
 
Załącznik  
do uchwały nr 555/20 
Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

 
OGŁOSZENIE 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu konkursu o nagrody Marszałka Województwa 
Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem 
łódzkim, stanowiącego Załącznik do uchwały nr 212/20 Zarządu Województwa 
Łódzkiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu  
o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace 
tematycznie związane z województwem łódzkim”, 

 
Zarząd Województwa Łódzkiego 
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 

 
ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego  

za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 
w 2020 roku 

 
1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace 

tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też 
za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju 
społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. 

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone rozprawy i prace obronione w 2019 roku, 
dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane: 
1) prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ 

artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora 
habilitowanego; 

2) rozprawy doktorskie; 
3) prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie. 

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę 
związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu 
i jego mieszkańców, w szczególności w zakresie: 

1) prac prezentujących: 
a) historię, tradycję i tożsamość regionu; 
b) dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne; 
c) kulturę, walory turystyczne; 
d) aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców; 
e) inne aspekty, które tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze 

regionu łódzkiego; 
2) prac, które w sposób twórczy i inspirujący przedstawiają: 

a) procesy społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego; 
b) innowacyjne rozwiązania i badania dotyczące technologii, infrastruktury, 

transportu, gospodarki przestrzennej, ochrony zdrowia i ochrony 
środowiska, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia 
mieszkańców województwa łódzkiego i standardu usług publicznych; 

c) inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój 
regionu łódzkiego. 

 



5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa 
Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są: 

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni; 
2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, 

instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych 
do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia 
doktora habilitowanego; 

3) autorzy rozpraw i prac. 

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu obejmuje: 
1) wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie nagrody Marszałka 

Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie 
związane z województwem łódzkim, którego wzór stanowi: 

a) załącznik nr 1 do Regulaminu – wypełniany w przypadku,  
gdy kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni, 
dyrektor lub wicedyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego  
lub instytutu międzynarodowego; 

lub 
b) załącznik nr 2 do Regulaminu – wypełniany w przypadku,  

gdy zgłoszenia do nagrody dokonuje samodzielnie autor pracy; 

2) jeden egzemplarz zgłaszanej rozprawy lub pracy (w wersji papierowej).  
W przypadku cyklu powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów 
naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora 
habilitowanego, publikacje/artykuły naukowe powinny być trwale połączone 
(np. zbindowane lub na spirali); 

3) recenzje zgłoszonej do Konkursu rozprawy lub pracy uzyskane  
w postępowaniu habilitacyjnym, doktorskim lub przy obronie pracy 
dyplomowej – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat), podmiot 
habilitujący lub doktoryzujący. Do wniosku mogą być dołączone również 
recenzje i rekomendacje przygotowane na potrzeby Konkursu przez 
uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe 
a także opinie przedsiębiorców i innych podmiotów dotyczące możliwości 
wykorzystania/wdrożenia pracy/projektu na terenie województwa 
łódzkiego; 

4) inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania 
nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata  
do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą dotyczące 
zgłaszanej pracy; 

5) w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez 
autora pracy, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie daty obrony pracy 
lub w przypadku postępowania habilitacyjnego daty uzyskania stopnia 
naukowego, wydane przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat), 
podmiot habilitujący lub doktoryzujący. Dopuszczalna jest kserokopia 
dyplomu ukończenia studiów, dyplomu doktorskiego, dyplomu 
habilitacyjnego lub innego dokumentu zawierającego powyższe dane  
- potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię (sekretariat 
studiów lub dziekanat), podmiot habilitujący lub doktoryzujący. 

7. Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć: 
1) w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub 
2) przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 
Łódź. 



8. Nabór wniosków w Konkursie odbędzie się w terminie od 29 czerwca 2020 r.  
do 28 sierpnia 2020 r. 

9. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone  
po terminie nie będą rozpatrywane. 

10. Wzory wniosków wraz z Regulaminem konkursu dostępne są na stronie 
internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl (w zakładce: 
Edukacja/Konkursy/Konkurs na najlepsze prace) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Ogłoszenia/Nagrody). 

11. Środki publiczne przeznaczone na realizację Konkursu w 2020 roku stanowią 
kwotę 100 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu 
Województwa Łódzkiego w części przeznaczonej na realizację zadania. 

12. Rozstrzygnięcie Konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie 
internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

13. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Departamencie 
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,  
pod numerem telefonu: 42/ 291 98 30. Informacji na temat Konkursu udzielają 
pracownicy Departamentu: Dorota Komar (mail: dorota.komar@lodzkie.pl) oraz 
Joanna Ciejek (mail: joanna.ciejek@lodzkie.pl). 

14. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród określa Regulamin konkursu  
o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace 
tematycznie związane z województwem łódzkim, stanowiący Załącznik  
do uchwały nr 212/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 marca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu o nagrody Marszałka Województwa 
Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem 
łódzkim”. 


