
 

  

 
 

Regulamin 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 II 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  
w roku akademickim 2014/2015, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa 
łódzkiego, 
1.1.  Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących 
podkategoriach: 
a) Nauki ekonomiczno-społeczne, 
b) Nauki przyrodnicze, 
c) Nauki techniczne. 
1.2. Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace  
w następujących obszarach   tematycznych: 
a) Systemy zarządzania środowiskowego, 
b) Smart Cities (Inteligentne Miasta), 
c) Zrównoważona energia, 
d) Ekologia stosowana (sozologia). 
2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2014/2015  
w szkołach wyższych   mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka 
dotyczyła ochrony środowiska. 

 
 

§ 3 Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe 
 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu komputerowo 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: 
a) streszczenia pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w formie wydrukowanej i elektronicznej; 

streszczenie nie powinno przekraczać 10 stron A4 i powinno zawierać maksymalnie 2 500 znaków 
 na stronie, 

b) pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w formie elektronicznej, 



 

c) 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, 

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

e) streszczenia: 
- w przypadku kategorii Ekologiczny magister: pracy magisterskiej w formie 8-minutowej prezentacji 
multimedialnej,  składającej się maksymalnie z 10 slajdów. Prezentacja multimedialna powinna 
eksponować następujące obszary: 

 na czym polega innowacyjność pracy, 

 w jaki sposób prezentowane w pracy zagadnienia mogą wpływać na gospodarkę, 

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

lub 

- w przypadku kategorii Ekologiczny doktor: rozprawy doktorskiej w formie 15-minutowej prezentacji 
multimedialnej,  składającej się maksymalnie z 10 slajdów. Prezentacja multimedialna powinna 
eksponować  następujące obszary: 

 na czym polega innowacyjność pracy, 

 w jaki sposób prezentowane w pracy zagadnienia mogą wpływać na gospodarkę, 

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

3. Wzór Karty zgłoszeniowej uczestnika można pobrać ze strony internetowej 
www.zainwestujwekologie.pl. 

4.  Kartę zgłoszeniową uczestnika wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby 
WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź osobiście lub za pośrednictwem podmiotu 
świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie  
z dopiskiem: „Praca magisterska 2015” lub „Praca doktorska 2015”  w nieprzekraczalnym terminie 
do 23.10.2015 r., przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby 
Funduszu. Równolegle za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać Kartę zgłoszeniową 
uczestnika także w formie edytowalnego dokumentu na adres: kszyposzynska@wfosigw.lodz.pl. 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie strzeszczenia pracy oraz prezentacji 
multimedialnej do celów promocyjno – informacyjnych realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi  
w jego siedzibie. 
 

 
§ 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, nie kompletne, nie będą podlegały ocenie 
Kolegium. 

3. Kolegium 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: 
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a) w przypadku kategorii Ekologiczny magister w wysokości po 5.000,00 zł dla zwycięzców w każdej 
kategorii, w każdym z obszarów tematycznych. Ogółem przewidywana pula nagród wynosi 60.000,00 
zł. Oprócz nagród pieniężnych laureaci otrzymają dyplomy. 
b) w przypadku kategorii Ekologiczny doktor w wysokości po 7.500,00 zł dla zwycięzców. Ogółem 
przewidywana pula nagród wynosi 22.500,00 zł. Oprócz nagród pieniężnych laureaci otrzymają także 
dyplomy. 
Ogólna pula nagród w Konkursie wynosi 82.500,00 zł. 

3. Ostateczne propozycje co do ilości nagród w Konkursie, po ocenie przedstawionych prac, Kolegium 
przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzja Zarządu Funduszu w tym 
zakresie jest ostateczna.  

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 i uroczystości 
podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem. 

 
 

§ 6 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, faksem lub pocztą elektroniczną: nr tel. 

42 66 34 196, nr fax 42 639 51 21, e-mail: kszyposzynska@wfosigw.lodz.pl, fundusz@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 zgłoszeniowa uczestnika Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”. 
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