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Regulamin Konkursu o Nagrody Polskiego Stowarzyszenia 

Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 

 

 

Informacje ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów 

Naturalnych (PSEŚiZN). 

2. Celem Konkursu jest nagrodzenie osób prowadzących wyróżniające się prace naukowe                           

w zakresie ekonomii środowiska i/lub zarządzania środowiskiem. 

3. Nagrody przyznawane są corocznie w drodze postępowania konkursowego. Otrzymanie 

nagrody nie wiąże się z uzyskaniem gratyfikacji finansowej. 

4. Formę nagrody, którą może stanowić np. statuetka, dyplom, itd., każdorazowo ustala Kapituła 

Konkursu. 

5. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 

a) Nagroda za rozprawę doktorską z zakresu ekonomii środowiska lub zarządzania 

środowiskiem obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody 

(decyduje data przyznania tytułu doktorskiego przez właściwy organ). Ocenia się oryginalność 

dysertacji i wartość dodaną w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauka o zarządzaniu i jakości. 

 b) Nagroda indywidualna lub zespołowa za wyjątkowe osiągnięcie naukowe w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Ocenia się jedną publikację wydaną 

w formie monografii lub artykułu w wysoko punktowanym czasopiśmie z listy ministerstwa 

właściwego do spraw sprawy nauki i szkolnictwa wyższego w ciągu ostatniego zakończonego 

roku kalendarzowego.  

c) Nagroda za debiut roku. Ocenia się wystąpienie konferencyjne młodego naukowca podczas 

dorocznej konferencji naukowej organizowanej przez PSEŚiZN. 

6. Wręczenie nagród ma miejsce podczas corocznej konferencji organizowanej pod patronatem 

PSEŚiZN. Pierwszeństwo ma konferencja organizowana wraz z Walnym Zebraniem 

Członków PSEŚiZN. 

7. W przypadku braku organizacji konferencji lub nieobecności laureata sposób przekazania 

nagrody ustalany jest indywidualnie. 

8. Informacje o laureatach nagród ogłaszane są na stronie internetowej PSEŚiZN.  

 



2 
 

 

Tryb zgłaszania 

§ 2 

1. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody w każdej ze wskazanych kategorii mają 

wyłącznie członkowie PSEŚiZN. 

2. Zgłoszenie do konkursu składa autor/ka (współautor/ka pracy) będący/będąca członkiem 

PSEŚiZN. W przypadku pracy doktorskiej zgłoszenia, po uzyskaniu pisemnej zgody 

autora/autorki, może dokonać także promotor/ka będący/będąca członkiem/członkinią 

PSEŚiZN.  

3. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy 

kontakt@psesizn.pl w terminie do 30 czerwca.  

4. Zgłoszenie do nagrody powinno zawierać imię i nazwisko kandydatki/kandydata, wskazanie 

kategorii nagrody wraz z krótkim uzasadnieniem oraz tekst, który ma stanowić podstawę do 

oceny w Konkursie (Zał. Nr 1. do niniejszego regulaminu). W przypadku prac doktorskich 

wymagane jest przesłanie tekstu rozprawy w formacie PDF, kopii dokumentu 

potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w oparciu o zgłoszoną pracę z datą 

nadania, nazwiskiem promotora/promotorki i nazwą jednostki uprawnionej do nadania stopnia 

oraz streszczenia rozprawy w języku polskim (max. 2500 znaków ze spacjami). W przypadku 

monografii wymagane jest przesłanie tekstu książki w formacie PDF lub linku do strony 

internetowej, na której monografia jest dostępna, a także kopii strony tytułowej i spisu treści 

oraz streszczenia w języku polskim (max. 2500 znaków ze spacjami). W przypadku artykułu 

naukowego wymagane jest przesłanie kopii opublikowanego tekstu w formacie PDF lub linku 

do strony internetowej, na której znajduje się artykuł. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 

Kapituła Konkursu 

§ 3 

1. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła Konkursu. 

2. Kapitułę Konkursu stanowią członkowie Zarządu PSEŚiZN. 

3. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów. 

W razie równego podziału głosów przyznaje się dwie równorzędne nagrody w danej kategorii. 
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4. W przypadku osobistego kandydowania członkini/członka Zarządu PSEŚiZN lub pełnienia 

funkcji promotora/promotorki zgłoszonej do konkursu pracy doktorskiej osobę tą wyłącza się 

w danym roku z pracy w Kapitule Konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4 

1. Obrady Kapituły Konkursu są tajne, a decyzje ostateczne. Uczestnikom konkursu nie 

przysługuje odwołanie od decyzji Kapituły Konkursu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne zebranie członków Polskiego 

Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. 
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Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu o Nagrody Polskiego Stowarzyszenia 

Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 

 

Zgłoszenie do Konkursu o Nagrody Polskiego Stowarzyszenia 

Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 

 

 

1. Imię i nazwisko 

2. Kategoria nagrody 

3. Uzasadnienie  (max. 2000 znaków ze spacjami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Załączniki 

 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 


