
Excellence in Legal Research. Promoting Polish 
achievements in the area of legal sciences abroad 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizator i cel Konkursu 

§ 1. 

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu Excellence in Legal Research. Promoting 

Polish achievements in the area of legal sciences abroad, w ramach programu DIALOG, 

finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 0008/DLG/2019/10, 

dalej jako Projekt). 

 

§ 2. 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie: 

A. 7 wykonawców, którym zostanie powierzone zlecenie napisania monografii naukowych w 

j. angielskim, zaś ich publikacja w modelu Open Access zostanie sfinansowana w ramach 

Projektu; 

B. 7 wykonawców, którym zostanie powierzone zlecenie napisania artykułów naukowych 

w j. angielskim, zaś ich wydanie w prestiżowym zagranicznym czasopiśmie wysoko 

punktowanym (co najmniej 70 pkt na liście MNiSW) w modelu Open Access zostanie 

sfinansowane w ramach Projektu. 

2. Artykuły i monografie naukowe autorów wyłonionych w Konkursie zostaną opublikowane 

w modelu OA w renomowanych czasopismach (o wartości co najmniej 70 pkt według listy 

załączonej do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

wraz z przypisaną liczbą punktów) lub w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach o zasięgu 

międzynarodowym, znajdujących się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe, poziom II (200 pkt), stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. 

 



Odbiorcy i warunki uczestnictwa 

 

§ 3. 

Konkurs skierowany jest do badaczy w zakresie nauk prawnych, którzy posiadają co najmniej stopień 

doktora nauk prawnych. 

 

Sposób i termin składania wniosków 
 

§ 4. 

1. Podstawą udziału w Konkursie jest wniosek, którego wzór określono w załączniku nr 1 

do Regulaminu. 

We wniosku kandydat podaje: 

a. imię i nazwisko; 

b. przebieg kariery naukowej, stopień/tytuł naukowy i datę uzyskania; 

c. adres zamieszkania; 

d. adres e-mail; 

e. numer telefonu; 

f. informację o dorobku naukowym z uwzględnieniem publikacji o zasięgu 

międzynarodowym, udziału w grantach i projektach badawczych (za ostatnie 10 

lat); 

g. tytuł projektu wydawniczego; 

h. cel projektu wydawniczego (artykuł/monografia); 

i. plan prac badawczych uwzględniający możliwość odbycia kwerendy zagranicznej. 

2. Do wniosku kandydat załącza publikację w j. angielskim, o objętości co najmniej 20.000 zzs, 

ale maksymalnie 24.000 zzs, w której uzasadni aktualność, nowatorskie podejście 

i konieczność przeprowadzenia badań w zakresie tematu wskazanego we wniosku. Publikacja 

powinna zostać przygotowana zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: 

http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/cceel/about/submissions. 

3. Wybrane publikacje, o których mowa w ust. 2, zostaną opublikowane w czasopiśmie 

Contemporary Central & East European Law, Wyd. INP PAN. 

 

§ 5. 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie atrakcyjnego projektu nowatorskich badań 

naukowych, których wyniki można opublikować w formie artykułu lub monografii: 

1) Z zakresu nauk prawnych; 

http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/cceel/about/submissions


2) Nie powielających wyników pracy doktorskiej ani habilitacyjnej; 

3) Nie stanowiących przekładu opublikowanej już monografii; 

4) Nie finansowanych z innych źródeł lub grantów. 

 

§ 6. 

1. Dopuszczalne jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 4, przez więcej niż jedną osobę, ale nie 

więcej niż 3.  

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 wszystkie wymogi konkursowe, o których jest mowa w Regulaminie, 

mają zastosowanie do każdej z tych osób.  

 

§ 7. 

1. Wypełniony wniosek konkursowy, zgodny z załącznikiem nr 1, należy wysłać drogą 

elektroniczną, w formacie .pdf na adres dialog@inp.pan.pl. 

2. Terminem przyjmowania wniosków jest 11 grudnia 2019 r.  

 

Ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu 

§ 8. 

1. Decyzję o wyłonieniu uczestników podejmuje Rada Naukowa Konkursu. 

2. Radę Naukową Konkursu powołuje Organizator. 

3. Do kompetencji Rady Naukowej Konkursu należą 

A. Porównanie i ocena wniosków konkursowych pod względem: 

a. Doświadczenia projektowego i dorobku naukowego kandydata; 

b. Potencjału naukowego projektu wydawniczego; 

c. Aktualności i atrakcyjności tematu badań; 

d. Harmonogramu prac badawczych. 

B. Wybór nie więcej niż 30 wniosków konkursowych, których autorzy zostaną zaproszeni 

do rozmowy kwalifikacyjnej. 

C. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w j. angielskim z autorami projektów 

wydawniczych w celu wyłonienia ostatecznej listy zwycięzców konkursu. 

D. Wyłonienie 14 naukowców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Projekcie. 

 

§ 9. 

Wyłonienie ostatecznej listy autorów nastąpi w wyniku oceny aplikacji w kilkuetapowym procesie: 

mailto:dialog@inp.pan.pl


Etap Nazwa Opis 

0. Ocena formalna Sprawdzenie, czy wniosek został złożony we właściwym 

terminie i odpowiedniej formie, czy jest kompletny oraz czy 

jego temat jest zgodny z wymaganiami Konkursu. Sprawdzenie, 

czy kandydat spełnia wymogi uczestnictwa w Projekcie. Etap 

oceny realizowany przez administrację obsługującą Konkurs. 

1.  Ocena dorobku  Dorobek naukowy zostanie oceniony punktowo (załącznik nr 

2).Przed przekazaniem aplikacji do kolejnego etapu, oceny 

zostaną zanonimizowane. Etap oceny realizowany przez 

administrację obsługującą Konkurs. 

