
REGULAMIN KONKURSU 
Polska Cyfrowa 2020+ 

Edycja III 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków, oceny oraz nagradzania 
osób biorących udział w konkursie Polska Cyfrowa 2020+ (edycja III) na 
opracowanie pisemne na jeden z wybranych tematów. 

2. Organizatorem Konkursu jest: Krajowa Izba Gospodarcza. 
3. Patronem Konkursu i Sponsorem Nagród jest Orange Polska S.A. 
4. Nagrodą w Konkursie jest stypendium naukowe w wysokości 10.000,00 zł brutto 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla każdego z trzech laureatów Konkursu. 
5. Konkurs jest realizowany w okresie od 08.06.2016 do 25.11.2016 roku. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu. 
6. Nabór do Konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej Krajowej Izby 

Gospodarczej http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/. 
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 

§ 2 
Oznaczenie pojęć użytych w Regulaminie 

Konkurs - jest to konkurs trwający od 08.06.2016 r. do 25.11.2016 r. i skierowany do 
doktorantów. Celem Konkursu jest wybranie najlepszego Opracowania na wybrany 
temat, spośród trzech kategorii: ekonomia, prawo, socjologia. Konkurs składa się z 
dwóch etapów: preselekcji oraz oceny wybranych Opracowań. 
Organizator – organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w 
Warszawie (00-074), przy ul. Trębackiej 4, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, o numerze KRS 0000121136, NIP 526-000-17-08, numer 
REGON 006210187. 
Patron – Patronem Konkursu, a zarazem Sponsorem Nagród jest Orange Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, z 
kapitałem zakładowym w wysokości 3.937.072.437,00 zł wpłaconym w całości.  
Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich w rozumieniu polskiej ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym.  
Opracowanie – praca pisemna przygotowana przez Doktoranta w formie eseju 
naukowego bądź referatu na wybrany temat, spośród trzech kategorii: ekonomia, 
prawo, socjologia. Opracowanie powinno być w języku polskim i zawierać ok. 10 stron 
formatu A4, maksymalnie 20 000 znaków. 
Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Załącznikami. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

1. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”), w terminie do dnia 
31.08.2016 roku Doktorant powinien: 
a. prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/ 

b. potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego 
postanowienia,  

c. podać dane wymagane do dokonania Zgłoszenia, w tym w szczególności:  

- imię i nazwisko, 

- adres email, 

- tel. kontaktowy, 

- adres i siedzibę uczelni/instytutu naukowego,  

- zwięzły opis prac badawczych, nad którymi obecnie pracuje lub które zostały już 
przez niego zrealizowane, 

- wskazać jedną kategorię Opracowania, które będzie przygotowywać w przypadku 
zakwalifikowania do II etapu Konkursu oraz przedstawić krótki opis koncepcji 
Opracowania. 



d. po zakwalifikowaniu do II etapu, wraz z nadsyłaniem Opracowań Doktorant jest 
zobowiązany przesłać skan podpisanego oświadczenia, o którym mowa w §7 
Regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  

2. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, niekompletne oraz dokonane po terminie nie 
będą rozpatrywane.  

3. Po weryfikacji poprawności Zgłoszenia przez Organizatora, Doktorant otrzyma 
zwrotnie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
odpowiednio na adres email podany w Zgłoszeniu. 

4. Doktorant zobowiązany jest do:  

a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie 
wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;  

b. aktualizacji podanych w Zgłoszeniu danych niezwłocznie po każdej zmianie tych 
danych.  
5. Doktorant ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych 
w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.  
 

§ 4 
Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 
w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia najlepszych 
Opracowań, Organizator wraz z Patronem powoła Komisję Konkursową („Jury”). W 
skład Komisji Konkursowej wchodzić będą specjaliści ze środowiska nauki i biznesu. 
Komisja Konkursowa będzie liczyć łącznie 5 członków: trzech ekspertów 
oceniających Opracowania we właściwej sobie kategorii konkursowej, jeden 
przedstawiciel Organizatora oraz jeden przedstawiciel Patrona. 

2. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż decyzje podjęte przez Komisję 
Konkursową są ostateczne.  

3. Skład Komisji Konkursowej zostanie przedstawiony do dnia 08.06.2016 r. na 
stronie http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/. 

 
§ 5 

Zasady Konkursu 
1. Konkurs Polska Cyfrowa 2020+ składa się z dwóch etapów:  

a. Etap I: preselekcja na podstawie dokonanych Zgłoszeń, 
b. Etap II: przygotowanie Opracowania na wybrany temat. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych Doktorantów do 
uczestnictwa w II etapie. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 30 
Doktorantów. 
 
2. W ramach etapu I, po weryfikacji formalnej, Jury dokona oceny Zgłoszeń na 
podstawie poniższych kryteriów:  
a) doświadczenie Doktoranta, 
b) potencjał prac badawczych obecnie prowadzonych lub już zrealizowanych przez 
Doktoranta, 
c) dopasowanie zakresu prac badawczych Doktoranta do tematyki konkursowej. 
 
3. Doktorant zakwalifikowany do uczestnictwa w II etapie Konkursu zostanie o tym 
poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej 
odpowiednio na adres email podany w Zgłoszeniu. Niezależnie od powyższego wyniki 
etapu I zostaną umieszczone na stronie http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-
cyfrowa-2020/. 

