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Załącznik 
do zarządzenia nr  533/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 23 maja 2019r. 
w sprawie ustanowienia 
„Nagrody Prezydenta Miasta Radomia 
za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską 
poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” 

 
 

R EG ULA MIN K ONK UR SU 

 „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia  
za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską  

poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” 
 

§ 1 
 

Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest: 
1)  wyłonienie najlepszych prac o tematyce dotyczącej rozwoju gospodarczego Radomia; 
2) wykorzystanie potencjału młodych i kreatywnych osób w procesie kształtowania polityki 

rozwoju miasta; 
3) promowanie nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju 

Radomia oraz kreowania pozytywnego wizerunku działań na rzecz ożywienia gospodarczego 
regionu radomskiego. 

 
§ 2 

 
Tryb naboru prac i wymogi formalne 

 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie z zakresu 

wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia. 
2. Do konkursu przyjmowane będą prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie obronione  

w roku konkursowym lub w roku poprzednim. 
3. Prace do konkursu zgłaszają osoby fizyczne będące autorami prac lub uczelnie i promotorzy 

za zgodą autorów. 
4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać: 
1) poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 1; 
2) streszczenie pracy, w formie papierowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozwoju 

gospodarczego Radomia (nie powinno przekraczać 3-5 stron); 
3) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej (na dysku CD-ROM) w ogólnodostępnym formacie; 
4) oświadczenie promotora oraz autora/autorów pracy wyrażające zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2; 
5) oświadczenie autora/autorów o udzieleniu Gminie Miasta Radomia nieodpłatnej 

licencji  niewyłącznej, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych 
do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów 
za   pośrednictwem strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych 
i publikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, którego wzór stanowi załącznik Nr 3; 
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6) zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasta Radomia zgłoszonej 
do konkursu pracy w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy, której wzór 
stanowi załącznik Nr 4. 

 
§ 3 

 
Organizacja i tryb pracy Kapituły konkursu 

 
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła konkursu powołana przez Prezydenta Miasta Radomia, 

zwana dalej „Kapitułą”. 
2. Kapituła wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, przewodniczącego Kapituły. 
3. W postępowaniu konkursowym Kapituły wyróżnia się: 

1) etap oceny formalnej zgłoszonej pracy; 
2) etap oceny merytorycznej pracy, w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich 

oraz wybór trzech najlepszych prac. 
4. Obrady Kapituły są niejawne. 
5. W sprawach nierozstrzygniętych, decydujący głos należy do przewodniczącego Kapituły. 
6. Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia Prezydentowi Miasta Radomia w formie 

podpisanego przez przewodniczącego Kapituły protokołu, na którego podstawie Prezydent 
Miasta Radomia podejmuje ostateczną decyzję. 

7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania treści zawartych w ocenianych pracach 
do momentu ogłoszenia wyników konkursu.  

8. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. 
 

§ 4 
 

Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do konkursu 
 
1. Przedmiotem badawczym prac powinna być problematyka rozwoju gospodarczego Radomia. 
2. Walory metodologiczne prac winny prezentować bardzo dobry poziom, adekwatny 

do wymogów prac inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Preferowanymi 
wyróżnikami pracy są walory naukowe, poznawcze i praktyczno – twórcze. 

3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno 
porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy 
porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając ocenę pracy w tym zakresie Kapitule 
konkursu. 

§ 5 
 

Nagrody 
 

1. Autorom najlepszych prac wyłonionych przez Kapitułę konkursu przyznaje się dyplomy 
i nagrody pieniężne w wysokości: 

1) I miejsce - 6 000 zł; 
2) II miejsce - 4 000 zł; 
3) III miejsce - 2 000 zł.  

2. Wysokość nagród podlega pomniejszeniu o podatek dochodowy. 
3. Prezydent Miasta Radomia może przyznać wyróżnienia autorom wybranych prac w formie 

dyplomów. 
4. Prezydentowi Miasta Radomia pozostawia się możliwość odstąpienia od przyznania nagród. 
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§ 6 
 

Terminy konkursu 
 

1. Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką 
lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia przyznawana będzie 
raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując 
się możliwościami finansowymi Gminy Miasta Radomia. 

3. Prace do konkursu przyjmowane będą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze prac 
konkursowych. 

4. Prace złożone zarówno przed terminem jak i po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 
prac konkursowych nie podlegają rozpatrzeniu w postępowaniu konkursowym. 

5. Praca do konkursu winna być złożona osobiście wraz z załącznikami, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, 
licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” 
lub przesłana pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Obsługi Radomskiej Strefy 
Gospodarczej, ul. Żeromskiego 53, (I piętro, pok. 106), 26-602 Radom. 

6. O zachowaniu terminu złożenia prac decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania prac.  
8. Prezydent Miasta Radomia może zmienić termin rozstrzygnięcia konkursu. 
9. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody pocztą bądź drogą 

mailową w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 
 

 
 
 


