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Regulamin VIII edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” 

 
§ 1  

Przedmiot i cel Konkursu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem  
lub Organizatorem ogłasza VIII edycję Konkursu ”Ekologiczny magister i doktor” z  zakresu ochrony 
środowiska. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac 
magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. 
Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach: 
1) Ekologiczny magister, 
2) Ekologiczny doktor. 

 
§ 2  

Uczestnicy Konkursu i kategorie uczestnictwa 
Do Konkursu mogą przystąpić: 
1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską  

o tematyce dotyczącej ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021, w szkołach wyższych 
mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.  

2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2020/2021  
w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka 
dotyczyła ochrony środowiska. 

3. Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i 
Ekologiczny doktor): 

a) nauki ekonomiczno-społeczne, 
b) nauki przyrodnicze, 
c) nauki techniczne, 
d) nauki prawnicze. 

4. Zgłoszeniu do Konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarach 
tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister): 

a) ograniczanie niskiej emisji, 
b) ochrona bioróżnorodności, 
c) gospodarka odpadami, 
d) zieleń miejska, 
e) ochrona i zarządzanie wodami, 
f) adaptacja do zmian klimatu, 
g) gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności, 
h) finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska. 

 
§ 3  

Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe 
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu wypełnionej karty zgłoszeniowej 

uczestnika Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” (zwanej dalej Kartą zgłoszeniową uczestnika) 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z kompletem dokumentów. 

2. Komplet dokumentów składa się z: 
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a) streszczenia pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w formie wydrukowanej i elektronicznej, 
streszczenie nie powinno przekraczać 10 stron formatu A4 i powinno zawierać maksymalnie 
2 500 znaków na stronie; 

b) streszczenia pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej 
powinny eksponować następujące obszary: 

 na czym polega innowacyjność pracy, 

 w jaki sposób prezentowane w pracy zagadnienia mogą wpływać na gospodarkę 
i poprawę jakości życia, 

 jakie znaczenie dla województwa łódzkiego mogą mieć proponowane w pracy 
rozwiązania; 

c) w przypadku kategorii Ekologiczny magister prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 
slajdów, a w przypadku kategorii Ekologiczny doktor składać się z maksymalnie 10 slajdów 
(prezentacje będą przedstawiane przez uczestników Konkursu podczas spotkania z kolegium 
konkursowym); 

d) pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej w formie elektronicznej; 
e) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów 

wyższych/studiów doktoranckich lub wydanego przez uczelnię zaświadczenia o ukończeniu 
studiów i uzyskaniu tytułu magistra/tytułu doktora; 

f) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię kopii promotorskiej 
recenzji pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej. 

3. Wzór karty zgłoszenia do Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu  
www.wfosigw.lodz.pl w zakładce KONKURSY. 

4. Kartę zgłoszenia uczestnika wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby WFOŚiGW 
w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi 
pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs  
„Ekologiczny magister i doktor” – 2021 r. w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r.  
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Funduszu.  

 
§ 4  

Kolegium Konkursowe i zasady oceny zgłoszeń  
1. Oceny nadesłanych zgłoszeń w każdej z kategorii dokona powołane przez Zarząd Funduszu Kolegium 

Konkursowe, zwane dalej Kolegium. 
2. Wnioski konkursowe niezgodne z Regulaminem, w tym złożone po terminie wskazanym w § 3 ust. 4 

Regulaminu, nie podpisane lub nieprawidłowo wypełnione, niekompletne, nie będą podlegały ocenie 
Kolegium Konkursowego. 

3. Kolegium Konkursowe dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę: wartość naukową 
pracy, oryginalność sformułowania problemu badawczego, innowacyjność proponowanych 
rozwiązań i znaczenie podjętej w pracy problematyki dla województwa łódzkiego. 

 
§ 5  

Nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród 
1. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi.  
2. Przewidywane są następujące nagrody: 

a) w kategorii Ekologiczny magister 6 nagród w wysokości po 5 000,00 zł, przewidywana pula 
nagród w tej kategorii wynosi 30 000,00 zł; 

b) w kategorii Ekologiczny doktor 3 nagrody w wysokości po 10 000,00 zł, przewidywana pula 
nagród w tej kategorii wynosi 30 000,00 zł; 

c) ogólna pula nagród w Konkursie wynosi 60 000,00 zł. 
3. Propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie, po ocenie przedstawionych prac, Kolegium 

Konkursowe przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzję 
o przyznaniu nagrody oraz jej wysokości podejmuje  Zarząd Funduszu.  

http://www.wfosigw.lodz.pl/
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4. Zarząd Funduszu może w uzasadnionym przypadku dokonać zwiększenia puli środków 
przeznaczonych na Konkurs. 

5. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda 
wypłacana osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie ogłoszenia wyników oraz 
o uroczystości podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem. 

 
§ 6  

Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź. 
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl  
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach związanych z realizacją niniejszego 

konkursu w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
przez Administratora, a także w celu realizacji jego obowiązków prawnych (podatkowych) oraz 
prawnie uzasadnionych interesów polegających na promocji konkursu, informowaniu i jego 
przebiegu i wynikach, kontaktu z uczestnikami konkursu jak również do obrony ewentualnych 
roszczeń. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO.  

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: 
a) ograny władzy publicznej, organy administracji publicznej, Rada Nadzorcza WFOŚiGW 

w Łodzi na podstawie przepisów prawa,  
b) uprawnione podmioty dostarczające usług z zakresu: obsługi IT, obsługi prawnej, serwis 

urządzeń biurowych , ochrona mienia,  
c) przedstawiciele prasy oraz podmioty zapewniające obsługę medialną konkursu 

w zakresie niezbędnym do jego promocji i informowania o nim. 
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania konkursu, a także przez okres niezbędny 

dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacji dokumentów przez 
okres 5 lat. Czas przetwarzania może być wydłużony do końca okresu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń.   

6. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach 
określonych w RODO. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona 
jest od spełnienia przesłanek określonych w art. 21 RODO. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji konkursu nie dochodzi do wyłącznie 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 
4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Uczestników konkursu, nie będą zapadać 
wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych ich profili. Dane uczestników nie są 
przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. 

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, jest 
możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy 
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest niezbędne do realizacji konkursu, dane 
podawane są dobrowolnie, ale bez przetwarzania tych danych nie byłoby możliwe uczestnictwo 
w konkursie, ani kontakt z Uczestnikiem w celu powiadomienia o jego przebiegu i wynikach. 
W przypadku laureatów podanie danych jest niezbędne w celach rozliczeniowo-podatkowych.  
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§ 7  
Postanowienia końcowe 

1. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 
2. Nadesłane Karty zgłoszeniowe uczestnika wraz z załącznikami nie będą zwracane.  
3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd 

Funduszu. 
4. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie nr tel. 42 663 41 12 lub pocztą 

elektroniczną e-mail: promocja@wfosigw.lodz.pl. 
5. Przystąpienie do Konkursu  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  
6. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.  
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”. 
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