
 

 

Zarządzenie 
Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 

z dnia 8 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najlepszą pracę doktorską 

i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 oraz § 7 ust. 1 Statutu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 

ustala się następujący regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską 

i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych:  

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną 
z zakresu nauk prawnych, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, zwany dalej 
„IWS”. 

3. Konkurs organizowany jest corocznie na podstawie odrębnego zarządzenia 
Dyrektora IWS. 

§ 2 

1. IWS ogłasza Konkurs w dwóch kategoriach: 

a)  najlepsza praca doktorska, 

b)  najlepsza praca habilitacyjna, 

zwane dalej „pracami”. 

2. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska 
akademickiego tematyką prawną. 

3.  W każdej kategorii Konkursu może zostać przyznana Nagroda główna i po 
dwa wyróżnienia. 

§ 3 

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali 
stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej 



 

 

Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego 
datę ogłoszenia Konkursu. 

§ 4 

1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać ich autorzy samodzielnie lub 
uczelnie lub promotorzy / recenzenci za zgodą autora. 

2.  Prace nadsyłane na Konkurs powinny być dostarczone do IWS w wersji 
elektronicznej w terminie zgodnym z § 9 ustęp 1. 

3. Do pracy należy dołączyć: 

a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1a do Regulaminu); 

b) klauzulę zgody promotora / recenzenta na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb Konkursu (załącznik nr 1b do Regulaminu); 

c) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę 
stopnia naukowego (doktora lub doktora habilitowanego). 

4. Prace, wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
konkurs@iws.gov.pl w tytule wiadomości umieszczając „Konkurs na pracę doktorską 
/ habilitacyjną”, w terminie nie późniejszym niż wskazany w § 9. 

§ 5 

1.  IWS, po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia zgodnie z § 4, usuwa 
z pracy dane autora oraz dane promotorów / recenzentów i nadaje pracy numer 
kodujący. Zmiana ta nie narusza treści i formy pracy. 

2.  Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej „RODO”, danych osobowych autorów prac, promotorów / 
recenzentów jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się 
również telefonicznie: 22 826 03 63 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iws@iws.gov.pl. 



 

 

3. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, e mail: 
lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 

4. Dane osobowe autorów prac, promotorów / recenzentów będą przetwarzane 
przez administratora w celu: 

1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym ewentualnej publikacji 
na stronach: www.iws.gov.pl oraz innych portalach, na podstawie 
Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających 
z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5.  Dane osobowe autorów prac, promotorów / recenzentów mogą być 
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie 
przepisów prawa lub umowy. 

6.  Dane będą przetwarzane przez okres: 

1) dla celu określonego w ust. 4 pkt 1: przez 1 rok od zakończenia 
Konkursu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
Konkurs był realizowany; 

2) dla celu określonego w ust. 4 pkt 2: przez 5 lat od początku roku 
następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany, 

z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać 
przedłużony przez IWS o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek 
z osobami, których dane dotyczą. 

7.  Autorom prac, promotorom / recenzentom, których dane są przetwarzane 
przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania 
lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 
18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do 
otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych 
osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 



 

 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa. 

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 7 pkt 1 – 4 należy 
skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze 
wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 
udziału w Konkursie. W zakresie jakim dotyczy wykonania obowiązku pobrania 
zaliczek na podatek dochodowy od przekazanych nagród, podanie danych jest 
obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu 
w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

11. IWS po zakończeniu Konkursu zniszczy nadesłane prace wraz 
z formularzami i kopiami dyplomów, z zastrzeżeniem ust. 5. 

12. Uczestnik Konkursu przed posiedzeniem Kapituły może żądać usunięcia 
swoich danych osobowych, co jest równoznaczne z wycofaniem jego udziału 
w Konkursie. 

13. Prace laureatów Konkursu wraz z nadesłanymi formularzami 
zgłoszeniowymi i kopiami dyplomów będą przechowywane w IWS jako 
dokumentacja Konkursu. 