2.  Ocena projektu Rada Naukowa Konkursu dokona wyboru nie więcej niż 30 

aplikacji, porównując doświadczenie projektowe i dorobek 

naukowy kandydatów, potencjał naukowy projektu, aktualność 

i atrakcyjność tematu badań, harmonogram prac badawczych 

(załącznik nr 2). 

3. Rozmowa 

kwalifikacyjna 

Ostateczna lista autorów, którzy wezmą udział w projekcie, 

zostanie wyłoniona w wyniku rozmowy w j. angielskim z Radą 

Naukową Projektu, podczas której kandydaci przedstawią 

główne założenia swoich projektów badawczych. 

 

 

§ 10. 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone do dnia 31 grudnia 2019 r. na stronie internetowej 

INP PAN. 

2. W efekcie Konkursu zostanie wyłoniona grupa 14 autorów (7 autorów monografii i 7 autorów 

artykułów), zwanych dalej Wykonawcami. Z każdym z Wykonawców Organizator zawrze umowę 

dotyczącą udziału w realizacji Projektu, w której zostaną określone w szczególności termin 

i warunki realizacji projektu wydawniczego.  

 

§ 11. 

1. Publikacje, które powstaną w wyniku Projektu, muszą stanowić publikacje naukowe w myśl 

przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.  



2. Wykonawcy są zobligowani do afiliowania powstałych w ramach Projektu publikacji do 

dorobku naukowego INP PAN zgodnie z Załącznikiem nr 3, przy czym jednocześnie publikacje 

te muszą wliczać się do dorobku Instytutu na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej.  

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
 

Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal 
sciences abroad 

 

WNIOSEK KONKURSOWY 

CZĘŚĆ A DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
1. Nazwisko 2. Imię 3. Stopień/tytuł naukowy 4. Data uzyskania stopnia dra 

    

 

5. Adres zamieszkania 6. e-mail 7. Numer telefonu 

   

 

CZĘŚĆ B DOROBEK NAUKOWY 
1. Publikacje naukowe o zasięgu krajowym (ostatnie 10 lat) 

▪  

 

2. Publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym (ostatnie 10 lat) 

▪  

 

3. Projekty badawcze krajowe  

▪  

 

4. Projekty badawcze międzynarodowe  

▪  

 

5. Inne doświadczenia naukowe (referaty, udział w konferencjach) 

▪  



  

CZĘŚĆ C INFORMACJE O PROJEKCIE 
1. Tytuł projektu badawczego 

 

 

2. Cel projektu badawczego 

 

 

3. Plan prac badawczych 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

Kryteria oceny wnioski 
 

OCENA FORMALNA 

 TAK NIE 

Czy wniosek został złożony w terminie?   

Czy wniosek został złożony we właściwej formie?   

Czy wniosek jest kompletny?   

Czy został załączony artykuł przedstawiający problematykę badań na 
24 000 znaków w j. angielskim? 

  

Czy kandydat spełnia wymogi uczestnictwa w projekcie?   

 RAZEM   

 

Uzyskanie pięciu odpowiedzi „TAK” kwalifikuje do uczestnictwa w Projekcie. 

 

I ETAP – OCENA DOROBKU 

1. Dorobek publikacyjny za ostatnie 10 lat (wg punktów MNiSW z 2019 r.) 

2. Aktywność naukowa w kraju i za granicą (0−10 pkt) 

3. Doświadczenie projektowe (0−10 pkt) 

II ETAP – WSTĘPNA OCENA PROJEKTU BADAWCZEGO 

1. Aktualność tematu (0−10 pkt) 

2. Potencjał tematu (0−10 pkt) 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 
Miejscowość, data 

 

 

 
Stopień /tytuł naukowy, imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 
 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na afiliację publikacji do dorobku INP PAN 

 

Wyrażam zgodę na to, aby moja publikacja, powstała w ramach projektu Excellence in Legal 

Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad, została afiliowana do 

dorobku naukowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

 

 

 

 

 

 

 
Podpis Wykonawcy 

 

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE L 

119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

informuje, że: 

 

1. Administrator danych osobowych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: Instytut).  

Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:  

- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa  
- przez e-mail: inp@inp.pan.pl 
- telefonicznie: 22 826 75 71  

2. Inspektor ochrony danych  

Inspektor ochrony danych w Instytucie to osoba, do której może Pani/Pan zwrócić się w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych. Kontakt: 

a) email: iod@inp.pan.pl  
b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”. 

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Instytut będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:  

a) przeprowadzenia Konkursu i Pani/Pana udziału w nim 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

− art. 6 ust 1. lit f RODO; 

b) publikacji artykułów i monografii naukowych  wyłonionych autorów  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

− art. 6 ust 1. lit f RODO; 

c) rozliczenia Konkursu 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
− art. 6 ust 1. lit b RODO. 

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres:  

a) trwania Konkursu, 
b) publikacji wybranych artykułów/ monografii przez inne podmioty, 
c) rozliczenia konkursu, 
d) niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
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5. Odbiorcy danych  

Instytut będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym zleca wykonanie czynności 

mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. dostawcom usług informatycznych, 

którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych). Instytut przekaże Pani/Pana 

dane renomowanym czasopismom/wydawnictwom o zasięgu międzynarodowym w celu publikacji 

wybranych artykułów bądź monografii. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych 

osobowych innym odbiorcom poza wyżej wymienionymi, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Obowiązek podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w Konkursie. 

 

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz kopii Pani/Pana danych,  

b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane w zakresie zadania 
realizowanego w interesie publicznym  

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych/Ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych nie jest zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia 
danych. 

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nie wykorzystuje Pani/Pana danych do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie wykonuje profilowania. 

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że zostały 

naruszone przepisy RODO. 


