REGULAMIN KONKURSU PFRN NA NAJLEPSZE BADAWCZE PRACE DYPLOMOWE Z
DZIEDZINY MIESZKALNICTWA. PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców

1.

ORGANIZATOR KONKURSU I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez PFR Nieruchomości S.A. jako regulamin pierwszej
edycji konkursu „PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców” na najlepsze prace dyplomowe
o charakterze badawczym z dziedziny mieszkalnictwa.
1.2. Organizatorem konkursu jest spółka PFR Nieruchomości S.A., z siedzibą w Warszawie, ul.
Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS: 494251 , dalej zwana PFRN lub Organizatorem.
1.3. Partnerem konkursu jest Fundacja PFR Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w
Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa oraz Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana, z
siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa.
1.4. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i doktorskie, które powstały podczas
studiów na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych. W wyjątkowych przypadkach
dopuszczalne jest zgłoszenie pracy inżynierskiej lub licencjackiej, jeśli posiada rozbudowaną
teoretyczną część badawczą. Do pracy licencjackiej lub inżynierskiej należy dołączyć
rekomendację promotora.
1.5. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim. Wszystkie dokumenty zgłoszone do
konkursu powinny zostać sporządzone w języku polskim.
2.

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

2.1. Celem konkursu jest upowszechnienie oraz zwiększenie dostępności badań naukowych nad
dostępnym budownictwem mieszkaniowym.
2.2. W ramach konkursu wybrana zostanie najlepsza dyplomowa praca badawcza na temat
mieszkalnictwa. Praca nie może być wcześniej publikowana.
2.3. Wyboru zwycięskiej pracy dokona kapituła złożona z przedstawicieli PFRN i niezależnych
ekspertów (przedstawicieli środowisk akademickich, wydawniczych, architektów, socjologów).
2.4. Ogłoszenie werdyktu odbędzie się podczas publicznego wydarzenia zgodnie z
harmonogramem wskazanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu.
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2.5. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymają wynagrodzenie pieniężne (przewidziana pula
nagród pieniężnych 7.000 zł). Dodatkowo zwycięska praca zostanie opublikowana w formie
książki.
3.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich
polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy obronili dyplom magisterski lub doktorski w
okresie między 1 stycznia 2016 r. a 9 października 2019 r.
3.2. Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków: zarówno
technicznych, humanistycznych, jak i artystycznych, np. socjologii, studiów miejskich,
architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, kulturoznawstwa, filozofii, zarządzania itd.
Nie ma ograniczeń w zakresie kierunku studiów.
3.3 Warunkiem zgłoszenia pracy dyplomowej do konkursu jest jej rozbudowana część
teoretyczna i badawcze podejście do tematyki mieszkalnictwa. Do konkursu może zostać
zgłoszony dyplom np. architektoniczny lub urbanistyczny, tylko jeśli posiada rozbudowaną
badawczą część pisemną.
3.4. Prace dyplomowe powinny zostać dostarczone Organizatorowi w języku polskim. Dyplomy z
zagranicznych uczelni obronione w innym języku są dopuszczone do konkursu, pod warunkiem
dostarczenia ich wersji w języku polskim.
3.5.

Praca

dyplomowa

wraz

z

wypełnionym

formularzem

oraz

dokumentem

potwierdzającym datę obrony, tytuł pracy i nazwiska promotorów, powinny zostać
dostarczone organizatorowi w formie papierowej i elektronicznej. Praca w formie papierowej
musi zostać dostarczona do

9 października 2019 r. do siedziby Organizatora (PFR

Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa) lub pocztą. O zachowaniu terminu
doręczenia pracy decyduje data stempla pocztowego. Praca w formie elektronicznej jako
załącznik (format PDF/WORD) lub poprzez link do pracy (np. w serwisie WeTransfer) musi
zostać dostarczona mailowo do 9 października 2019 r. na adres mailowy konkurspum@npfr.pl.
3.6. Pracę może zgłosić sam student/absolwent, promotor lub instytucja naukowa, w której ta
praca została obroniona (np. instytut, wydział) za zgodą autora.
3.7. Osoba zgłaszająca pracę zobowiązana jest do poinformowania osób, których dane osobowe
przekazuje Organizatorowi do przekazania tym osobom informacji dot. przetwarzania danych
przez Organizatora wskazanych w § 10 Regulaminu.
3.8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

4.

POROZUMIENIE Z UCZESTNIKAMI
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4.1. Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie udostępnione są
na stronie internetowej PFRN: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursPUM
4.2. Wszelkie zapytania uczestników odnośnie konkursu wnoszone są drogą mailową na adres
konkursu: konkurspum@npfr.pl Korespondencja dotycząca konkursu kierowana na inny adres
e-mail nie będzie brana pod uwagę.
4.3. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na pytania, które uzna za niezwiązane z
konkursem lub wystarczająco wyjaśnione w Regulaminie.
4.4. Okres na wnoszenie pytań przez uczestników przewidziany jest od 21 maja 2019 r. do 7
sierpnia 2019 r.
4.5. FAQ zostanie opublikowany na stronie PFRN https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursPUM w
terminie do 7 sierpnia 2019 r.
5.

6.

