
 Nagroda im. prof. Romana 
Czerneckiego 2021 

  REGULAMIN KONKURSU 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego (dalej 
“Konkurs”) na najlepsze publikacje o edukacji jest Edukacyjna Fundacja im. 
Romana Czerneckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63/60 (dalej 
„Organizator" lub “Fundacja EFC”). 

2. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które 
odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.  

3. Nagrody w IV edycji konkursu w roku 2021 zostaną przyznane w trzech 
kategoriach: 
- naukowej, 
- publicystycznej, 
- specjalistycznej. 

     4. Poza kategoriami wymienionymi w §1 pkt 3 Kapituła może przyznać nagrodę  
         specjalną.  
 

Kapituła Konkursu 
§ 2 

 
1. Wyboru najlepszych publikacji w Konkursie dokonuje Kapituła Konkursu (dalej 

"Kapituła"). 
2. W skład Kapituły wchodzi od 5 do 12 członków, którzy pełnią swoją funkcję 

honorowo.  
3. Członków Kapituły wybiera Zarząd Fundacji. 
4. Kapituła składa się z osób fizycznych, które dają rękojmię rzeczowej, obiektywnej 

i bezstronnej oceny prac zgłoszonych w Konkursie. 
5. Kapituła obraduje na posiedzeniach, na których m.in. sporządza wytyczne 

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz wybiera laureatów Konkursu. 
Prace Kapituły wspiera zespół niezależnych ekspertów - recenzentów publikacji.
  

 
Nagroda 

§ 3 
 

1. W kategorii naukowej przyznaje się nagrody o łącznej wysokości 10 000 zł. 
2. W kategorii publicystycznej przyznaje się nagrody o łącznej wysokości  

         10 000 zł. 



3. W kategorii specjalistycznej przyznaje się nagrody o łącznej wysokości  
         10 000 zł. 

 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
§ 4 

1. W kategorii naukowej można zgłaszać: artykuły lub rozdziały w monografii 
zbiorowej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej w okresie od  
1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2021. Osoba zgłaszająca może zgłosić tylko 
jedną pracę. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania 
zgłaszanego przez inną osobę. 

2. W kategorii publicystycznej można zgłaszać: artykuły w formie drukowanej lub 
elektronicznej i podcasty opublikowane w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 
czerwca 2021. Osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie trzy prace. 
Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez 
inną osobę. 

3. W kategorii specjalistycznej można zgłaszać: artykuły w formie drukowanej lub 
elektronicznej, o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, 
nauczycieli, dyrektorów szkół opublikowane w okresie od 1 stycznia 2020 do  
30 czerwca 2021. Osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie trzy prace. 
Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez 
inną osobę. 

4. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną spośród wszystkich zgłoszeń, które 
wpłynęły w danej edycji Konkursu. 

5. Publikacje zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu nie mogą być 
zgłoszone w jego IV edycji.  

6. Zgłaszane prace muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i 
być autorstwa lub współautorstwa osoby, która dokonuje zgłoszenia do 
Konkursu.  

 
 

Zgłaszanie do udziału w Konkursie 
§ 5 

 
1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane elektronicznie na adres  

e-mail: nagroda@efc.edu.pl od 6 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku.  
2. Zgłoszenia przesłane po 30 czerwca 2021 roku nie będą brać udziału w 

Konkursie. Osoba zgłaszająca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia lub 
poprawy zgłoszenia. 

3. Kapituła nie przyjmuje zgłoszeń do nagrody specjalnej. 
4. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna będąca autorem lub 

współautorem publikacji.  
5. W przypadku prac zespołowych wymagane jest oświadczenie zgłaszającego  

o posiadaniu zgody wszystkich współautorów publikacji na udział w Konkursie.  
6. Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:  

a) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu w 
formacie PDF, 

b) prace w formacie PDF lub pliki audio. 
 
 



Postępowanie konkursowe  
§ 6  

 
1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest trzyetapowo. Pierwszy etap to 

ocena formalna zgłoszeń i wstępny wybór prac przez Kapitułę, które najlepiej 
odpowiadają celom Konkursu. Drugi etap to recenzja prac przez dwóch 
niezależnych recenzentów, wskazanych przez Fundację EFC. Trzeci etap to 
wytypowanie przez Kapitułę w każdej z trzech kategorii prac nominowanych do 
Nagrody oraz wskazanie wśród nich prac nagrodzonych. Lista osób 
nominowanych do Nagrody zostanie opublikowana na stronie www.efc.edu.pl do 
15 października 2021.  

2. Członkowie Kapituły pozostający w konflikcie interesów z autorem (autorami) 
publikacji są wyłączeni z oceny danej pracy. Sytuacja konfliktu interesów 
obejmuje wszelkie powiązania członka Kapituły z autorem, rodzące ryzyko 
naruszenia zasady równego traktowania uczestników konkursu i zagrażające 
bezstronności oceny.  

3. Informacja o uczestnikach, którzy zostali nagrodzeni w Konkursie zostanie 
upubliczniona podczas oficjalnej uroczystości w formule on-line lub stacjonarnej. 
Podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody w trzech kategoriach Konkursu. 

4. Organizator powiadamia uczestników o wynikach Konkursu elektronicznie na 
adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia. Informacja o wynikach Konkursu 
zostanie opublikowana na stronie Fundacji EFC oraz z wykorzystaniem innych 
stosowanych przez Organizatora kanałów komunikacji w terminie do 30 listopada 
2021 roku.  

5. W przypadku większej liczby autorów nagrodzonej pracy Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za podział nagrody między autorów. Jest to odpowiedzialność 
osoby zgłaszającej publikację. Warunkiem wypłaty nagrody jest przesłanie do 
Organizatora przez uczestnika Konkursu (autora lub współautora) danych 
rachunku bankowego w ciągu 7 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników 
Konkursu. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu.  

6. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej 
nagrody. Należny podatek potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu 
skarbowego Organizator. 

7. Decyzje Kapituły są ostateczne i poza sytuacją nieprzyznania nagrody nie 
wymagają uzasadnienia. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji 
Kapituły.  

 
Dane osobowe 

§ 7 
 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania 
konkursowego jest Organizator.  

2. Organizator zapewnia realizację następujących praw podmiotów danych:  
a) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zasięgania  

informacji lub żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich 
poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania,  

b) prawa zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora.  



3. Ewentualne żądania w zakresie realizacji praw podmiotów danych należy 
kierować do Organizatora.  

4. Podmiot danych może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych do organu ochrony danych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.  

Postanowienia końcowe 
 § 8  

 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiany  

w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Konkursu i wchodzą  
          w życie po upływie 1 dnia od ich publikacji na stronie Fundacji EFC. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji EFC oraz na 
www.efc.edu.pl.  

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

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygający głos ma 

Zarząd Fundacji EFC i stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  
7. Regulamin obowiązuje od 2 kwietnia 2021.  

 


