
Regulamin  

Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Rada Spółdzielcza. 

2. Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz 

zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. 

3. Nagrody w ramach Konkursu będą przyznawane w trzech kategoriach: 

• za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, 

programów naukowych itp.,  

• za pracę doktorską lub habilitacyjną, 

• za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową. 

4. Prace wymienione wyżej winny przedstawiać: 

• walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej, 

• współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką. 

5. Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na konkurs są: 

• uczelnie wyższe, 

• instytuty naukowo-badawcze w tym spółdzielcze, 

• spółdzielcze związki rewizyjne, 

• spółdzielnie. 

6. Wniosek konkursowy powinien zawierać: 

• zgłoszenie wraz z uzasadnieniem, 

• pracę w języku polskim lub tłumaczoną na język polski, 

• streszczenie pracy (maks. 1 str.), 

• informacje o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, 

instytucja), 

• oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 

• ewentualne dodatkowe opinie o pracy. 

7. Praca z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości” należy składać 

w terminie do 15 maja danego roku kalendarzowego: 

• za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres: Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 

Warszawa lub  

• osobiście w Sekretariacie (pok. 204) Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. 

Praca zgłoszona do Konkursu powinna być obroniona lub wydana (w przypadku pracy badawczej) 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą składania prac. 

Organizator nie zwraca nagrodzonych prac. 

8. Wnioski konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez prezesa Zarządu 

KRS.  

9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości - poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej (www.krs.org.pl).  

10. W konkursie mogą być przyznane Nagrody, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Komisja może nie 

przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii.  

11. Wręczenie nagród odbywać się będzie na corocznych centralnych uroczystościach organizowanych przez 

KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 

http://www.krs.org.pl/


12. Rektorzy, Dziekani Wydziałów i promotorzy nagrodzonych prac zostaną uhonorowani listami 

gratulacyjnymi. 

13. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach 

spółdzielczych). 

14. Obsługę Konkursu prowadzi Krajowa Rada Spółdzielcza.  

      Kontakt: tel. 22/ 596 45 13, 827 45 25, e-mail: sib@krs.com.pl 