4. W ramach etapu II Doktorant przygotowuje Opracowanie na wybrany przez siebie 
temat, w ramach kategorii wybranej przez siebie podczas rejestracji Zgłoszenia. 
Opracowania napisane w języku polskim, w formacie pdf, należy przesyłać do dnia 
31.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 
polskacyfrowa2020@kig.pl, podając w tytule emaila: imię i nazwisko, kategoria.  

5. Jury podczas etapu II dokona wyboru najlepszych Opracowań zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 
a) potencjał przygotowanego Opracowania, 
b) umieszczenie problematyki Opracowania na tle trendów światowych oraz realiów 
rynku polskiego i europejskiego, 



c) wrażenie ogólne. 
 
6. Doktorant, którego Opracowanie uzyska najwyższą ocenę Jury, a tym samym 
zostanie laureatem wybranej kategorii zostanie o tym poinformowany przez 
Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres email 
podany w Zgłoszeniu. Niezależnie od powyższego wyniki etapu II zostaną umieszczone 
na stronie http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/. 

7. W ramach nagrody Organizator przekaże trzem najlepszym Doktorantom spośród 
laureatów wyłonionych w każdej z kategorii odpowiednio kwoty w wysokości 10 000,00 
złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 8 Regulaminu. 

8. Organizator ma prawo do nie przyznania kwot, lub przyznania kwot równorzędnych 
jak również zmiany podziału kwot wskazanych w ust. 7 powyżej. Organizator 
dodatkowo zastrzega sobie możliwość wykluczenia Doktoranta, w stosunku do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami 
Konkursu lub w sposób sprzeczny z prawem.  
 

§ 6 
Harmonogram Konkursu 

Edycja II 

� 8 czerwca 2016 – rozpoczęcie naboru do konkursu 

� 31 sierpnia 2016 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

� 15 września 2016 – ogłoszenie wyników preselekcji 

� 31 października 2016 – zakończenie terminu wysyłania opracowań 

� 25 listopada 2016 – ogłoszenie wyników konkursu 

� grudzień 2016 – uroczyste zakończenie konkursu 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu, o którym mowa powyżej, 
o czym każdorazowo powiadomi na stronie http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-
cyfrowa-2020/.  
Zmiana harmonogramu nie wymaga dla swej ważności zmiany Regulaminu.  
 
 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Doktorant oświadcza, że posiada autorskie prawa 
osobiste i majątkowe do Opracowania, a także, że Opracowanie nie zagraża ani nie 
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych 
praw autorskich osób trzecich.  
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora z 
tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, praw autorskich lub 
pokrewnych, w związku z Konkursem, Doktorant zobowiązuje się, jako osoba wyłącznie 
odpowiedzialna do wypłaty ewentualnych odszkodowań na rzecz osób trzecich i 
pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów 
poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając Organizatora, z 
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia 
postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału. 
 
 

§ 8 
Oświadczenia 

1. Doktorant, przysyłając Zgłoszenie, a w szczególności Opracowanie wyraża tym 
samym zgodę na opublikowanie: 

a. imienia i nazwiska 
b. nazwy uczelni/instytutu 
c. wybranej kategorii Opracowania 
d. tytułu przesłanego Opracowania 

2. Doktorant dokonujący Zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych (imię nazwisko, nazwę uczelni/instytutu, adres e-mail, nr telefonu) dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.  
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 
osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie 



niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  
4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej zostanie złożone za pomocą elektronicznego  
formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie http://kongresig.pl/pl/konkurs-
polska-cyfrowa-2020/podczas rejestracji Zgłoszenia do konkursu. Treść oświadczenia 
przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 

§ 9 
Spory 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań 
wynikających z Regulaminu zostają poddane sądom właściwym dla siedziby 
Organizatora.  
2. Prawem właściwym jest prawo polskie.  
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin, wchodzi w życie z dniem 08.06.2016 roku. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. 
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie, 
z zastrzeżeniem zdania ostatniego w § 6 Regulaminu.  
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej 
http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/.  
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej 
ilości Zgłoszeń lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.  
5. Zobowiązania wynikające z Konkursu Polska Cyfrowa 2020+ nie stanowią 
przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 i nast Kodeksu cywilnego.  
6. Konkurs Polska Cyfrowa 2020+ nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540).  
7. Organizator zastrzega, że Doktorantom za udział w Konkursie nie przysługuje 
wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, uprawnień przewidzianych wprost w Regulaminie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 



Oświadczenie 
w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa 
uczelni/instytutu, adres e-mail, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
Konkursu Polska Cyfrowa 2020+.   
 
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Krajowa 
Izba Gospodarcza. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 
Organizatora w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.). 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie poniższych danych na stronie 
http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/ w celu ogłaszania wyników I i II 
etapu Konkursu: 

a. imienia i nazwiska, 
b. nazwy uczelni/instytutu, 
c. wybranej kategorii Opracowania, 
d. tytułu przesłanego Opracowania. 
 
 
 
           
     ……………….…………………………………………………. 
             data i czytelny podpis Doktoranta 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Oświadczenie 
w sprawie praw autorskich 

 

Oświadczam, że posiadam autorskie prawa osobiste i majątkowe do Opracowania, a 
także, że Opracowanie nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 
nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.  
 
Oświadczam również, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
wobec Organizatora z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, 
praw autorskich lub pokrewnych, w związku z realizacją Konkursu, zobowiązuje się, 
jako osoba wyłącznie odpowiedzialna do wypłaty ewentualnych odszkodowań na rzecz 
osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym 
kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając Organizatora, 
z wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia 
postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału. 
 
 
 

………………...…………………………………………………. 
      data i czytelny podpis Doktoranta 

 