§ 6 

W miarę posiadanych przez IWS środków, nagrodzone lub wyróżnione rozprawy 
doktorskie, mogą być opublikowane przez Wydawnictwo IWS, na zasadach 
określonych odrębnie między IWS a laureatami Konkursu. 

 

 



 

 

§ 7 

1. Oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu, 
zwana dalej „Kapitułą”, której skład ustala Dyrektor IWS w zarządzeniu 
o ogłoszeniu Konkursu. 

2. Kapituła może przyjąć w drodze głosowania zwykłą większością głosów 
regulamin prac Kapituły. 

3. Przewodniczący Kapituły: 

a) zwołuje i przewodniczy obradom Kapituły, 

b) ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły, 

c) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz, 

4.  Kapituła otrzymuje do oceny prace zakodowane. 

5. Każda praca podlega ocenie przez co najmniej trzech członków Kapituły 
Konkursu, wskazanych przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu. Każda praca 
podlega ocenie przez tę samą liczbę członków Kapituły. Ocena dokonywana przez 
członka Kapituły Konkursu jest przeprowadzana według następujących kryteriów: 

1) nowatorstwo – 50 pkt, 

2) warsztat badawczy – 40 pkt, 

3) komunikatywność – 10 pkt. 

6.  Na podstawie ocen dokonanych przez wszystkich członków Kapituły 
Konkursu, Sekretarz Kapituły sporządza zbiorcze zestawienie ocen. Ocena przyznana 
danej pracy stanowi iloraz sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków 
oceniających pracę i liczby członków ją oceniających.  

7.  Kapituła Konkursu, po zapoznaniu się ze zbiorczym zestawieniem ocen, 
omawia prace i w każdej kategorii w drodze głosowania jawnego przyznaje nagrody 
kwalifikowaną większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje 
głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu. Kapituła Konkursu, dokonując oceny 
prac, kieruje się rzetelnością i obiektywizmem. 

8. Kapituła przekazuje informację o wybranych Laureatach Dyrektorowi IWS. 



 

 

9. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Protokół z posiedzenia 
podpisywany jest przez Przewodniczącego Kapituły. 

10. Członkowie Kapituły zobowiązani są wyłączyć się w zakresie oceny prac, 
których byli promotorami lub recenzentami jak też prac w zakresie których 
podejrzewają, że pozostają z autorem w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej bądź pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, bądź też 
że są to prace autora z którym pozostają w takim stosunku faktycznym lub prawnym, 
że mogło by to budzić wątpliwości co do bezstronności Kapituły. W przypadku 
zaistnienia takiej okoliczności członek Kapituły niezwłocznie informuje o tym 
Przewodniczącego, który wyznacza dla oceny pracy innego członka.  

11. Członkowie Kapituły składają oświadczenie na piśmie o braku lub 
zaistnieniu okoliczności opisanych w ustępie 10, a w przypadku ich zaistnienia, 
wstrzymanie się członka Kapituły od oceny takiej pracy odnotowywane jest 
w protokole prac Kapituły 

§ 8 

1. Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje: 

a)   w przypadku pracy doktorskiej: 

- za pierwsze miejsce jest przyznawana nagroda pieniężna, za drugie i trzecie 
miejsce przysługuje wyróżnienie w formie pieniężnej. Wysokość nagrody głównej jak 
i wyróżnień są ustalane corocznie; 

b) w przypadku pracy habilitacyjnej:  

- za pierwsze miejsce jest przyznawana nagroda pieniężna, za drugie i trzecie 
miejsce przysługuje wyróżnienia w formie pieniężnej. Wysokość nagrody głównej jak 
i wyróżnień są ustalane corocznie. 

2. W granicach łącznej sumy nagród i wyróżnień przewidzianych w danej 
kategorii Konkursu, Kapituła może dokonać innego podziału nagród i wyróżnień oraz 
odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnienia. 

3. Wartości nagród wymienione w ust. 1 zostaną wypłacone po pomniejszeniu 
o podatek, który IWS zobowiązany jest odprowadzić zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 



 

 

4. Laureaci Konkursu zobowiązani są podać numer rachunku bankowego 
niezbędnego do wypłacenia nagrody, wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 
2 do Regulaminu. 

