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Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski 

wraz z Sekcją Studencką Stowarzyszenia 

OGŁASZA KONKURS 

pt. Polityka energetyczna i jej wyzwania z perspektywy 

Polski 
 

na najlepszy artykuł naukowy dla studentów studiów  

I, II i III stopnia 
 

 

  



REGULAMIN KONKURSU 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Polityka energetyczna i jej wyzwania z perspektywy Polski  na 

najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów, zwanego dalej „Konkursem”, 

jest Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski z siedzibą przy ul. 

Wybickiego 7A, pok. 209, 31-261 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania Konkursu.  

3. Celem Konkursu jest:  

a. rozwijanie aktywności naukowej studentów i doktorantów,  

b. popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki energetycznej 

Polski i świata. 

4.  Udział w Konkursie jest dobrowolny, zgłoszenie chęci udziału jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie autorskiego artykułu o tematyce związanej z 

szeroko rozumianą gospodarką energetyczną Polski lub świata, poruszając jej aspekt 

ekonomiczny i techniczny.  

2. Artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innym czasopiśmie. 

3. Artykuł powinien być napisany zgodnie z następującymi wymaganiami: 

a. Artykuł powinien być napisany w języku polskim.  

b. Tekst powinien być zapisany w formacie .DOC lub .DOCX. 

c. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron wraz z stroną tytułową i 

bibliografią, 

d. Tekst powinien być napisany czcionką Times Roman 12 lub Arial 12; odstępy 

pomiędzy wierszami: 1,5; margines 2,5 cm z każdej strony. 

4. Artykuł powinien zawierać odniesienia do literatury naukowej.  

§ 3 

Adresaci konkursu oraz zgłoszenia 

1. Adresatami Konkursu są studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich do 27. roku życia a także doktoranci uczelni 

publicznych i niepublicznych do 35. roku życia.  

2. Uczestnicy mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie indywidualnie.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden artykuł. 

4. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie zgłoszenia 

konkursowego, składającego się z artykułu oraz formularza zgłoszeniowego, 

umieszczonego na stronie internetowej organizatora: www.paee.org.pl, w terminie do 

dnia 25 stycznia 2019 r.  



5. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy 

organizatora, w tytule maila wpisując „Konkurs na najlepszy artykuł naukowy”.  

6. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim 

danych osobowych przez Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski i 

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w celu organizacji 

niniejszej Sesji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)  

 

§ 4 

Przebieg konkursu 

1. Artykuły będą oceniane przez Komisję konkursową, złożoną z powołanych do tego 

zadania członków Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski.    

2. Członkowie Komisji konkursowej zapoznają się ze zgłoszonymi artykułami i dokonują 

ich oceny, biorąc pod uwagę cel Konkursu oraz uwzględniając wartość merytoryczną, 

umiejętność argumentacji oraz poprawność formalną artykułu. 
3. Członkowie Komisji konkursowej wybiorą trzy artykuły, które zostaną przez nią 

najlepiej ocenione i przyznają im I, II oraz III miejsce.  
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2019 r. na stronie internetowej 

Organizatora www.paee.org.pl 
5. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej.  

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia. 

§ 5 

 Nagrody 

1. Przewiduje się nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca 

2. Nagrodzone artykuły będą mogły być opublikowane - po pozytywnym przejściu 

procedury recenzyjnej i wypełnieniu wymogów formalnych  - w Zeszytach Naukowych 

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. 

3. Przewiduje się dyplomy i nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych artykułów. 

4. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 17 marca 2019 r. w trakcie Sesji Studenckiej 

organizowanej w ramach konferencji naukowej Forum Gospodarki Energetycznej 

KRAKÓW 2019 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu i komunikaty związane z przebiegiem konkursu dostępne będą na 

stronie internetowej Organizatora  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, 

o których powiadomi na stronie internetowej. 


