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REGULAMIN IV EDYCJI 

KONKURSU IM. EDYTY SZYMAŃSKIEJ  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs 

im. Edyty Szymańskiej”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadający numer NIP: 

7770006350, posiadający numer REGON: 000001293, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Czynności związane z organizacją Konkursu wykonuje Wydział Matematyki i Informatyki 

UAM działający w ramach struktury organizacyjnej Organizatora.  

4. Konkurs objęty jest patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z 

siedzibą w Rzeszowie przy ul. Profesora Stanisława Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, 

posiadające numer KRS: 0000626678, posiadające numer NIP: 8133723836, zwane dalej 

„Towarzystwem”. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 2 

Celem Konkursu jest przyznanie nagrody za najlepsze prace naukowe z zakresu matematyki 

lub informatyki teoretycznej, uzyskane przez kobietę związaną z polskim środowiskiem 

matematycznym, opublikowane lub przyjęte do druku w latach 2021 – 2022. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 3 

1. W Konkursie może uczestniczyć każda kobieta, która w latach akademickich 2020/2021 i 

2021/2022 przez przynajmniej jeden semestr prowadziła działalność naukową lub 

studiowała w Polsce, niemająca stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach matematyka lub  informatyka w dniu 31 

grudnia 2022 r. i niebędąca laureatką poprzednich edycji Konkursu, zwana dalej 

„Uczestniczką”.  

2. Do Konkursu można przystąpić w terminie do 22 stycznia 2023 r. Termin jest ostateczny i 

nie podlega przywróceniu. 

3. W celu przystąpienia do Konkursu obowiązkowe jest przesłanie na adres e-mail: 

rucinski@amu.edu.pl w terminie określonym w ust. 2 zgłoszenia w postaci pliku PDF 

zawierającego: imię i nazwisko Uczestniczki, afiliację, stopień naukowy, adres e-mail, listę 

prac naukowych zgłaszanych do Konkursu, krótki opis osiągnięć Uczestniczki zgłaszanych 

do Konkursu oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Należy ponadto załączyć pliki prac naukowych zgłaszanych do Konkursu. Przesłanie 

zgłoszenia z naruszeniem ust. 2 skutkuje nieprzystąpieniem Uczestniczki do Konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak przesłania zgłoszenia spowodowany 

awarią sieci internetowej oraz nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia. 
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4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 może dokonać zarówno sama Uczestniczka, jak i 

dowolna osoba trzecia, zaznajomiona z jej osiągnięciami. W przypadku dokonania 

zgłoszenia przez osobę trzecią, konieczne jest przesłanie przez Uczestniczkę w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora oświadczenia o akceptacji Regulaminu i zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Brak przesłania przez Uczestniczkę oświadczenia o akceptacji 

Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyznaczonym terminie będzie 

traktowane jako brak akceptacji zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie i skutkować będzie 

nieprzystąpieniem Uczestniczki do Konkursu. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, 

akceptacją i obowiązkiem przestrzegania jego postanowień przez Uczestniczkę. 

 

ZASADY OCENY 

§ 4 

1. W ramach Konkursu ocenie podlegają prace naukowe Uczestniczki, o których mowa w § 

2. 

2. Głównymi kryteriami oceny prac naukowych są: oryginalność wyników oraz wkład w 

rozwój dyscypliny.  

 

KAPITUŁA KONKURSU 

§ 5 

1. Kapituła Konkursu będzie składać się pięciu członków, wybieranych w następujący sposób: 

 4 członkowie Kapituły Konkursu wybierani przez Organizatora, 

 1 członek Kapituły Konkursu wybierany przez Towarzystwo. 

2. Informacja o wybranych członkach Kapituły Konkursu zostanie podana do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej, administrowanej przez Wydział Matematyki i 

Informatyki UAM:  

https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej  

3. Kapituła Konkursu może korzystać z pomocy dowolnej liczby ekspertów z zakresu 

matematyki lub informatyki, pełniących funkcje opiniodawczo-doradcze przy Kapitule 

Konkursu. Eksperci nie są członkami Kapituły Konkursu i nie podejmują decyzji w sprawie 

rozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Prace Kapituły Konkursu oraz ekspertów są niejawne. 

5. Decyzje Kapituły w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

§ 6 

1. Kapituła Konkursu wybierze, w oparciu o przyjęte kryteria, najlepsze prace naukowe, o 

których mowa w § 2, przyznając Uczestniczce, będącej ich autorką lub współautorką tytuł 

laureatki Konkursu. 

2. Laureatka  Konkursu otrzyma dyplom poświadczający uzyskanie  tego tytułu oraz Nagrodę 

im. Edyty Szymańskiej w formie pieniężnej w wysokości 5000 zł. Nagroda im. Edyty 

Szymańskiej zostanie przekazana Uczestniczce do dnia 31 maja 2023 r., na rachunek 

https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej
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bankowy wskazany przez Uczestniczkę. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych 

w przepisach powszechnie obowiązujących wartość przekazanej Nagrody im. Edyty 

Szymańskiej zostanie pomniejszona przez Organizatora  o należny podatek dochodowy od 

osób fizycznych. 

3. Poza nagrodą, o której mowa w ust. 2, Uczestniczka otrzyma zaproszenie do wygłoszenia 

wykładu na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, na zasadach i w terminie 

określonym przez Organizatora. 

4. Kapituła Konkursu może dodatkowo wyróżnić także inne Uczestniczki. W takim przypadku 

Uczestniczka otrzyma dyplom potwierdzający wyróżnienie w Konkursie. 

5. Towarzystwo może przyznać dodatkowo nagrodę specjalną na zasadach określonych w 

odrębnym regulaminie. 

§ 7 

Dane Uczestniczek, które otrzymają tytuł laureatki Konkursu i wyróżnienie w Konkursie, 

zostaną podane przez Organizatora do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 

internetowej, administrowanej przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM: 

https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej, do dnia 22 marca 

2023 r. a  Uczestniczki zostaną zawiadomione o tym fakcie poprzez informację wysłaną na 

adres e-mail Uczestniczki, podany w zgłoszeniu. 

 

DANE OSOBOWE 

§ 8 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestniczkę i 

przetwarza ww. dane osobowe jako administrator danych. 

2. Dane osobowe Uczestniczki będą przetwarzane w celu promocji, organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji wyników Konkursu i informacji o Uczestniczkach 

na stronie internetowej administrowanej przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM: 

https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej, w tym 

przekazania nagród dla laureatów, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 

wymaganej przepisami 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), zwanym 

dalej „RODO”. 

3. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy kategorii danych wskazanych w zgłoszeniu oraz 

w przypadku laureatek również danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody 

(nr rachunku bankowego, NIP lub PESEL, data urodzenia).  

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można 

skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych nie udziela Uczestniczce informacji związanych z organizacją 

Konkursu. 

https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej
https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej
mailto:iod@amu.edu.pl
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6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestniczka, której dane osobowe przetwarza Organizator, ma prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej; 

 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu z udziałem Uczestniczki. 

9. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestniczki w sposób opierający się na 

wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i w sprawach wątpliwości związanych z 

interpretacją postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora 

są wiążące dla Uczestniczek. 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

§ 10 

Załącznikiem do Regulaminu jest oświadczenie Uczestniczki o akceptacji Regulaminu oraz 

zgoda Uczestniczki na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

 

 

 

 


