednomyślne wybranie przez Radę Funduszu prac do drugiego etapu – 
recenzji. 

4. W drugim etapie Redaktor merytoryczny Rady Funduszu wyznaczy recenzentów do każdej 
zakwalifikowanej pracy. Wydawnictwo Naukowe DSW kieruje prace do recenzji.  

5. W trzecim etapie konkursu, na podstawie otrzymanych recenzji, Komisja Konkursowa ostatecznie 
podejmuje decyzje o pracach, które będą skierowane do druku przez Wydawnictwo Naukowe 
DSW. 

6. Komisja Konkursowa sprawować będzie nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem 

przebiegiem Konkursu i czynnościami związanymi z wyłanianiem publikacji do wydania.  

 

§ 4. Terminy Konkursu  

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 31.05.2021 r. i trwać będzie do odwołania, nie dłużej niż do 

31.10.2025 roku.  

2. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do Konkursu w trybie ciągłym. 

3. Komisja rozstrzyga konkurs trzy razy w roku tj.: 28.02; 30.06 oraz 31.10 danego roku. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Organizatora 

(www.wydawnictwo.dsw.edu.pl; www.dsw.edu.pl) oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości 

e-mail do Uczestników będących autorami wybranych do druku publikacji. 

 

 

 

 

 



§ 5. Prawa autorskie 

1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu i przesłanie publikacji jest równoznaczne ze złożeniem przez 

niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

publikacji. 

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek 

niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem rzeczywistym, Uczestnik zobowiązuje się 

zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym 

zakresie roszczenia osób trzecich. 

3. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z 

tytułu zgłoszenia publikacji (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu naruszenia praw autorskich, 

jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych; w szczególności w przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do recenzji 

lub naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich 

osób. 

5. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia 

na rzecz Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu pełni 

majątkowych praw autorskich do nadesłanej publikacji na polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. 

ze zm.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z chwilą przyznania mu nagrody. 

6. Szczegółowe warunki przeniesienia praw określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu. 

Podpisanie umowy przenoszącej pełnię majątkowych praw autorskich do nadesłanej publikacji jest 

warunkiem koniecznym do opublikowania publikacji. Organizator zastrzega prawo do 

niekierowania publikacji do procesu wydawniczego i druku w przypadku odmowy podpisania 

umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa powyżej. 

 

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora (a dokładnie w 

Wydawnictwie Naukowym DSW; ul. Strzegomska 55, Wrocław) oraz na stronie internetowej: 

www.wydawnictwo.dsw.edu.pl; dsw.edu.pl                                        

2. W uzasadnionych przypadkach niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora 

Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia zwycięskiej 

recenzji. 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1. Formularz zgłoszenia do Konkursu na monografię naukową w ramach Funduszu Stypendialnego imienia 
Roberta Kwaśnicy "Poza Kulturową Oczywistością" 



 

Przystępując do Konkursu uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał/a się i akceptuje wszystkie postanowienia 
Regulaminu Konkursu na monografię naukową w ramach Funduszu Stypendialnego imienia Roberta Kwaśnicy "Poza 

Kulturową Oczywistością" oraz przysługują mu/jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego tekstu. 
 

Imię / nazwisko  

e-mail  

adres do korespondencji  

telefon kontaktowy   

Tytuł zgłaszanej publikacji  

Streszczenie: główne tezy 
pracy oraz uzasadnienie, 
dlaczego praca ma być 
opublikowana w ramach 
tego konkursu (max.3500 
słów) 

 
 
 
 
 
 
 

Słowa kluczowe  

Praca konkursowa Załącznik w pliku pdf. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, w celu przeprowadzenia Konkursu organizowanego przez 

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zgodnie z Regulaminem Konkursu, przez Dolnośląską 

Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomska55. 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. 

Strzegomska 55. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się pod adresem e-mail: iod@dsw.edu.pl. Dane osobowe przetwarzane są przez DSW w celu przeprowadzenia Konkursu 

organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe DSW zgodnie z Regulaminem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa oraz 

podmiotom które będę przetwarzać dane na zlecenie Administratora, w szczególności: podmiotom powiązanym kapitałowo 

z Administratorem; podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, prawniczą, płatniczą i audytową; dostawcom 

usług IT lub firmom informatycznym. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość 

ich poprawiania. Uczestnik ma prawo również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Dane są podawane są dobrowolnie, niemniej 

bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu tj. przeprowadzenie Konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe 

DSW zgodnie z Regulaminem Konkursu 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie na Stypendium organizowanym przez 

WN DSW zgodnie z jego Regulaminem. 

______________________________________ 

        Miejscowość, data, podpis1 

 
1 Podpis można złożyć odręcznie lub elektronicznym podpisem zaufanym. W przypadku podpisu odręcznego prosimy o 
przesłanie skanu dokumentu na adres wydawnictwo@dsw.edu.pl 
 
Organizatorem Konkurs Funduszu Stypendialnego imienia Roberta Kwaśnicy "Poza Kulturową Oczywistością" jest 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55; NIP: 894-230-62-69; 
www.wydawnictwo.dsw.edu.pl; wydawnictwo@dsw.edu.pl 

mailto:iod@dsw.edu.pl