§ 9 

1. O ile w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Konkursu nie zostanie ustalone 
inaczej, Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

a) ogłoszenie Konkursu: 13 lutego; 

b) nadsyłanie prac: do 7 kwietnia; 

c) ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród: 19 maja. 

2.  Ujawnienie   danych   autorów   prac   następuje   po   zakończeniu   obrad   
Kapituły i wyłonieniu przez nią wybranych prac. 

3.  Imiona i nazwiska laureatów i ich promotorów / recenzentów, tytuły 
nagrodzonych prac, a także termin uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej IWS: www.iws.gov.pl oraz innych portalach internetowych. 

4.  IWS zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z laureatami Konkursu i ich 
promotorami / recenzentami. 

5.  Laureatom zostanie przesłany formularz, będący załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu, w celu podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody 
i zaewidencjonowania ewentualnego upominku. 

§ 10 

1. Podstawą prawną opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu, 
promotorów / recenzentów oraz tytułów nagrodzonych prac doktorskich 
i habilitacyjnych na stronach internetowych www.iws.gov.pl oraz innych portalach 
internetowych, jest zgoda tych osób potwierdzona odpowiednio na załączniku nr 2 
lub 3 do Regulaminu. 

2.  W przypadku braku zgody na publikację, dane laureata Konkursu i/lub 
promotora / recenzenta zostaną zanonimizowane. 

3.  Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się 
z Regulaminem. 



 

 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. IWS zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

6. IWS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



 

 

Załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską 
i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. 
 

 
Formularz zgłoszeniowy 

 
I. Informacje wstępne 
1. Tytuł pracy doktorskiej/ habilitacyjnej* 
 

 
 

2. Data nadania stopnia naukowego 
 

 
3. Nazwa jednostki, która nadała stopień naukowy 

 
 

4. Adres jednostki, która nadała stopień naukowy 
 
 
 

II. Informacje o autorze pracy 
1. Imię i nazwisko 

 
 

2. Adres do korespondencji 
 
 
 

3. Telefon, faks 
 
 
 

4. E-mail 
 
 

III. Informacje o promotorze/ recenzencie* pracy 
1. Imię i nazwisko  

 
 

2. Adres do korespondencji (uczelnia) 
 
 
 

3. Telefon, faks (uczelnia) 
 
 

4. E-mail (uczelnia) 
 



 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do Konkursu na najlepszą pracę doktorską/ 
habilitacyjną1 z zakresu nauk prawnych organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 
i przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu. 
 
Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 
7 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 rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie udostępnionych 
moich danych osobowych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, ul. 
Krakowskie Przedmieście 25, w zakresie niezbędnym dla potrzeb zgłoszenia do Konkursu oraz jego 
realizacji, rozstrzygnięcia, w tym ewentualnej publikacji na stronach: www.iws.gov.pl i innych 
portalach internetowych. 
 
Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie przez IWS ze złożonej w Konkursie pracy doktorskiej 
/ habilitacyjnej2  w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu (w tym zwielokrotnianie jej 
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zanonimizowanie na potrzeby procedury konkursowej itp.) i że 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) jej ewentualna publikacja przez IWS nie narusza przyznanego uczelni 
prawa pierwszego wydania tej pracy jako utworu. Potencjalna publikacja pracy lub jej fragmentu, 
a także jej wykorzystanie w opracowaniach w Wydawnictwie IWS zostaną przez Strony ustalone 
odrębnie. 
 
 

…………………………………………………. 
data i czytelny podpis Uczestnika 

 
 
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam 
poinformowana / zostałem poinformowany3, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem można 
skontaktować się również telefonicznie: 22 826 03 63 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iws@iws.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, e mail: lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu: 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
3 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym ewentualnej publikacji na stronach: 
www.iws.gov.pl oraz innych portalach, na podstawie Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit a RODO; 

2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów 
powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa lub umowy. 

