
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu im. Jerzego Kozłowskiego  

na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli  

 

 

 

§ 1. Organizatorem konkursu im. Jerzego Kozłowskiego1 na najlepszą pracę 

dyplomową na temat Zduńskiej Woli, zwanego dalej konkursem, jest Towarzystwo 

Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

 

§ 2. 1. Regulamin konkursu określa zasady przyznania nagrody i wyróżnienia autora 

najlepszej pracy dyplomowej na temat Zduńskiej Woli: tj. prac doktorskich, prac 

magisterskich, prac inżynierskich i prac licencjackich. 

2. Prace dyplomowe wymienione w ust. 1 mogą dotyczyć w szczególności: geografii, 

gospodarki przestrzennej i architektury miasta, historii, kultury, ochrony środowiska, 

oświaty, sportu, statystyki, turystyki. 

3. Celem konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli jest: 

1) zwiększenie  zainteresowania  studentów  problematyką  związaną  z miastem 

Zduńska Wola, 

2) pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy 

i osiągnięciach bieżących,  

2) dostarczanie społeczności lokalnej istotnych informacji na temat Zduńskiej Woli, 

3) promowanie Zduńskiej Woli. 

4. Najlepsza nagrodzona praca dyplomowa zostanie wydana drukiem w formie 

książki. Ponadto na wniosek Komisji Konkursowej, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 

Zduńskiej Woli może przyznać uczestnikowi konkursu wyróżnienie, które może mieć 

charakter nagrody rzeczowej lub finansowej, o wartości do 1.500 zł (brutto). 

 

§ 3. 1. Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy absolwenci studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkich uczelni w kraju, którzy napisali pracę 

dyplomową o tematyce związanej z miastem Zduńska Wola, a także obronili pracę 

po 1 stycznia 2015 r. 

2. Prace mogą być zgłaszane do konkursu  przez  ich autorów  lub promotorów,  

a także przez władze uczelni lub wydziału, gdzie praca została obroniona. 

3. Termin zgłaszania prac dyplomowych do konkursu upływa 30 września danego 

roku kalendarzowego. 

4. Konkurs w swoim zamyśle ma mieć charakter cykliczny. 

5. Prace uznane za dostarczone z opóźnieniem zostaną zakwalifikowane do kolejnej 

edycji konkursu. 

                                                           
      1 Jerzy Kozłowski - zmarły w październiku 2010 r. zasłużony regionalista, publicysta, społecznik, działacz 

kulturalny i sportowy, kolekcjoner, współtwórca i wieloletni wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

W 2008 r. uhonorowany medalem „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”. 



 

§ 4. 1. Zgłoszenie oferty konkursowej powinno nastąpić w nieprzekraczalnym 

terminie określonym w § 3 ust. 3 do biura Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli  

(ul. A. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola) z dopiskiem: „Konkurs im. Jerzego 

Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli”. 

2. Do oferty konkursowej, o której mowa w ust.1 należy załączyć: 

1) Kartę zgłoszenia uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu konkursu. 

2) Oświadczenie uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do 

regulaminu konkursu. 

3) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla uczestników 

konkursu, która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu konkursu. 

3. Prace dyplomowe należy złożyć w wersji papierowej oraz na płycie CD lub na 

innym nośniku pamięci (w formie pdf oraz doc lub docx). 

 

§ 5. 1. Powołanie przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Komisji 

Konkursowej poprzedzone jest analizą formalno-prawną ofert konkursowych. 

2. Analizy formalno-prawnej, o której mowa w ust.1, dokonuje trzyosobowy zespół 

pod przewodnictwem prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

3. Zespół, o którym mowa w ust. 2 odrzuca oferty konkursowe, które nie spełniają 

wymagań, określonych w regulaminie konkursu. W przypadku stwierdzenia 

uchybienia zgłaszanej  do  konkursu   oferty,   zespół   może  wezwać   oferenta,   do   

dostarczenia w ustalonym przez siebie czasie, brakującego dokumentu. 

