
Polska Akademia Nauk 

 

Polish Academy of Sciences 

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

Committee of Organization and Management Sciences 

      02-530 Warszawa, ul. Kielecka 43            

 
 

 

REGULAMIN 
Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego 

za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego 
  

§ 1. 

Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych rozpraw doktorskich obronionych w Polsce.  

§ 2. 

Do Konkursu można zgłaszać rozprawy doktorskie z dziedziny nauk ekonomicznych i nauk społecznych, 

dyscypliny nauk o zarządzaniu, z zakresu zarządzania strategicznego.  

§ 3. 

1.  Autorzy rozpraw doktorskich zgłaszają swoje prace na Konkurs do Kapituły Konkursu (dalej jako: 

Kapituła), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego 

Konkurs dotyczy.  

2. O przyjęciu rozprawy do Konkursu decyduje data przesłania zgłoszenia.  

3. Zgłoszenie rozprawy odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, oryginalnej wersji 

rozprawy doktorskiej w formie elektronicznej oraz skanu dokumentu potwierdzającego nadanie w 

oparciu o tę rozprawę stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o 

zarządzaniu.  Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 3. 

4. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania 

PAN knoiz@sgh.waw.pl .  

§ 4. 

1. Rozprawy zgłoszone na Konkurs ocenia siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą:  

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – Przewodniczący Kapituły Konkursu  

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Członek Kapituły Konkursu, 

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Członek Kapituły Konkursu, 

mailto:knoiz@sgh.waw.pl


Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska – Członek Kapituły Konkursu. 

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Członek Kapituły Konkursu,  

2. Pozostałych członków Kapituły Konkursu powołuje Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i 

Zarządzania PAN.  

3. Prace Kapituły Konkursu prowadzone są kolegialnie.   

4. Kadencja Kapituły Konkursu trwa cztery lata.  

5. W przypadku zmian osobowych i konieczności uzupełnienia składu Kapituły Konkursu, dokonuje 

takiego powołania Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.  

§ 5. 

Przedmiotem oceny rozprawy doktorskiej są elementy wskazane w Załączniku nr 2.   

§ 6. 

1. Przewodniczący Kapituły Konkursu organizuje prace Komisji w sposób służący zapewnieniu wnikliwej 

i obiektywnej oceny prac, a także kolegialnego i sprawnego funkcjonowania Kapituły.   

2. Obrady Kapituły Konkursu są tajne, a decyzje ostateczne.  

3. W przypadku oceny pracy, której promotorem lub recenzentem jest członek Kapituły Konkursu, 

zostaje on wyłączony z oceny pracy.  

§ 7. 

1. Kapituła Konkursu przyznaje nagrodę lub wyróżnienie. Nagroda i wyróżnienie mają charakter 

honorowy.  

2. W przypadku, gdy poziom prac nie uzasadnia przyznania nagrody, Kapituła Konkursu może przyznać 

wyłącznie wyróżnienie.  

3. Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

§ 8. 

1. Prace Kapituły Konkursu kończą się posiedzeniem Kapituły, które ma miejsce do dnia 20 listopada 

roku następującego po roku, którego Konkurs dotyczy.   

2. Kapituła Konkursu może wyłonić rozprawę nagrodzoną lub wyróżnioną również w drodze 

korespondencji elektronicznej: e-mail, telekonferencja, video-konferencja, itp.  

§ 9. 

1. Przewodniczący Kapituły Konkursu przedstawia wyniki prac Kapituły Konkursu Komitetowi Nauk 

Organizacji i Zarządzania PAN, w formie protokołu z jego końcowego posiedzenia.  

2. Protokół zawiera:  

a) imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac,  

b) tytuły nagrodzonych prac,   

c) imiona i nazwiska promotorów nagrodzonych prac. 

§ 10. 



1. Informacja o autorze pracy nagrodzonej oraz pracy wyróżnionej jest publikowana na stronie 

internetowej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz w kwartalniku „Organizacja i 

Kierowanie”. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie 

internetowej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz w kwartalniku „Organizacja i 

Kierowanie” poprzez dołączenie do zgłoszenia podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3.   

3. Przystąpienie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego Regulaminu przez uczestnika 

konkursu.   

§ 11. 

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Nauk  („Administrator”), plac Defilad 1, 

00-901 Warszawa.  

2. Autor pracy, wysyłając zgłoszenie, oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie 

jego danych osobowych  przez organizatora Konkursu dla celów związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu.  

3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności na stronie internetowej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz 

w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” 

 4. Autor pracy, wysyłając zgłoszenie, zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) 

roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego danych w zakresie 

wskazanym w ust. 2.  

5. Dokonując zgłoszenia rozprawy doktorskiej do Konkursu, autor rozprawy oświadcza, że zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 

dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej zwane „Rozporządzeniem”), wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu oraz  wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Konkursu. 

 6. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, autor pracy oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla celów związanych z 

organizacją Konkursu i publikacją jego wyników.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem 

przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu. 

 8. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu.  

9. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie 

dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  

10. Autorowi zgłaszającemu się do Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych 

oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.  



11. Autorowi zgłaszającemu się do Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

13. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne, 

służące ochronie danych osobowych uczestników Konkursu, w szczególności zapobiegające pozyskaniu 

i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.  

14. Autor zgłaszający pracę do Konkursu potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym.  

15. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu 

udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o uczestnikach Konkursu jakimkolwiek innym 

podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

dn. ………………… 

Zgłoszenie rozprawy doktorskiej do Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego  za najlepszą rozprawę 

doktorską z zakresu zarządzania strategicznego   

Na podstawie § 3 Regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego za najlepszą rozprawę 

doktorską z zakresu zarządzania strategicznego do postępowania konkursowego zgłaszam następującą 

rozprawę:  

Tytuł rozprawy doktorskiej: ……………………………………………………………………………………………...................... 

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

Autor rozprawy doktorskiej: …………………………………………………………………………………………………………………  

Właściwa Rada Wydziału: ………………………………………………………………………………………………………………….…  

Recenzenci: …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Data nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych / nauk społecznych w dyscyplinie nauk o 

zarządzaniu  …………………………………………………………………..…………..                                 

Podpis Autora rozprawy doktorskiej  

        ………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 2 

Karta oceny rozprawy doktorskiej w postępowaniu konkursowym 

 

Tytuł rozprawy:  

  

Autor rozprawy:  

  

• Poziom merytoryczny <1 – 20 pkt>    

• Oryginalność w subdyscyplinie zarządzania strategicznego <1 – 20 pkt>  

• Wpływ na rozwój teorii zarządzania strategicznego <1 – 20 pkt>   

• Wpływ na rozwój praktyki zarządzania strategicznego <1 – 20 pkt>   

• Zastosowane metody badawcze <1 – 20 pkt>   

Uzasadnienie oceny: ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 
Ja, niżej podpisan-a/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym 

zakresie wynikającym z formularza zgłoszeniowego, w szczególności w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia i promocji konkursu, przez Polską Akademię Nauk – Komitet Nauk Organizacji i 

Zarządzania PAN, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego 

za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego. 

Oświadczam, że przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie konkursu oraz zapoznałem się  

z § 11 Regulaminu konkursu. 
 
Informacje dotyczące promotora podaję za jego wiedzą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzenie 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 rozporządzenie o 

ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.   

 
 

 
 

 
……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 
 
 

 