5. Dane będą przetwarzane przez okres: 
1) dla celu określonego w ust. 3 pkt 1: przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany; 
2) dla celu określonego w ust. 3 pkt 2: przez 5 lat od początku roku następującego po roku, 

w którym konkurs był realizowany, 
z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez IWS 
o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez 

osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 6 pkt 1 – 4 należy skontaktować się 
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 
kontaktowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 
W zakresie jakim dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od 
nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 

…………………………………………………. 
data i czytelny podpis Uczestnika 

 
  



 

 

Załącznik nr 1b do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską 

i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych – dla Promotora / Recenzenta na etapie 

zgłaszania pracy 

 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA / RECENZENTA PRACY KONKURSOWEJ 

 

Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 
7 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 rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie udostępnionych 
moich danych osobowych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, ul. 
Krakowskie Przedmieście 25, w zakresie niezbędnym dla potrzeb zgłoszenia do Konkursu oraz jego 
realizacji, rozstrzygnięcia, w tym ewentualnej publikacji na stronach: www.iws.gov.pl oraz innych 
portalach internetowych. 
Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany4, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

…………………………………………………. 
data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy konkursowej 

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam 
poinformowana / zostałem poinformowany5, stosownie do treści art. 14 ust. 1 i 2 RODO, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem można 
skontaktować się również telefonicznie: 22 826 03 63 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iws@iws.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, e mail: lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 
3. Źródłem pozyskania moich danych osobowych przez administratora są: moja osoba oraz 

formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu przekazany IWS 
przez autora pracy oraz dokumenty potwierdzające nadanie uczestnikowi w oparciu 
o zgłoszoną pracę stopnia naukowego – doktora/doktora habilitowanego6, o których mowa w § 
4 ust. 3 lit c). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu: 
1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym ewentualnej publikacji na stronach: 

www.iws.gov.pl oraz innych portalach, na podstawie Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit a RODO; 

2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów 
powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić. 
5 Niepotrzebne skreślić. 
6 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionych do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa lub umowy. 

6. Przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych: imię i nazwisko wraz ze 
stopniem/tytułem naukowym, nazwa i adres uczelni, telefon, adres e-mail, podpis. 
W przypadku rozliczenia Konkursu dodatkowo: adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, 
miejscowość), data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP (zależnie od wartości upominku). 

7. Moje dane osobowe, w przypadku uzyskania statusu laureata przez autora pracy, której jestem 
promotorem / recenzentem, będą ujawnione Członkom Kapituły po rozstrzygnięciu Konkursu. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres: 
1) dla celu określonego w ust. 4 pkt 1: przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany; 
2) dla celu określonego w ust. 3 pkt 2: przez 5 lat od początku roku następującego po roku, 

w którym konkurs był realizowany, 
z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez IWS 
o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą. 

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez 

osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 9 pkt 1 – 4 należy skontaktować się 
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 
kontaktowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie jakim dotyczy wykonania obowiązku 
pobrania zaliczek na podatek dochodowy, podanie danych jest obowiązkowe i wynika 
z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

…………………………………………………. 

data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy konkursowej 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną 
z zakresu nauk prawnych Oświadczenie dla celów podatkowych. 
 

OŚWIADCZENIE  

dla celów podatkowych 

do Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych w przypadku 
przyjęcia nagrody 

 
 
DANE OSOBY ODBIERAJĄCEJ NAGRODĘ 
 
1. Imię i nazwisko:  ……………………………………………..……………………………………….....................….. 

2. Drugie imię:  ...................................................................................................................................................... 

3. Nazwisko rodowe: .............................................................................................................................................. 

4. Imiona rodziców.............................................................. Nazwisko rodowe matki.............................................. 

5. Data urodzenia: … …………………………………        Miejsce urodzenia: ....…………………….................... 

6. PESEL: ……………………………....................................................................................................................... 

7. Miejsce zatrudnienia:   

Ulica …………………………………………………  Nr domu ……………… Nr mieszkania ……………………… 

Kod pocztowy ……………………………………….. Miejscowość ………………………………………………….. 

 

8. Urząd Skarbowy:  

Nazwa: ……………………………………………… Adres: …………………………….……………………………. 

9. Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………… 

 

Adres email: ………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie upoważniam Instytut Wymiaru Sprawiedliwości do potrącenia kwoty należnego podatku z nagrody 

pieniężnej i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

 
 

………………………………….. 

(podpis)      
 

Warszawa, dnia ........................................... 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące ochrony danych osobowych 
 

Oświadczam, że zgodnie z treścią 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 rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa tel. 22 826 03 63, e mail. iws@iws.org.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, e mail. lukasz.boryczka@iws.org.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora: 

1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c. 

RODO; 

3) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu upływu okresu 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 

określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, 

której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 5 ppk. 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub 

inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia zawarcie umowy. 

 

 

 

……............................................................. 
podpis Zleceniobiorcy/Twórcy/Wykonawcy 

Warszawa, dnia ........................................... 

 



 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie przez IWS ze złożonej w Konkursie pracy i że zgodnie 
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 880 z późn. zm.) jej ewentualna publikacja przez IWS nie narusza przyznanego uczelni prawa 
pierwszego wydania tej pracy jako utworu. 

Potencjalna publikacja pracy lub jej fragmentu, a także jej wykorzystanie w opracowaniach 
w wydawnictwie IWS zostaną przez Strony ustalone odrębnie. 

W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia nie wyrażam zgody / wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie 
opublikowania imienia i nazwiska na stronach internetowych   www.iws.gov.pl oraz innych portalach 
internetowych zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Konkursu. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody7 na opublikowanie mojego wizerunku na stronie: 
www.iws.gov.pl oraz innych portalach internetowych. Oświadczam, że w przypadku gdybym 
osobiście nie mógł / nie mogła8 odebrać nagrody lub wyróżnienia, osoba reprezentująca mnie podczas 
uroczystości rozdania nagród dostarczy IWS pisemną zgodę na opublikowanie jej wizerunku na 
stronach: www.iws.gov.pl oraz innych portalach internetowych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu. 

 

 

……………………………………………………………. 

data i czytelny podpis laureata Konkursu 

 

  

                                                           
7 Niepotrzebne skreślić. 
8 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską 
i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych – dla Promotora / Recenzenta9 

 

Formularz przekazania danych osobowych niezbędnych w celu rozliczenia oraz w celu opublikowania 
imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych www.iws.gov.pl oraz innych portalach 
internetowych. 

 

 
Dane Promotora / Recenzenta10 laureata Konkursu 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania (ulica, 
kod pocztowy, miejscowość) 

 

Data i miejsce urodzenia  
PESEL  
NIP  

 

 
 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA / RECENZENTA PRACY LAUREATA KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody11 na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut 
Wymiar Sprawiedliwości w zakresie opublikowania imienia i nazwiska na stronach internetowych 
www.iws.gov.pl oraz innych portalach internetowych zgodnie z § 9 pkt 3 Regulaminu Konkursu. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody12 na opublikowanie mojego wizerunku na stronie: 
www.iws.gov.pl oraz innych portalach internetowych. 

 

 

…………………………………. 

data i czytelny podpis Promotora / Recenzenta pracy laureata konkursu 

 

  

                                                           
9 Niepotrzebne skreślić. 
10 Niepotrzebne skreślić. 
11 Niepotrzebne skreślić. 
12 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

Załącznik nr 4 do   Regulaminu   Konkursu   na   najlepszą   pracę   doktorską 
i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych 

 

wzór 

OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZETUJĄCEJ LAUREATA PODCZAS UROCZYSTOŚCI 
ROZDANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ I HABILITACYJNĄ 
Z ZAKRESU NAUK PRAWNYCH 

 
 
 
 
Ja (imię i nazwisko) ………………………… oświadczam, że podczas uroczystości rozdania nagród 
w Konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych wyrażam zgodę na 
opublikowanie mojego wizerunku na stronie: www.iws.gov.pl oraz innych portalach    internetowych     
w    zastępstwie    laureata, pana/pani (imię i nazwisko) …………………………………….. 
 

 

 

.............................................................. 

(data i czytelny podpis) 