4. Zespół zapoznaje sią z treścią nieodrzuconych ofert konkursowych i na tej 

podstawie wnioskuje do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli,  

o powołanie w skład Komisji Konkursowej  specjalistów z danej dziedziny wiedzy,  

w tym m.in. pracowników naukowych. 

5. Sporządza  się  protokół   z  czynności   i  ustaleń  podejmowanych   przez   

zespół, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 6. 1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w drodze uchwały powołuje 

Komisję Konkursową. 

2. Zgłoszone oferty konkursowe ocenia Komisja Konkursowa. Pracą Komisji 

Konkursowej kieruje jej przewodniczący, wybrany spośród jej członków. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 

2) Wskazani przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli specjaliści,  

o których mowa w § 5 ust. 4, 

3) Przedstawiciel Urzędu Miasta Zduńska Wola, 

4) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. 

4. Członkowie Komisji Konkursowej mają obowiązek zapoznać się ze zgłoszonymi do 

konkursu pracami dyplomowymi.  

 

§ 7. 1. W terminie do 1 grudnia, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli 

ogłasza wyniki konkursu. 

2. Wyniku konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora: www.tpzw.pl. 



3. Komisja konkursowa może (w danej edycji) wnioskować o przyznanie 

maksymalnie dwóch wyróżnień (niezależnie od rodzaju pracy dyplomowej). 

4. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia podejmuje Zarząd 

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Od decyzji Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 

Zduńskiej Woli nie istnieje możliwość odwołania się. 

 

§ 8. 1. Oferty konkursowe, które zostały nagrodzone oraz odrzucone przez Komisję 

Konkursową, nie będą zwracane autorom prac dyplomowych. 

 

§ 9. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 
Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 1/2022 Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli  

z dnia 26.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu konkursu  

im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą  

pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę 

dyplomową na temat Zduńskiej Woli 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

………………………………………………………………………………………................. 

 

2. Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Telefon ................................. i e-mail uczestnika ............................................... 

 

4. Streszczenie pracy dyplomowej (2500 - 3000 znaków): ………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………… 

/czytelny podpis uczestnika/ 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą  

pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

  

 

Oświadczam, iż: 

1. Zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu i w całości ją akceptuje. 

2. Przysługują mi wszelkie prawa autorskie do nadesłanej pracy dyplomowej. 

3. Organizatorowi konkursu, w przypadku otrzymania głównej nagrody lub 

wyróżnienia - udzielam nieodpłatnie na czas nieoznaczony - licencji na korzystanie  

z nadesłanej pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej z prawem 

ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzu utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określony  

w punkcie 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu, i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie Towarzystwu Przyjaciół Zduńskiej 

Woli dalszej nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworu 

na ww. polach eksploatacji oraz do potrzeb edytorskich. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla 

potrzeb przeprowadzenia konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę 

dyplomową na temat Zduńskiej Woli oraz podsumowania jego wyników oraz 

oświadczam,  ze zapoznałam/em  się z klauzulą informacyjną  zgodnie z dyspozycją 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne nazywanego rozporządzeniem o ochronie danych 

„RODO”). 

 

 

 

 

…………………………………………... 

/czytelny podpis uczestnika konkursu/ 

  

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą  

pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKOW KONKURSU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  

z  dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół 

Zduńskiej Woli z siedzibą ul. A. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji 

„Konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat 

Zduńskiej Woli” oraz wyłonienia zwycięscy i przyznania ewentualnego wyróżnienia, 

na podstawie art. 6. ust. 1 lit a, RODO oraz Uchwały nr 1/2022 Zarządu Towarzystwa 

Przyjaciół Zduńskiej Woli z dnia 26.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat 

Zduńskiej Woli”. 

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska oraz 

wykształcenia mogą być zamieszczone w mediach społecznościowych oraz na 

stronie internetowej organizatora. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu określonego pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, 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.  

i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

7) W celu wzięcia udziału w konkursie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania 

swoich danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest 

wymogiem ustawowym, ani umownym, jednak nie podanie danych osobowych 

uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania czyli przetwarzania, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej 

osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

…………………………………………... 

/czytelny podpis uczestnika konkursu/ 