HARMONOGRAM KONKURSU
●

21 maja 2019 r. – ogłoszenie konkursu

●

21 maja 2019 r. – 7 sierpnia 2019 r. – wnoszenie pytań

●

20 sierpnia 2019 r. – publikacja FAQ

●

9 października 2019 r. – termin nadsyłania prac konkursowych

●

Październik – listopad 2019 r. – posiedzenia kapituły konkursowej

●

do 29 listopada 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród
PROCEDURA WYŁONIENIA LAUREATÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Przy ocenianiu prac dyplomowych kapituła będzie brała pod uwagę:
●

Poruszenie aktualnej, ważnej problematyki, adekwatnej do tematyki konkursu;

●

Poświęcenie pracy lub nawiązanie w niej do problematyki mieszkalnictwa
dostępnego, społecznego lub publicznego; historii mieszkalnictwa; innowacji w
mieszkalnictwie; perspektyw na rozwój mieszkalnictwa w Polsce itp.

7.

●

Jakość merytoryczna i teoretyczna – jakość i innowacyjność wywodu i wniosków;

●

Praktyczna użyteczność pracy i charakter edukacyjny;

●

Nowatorski i twórczy charakter pracy;

●

Ocena formalnej strony prac;.

●

Potencjał wydawniczy.

KAPITUŁA KONKURSOWA

7.1. W skład kapituły wchodzi 6-9 członków wybranych przez Organizatora.
7.2. W skład kapituły wchodzą niezależni eksperci z dziedziny m.in. architektury, urbanistyki,
ekonomii, socjologii oraz przedstawiciele organizatora – PFRN.
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7.3. Skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronie Organizatora.
7.4. Skład Kapituły może ulec zmianie decyzją Organizatora – zostanie to ogłoszone na stronie
internetowej. Zmiana składu Kapituły nie stanowi zmiany Regulaminu.
7.5. Jury jest uprawnione zarówno do odstąpienia od przyznania wyróżnień honorowych, jak i
pierwszej nagrody – Laureata, jeśli uzna, że poziom nadesłanych prac jest niewystarczający.
7.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługują od niej środki odwoławcze.
7.7. Skład kapituły konkursowej:
●

prof. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa)

●

dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)

●

dr inż. arch. Agata Twardoch (Wydział Architektury Politechniki Śląskiej)

●

architekt Zbigniew Maćków (Maćków Pracownia Projektowa)

●

dr Waldemar Siemiński (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)

●

Prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Bogna Świątkowska (Fundacja Nowej
Kultury Bęc Zmiana)
z PFRN:

8.

●

Prezes Zarządu PFRN, Mirosław Barszcz

●

Doradczyni Zarządu PFRN, Joanna Erbel
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY

8.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 15 października 2019 r.
8.2. W Konkursie, spośród nadesłanych prac, wybrana zostanie przez Jury zwycięska praca
najbardziej spełniająca warunki określone w Regulaminie oraz ideę konkursu. Autor (lub
autorzy) zwycięskiej pracy nazywany jest dalej Laureatem.
8.3. Poza Laureatem Jury może przyznać wyróżnienia honorowe w wysokości nie mniejszej niż
1.000 zł.
8.4. Nagrodą główną w konkursie, przyznawaną Laureatowi, jest nagroda pieniężna w wysokości
4.000 zł, sfinansowanie i organizacja procesu publikacji i promocji pracy laureata w formie
drukowanej książki (nazywana dalej Publikacją) przez PFRN i wydawnictwo w nakładzie nie
mniejszym niż 1.000 egzemplarzy.
9.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ DANYCH

9.1. Uczestnik wypełniając, podpisując i dostarczając (wraz z pracą konkursową) formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursPUM
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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9.2. W przypadku gdy Uczestnik będący współautorem dokonuje zgłoszenia pracy w imieniu
innych współautorów pracy i podaje ich dane osobowe oświadcza, że pozostali współautorzy
wyrazili również zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora.
9.3. Organizator na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będzie
przetwarzał dane osobowe promotora (niebędącego osobą zgłaszającą prace) oraz dane
przedstawiciela instytucji naukowej, która ewentualnie dokonuje zgłoszenia pracy.
9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez
Uczestnika błędnych danych osobowych w czasie rejestracji.
9.5. Organizator Konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej
pozyskanych w ramach Konkursu prac, dokumentów, danych osobowych oraz innych informacji
i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której
dane dotyczą.
9.6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
9.7. Dane osobowe będą przetwarza w celu organizacji i prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy oraz informowania uczestników o konkursie i jego
postępach, a także w celu przygotowania, ekspozycji i promocji wystawy pokonkursowej. Dane
mogą być przetwarzane również w celach obrony lub dochodzenia roszczeń pranych (art. 6 ust.
1 lit f RODO) oraz w celu wywiązanie się z obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
9.8. Odbiorcy danych to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (przy
czym zawsze czynimy to zgodnie z prawem, w tym na podstawie stosownie zawartych umów).
Należą do nich podmioty zewnętrzne wspierające naszą organizację w świadczeniu usług, czyli
m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi księgowe lub współpracujące z nami w
ramach kampanii marketingowych oraz podmioty audytorskie. Dane mogą zostać ujawnione
również na podstawi przepisów prawa uprawnionym organom państwowym, w tym Urzędowi
Skarbowemu. Nadto odbiorcą danych Laureata będzie wydawnictwo, z którym współpracuje
Organizator celem wydania książki .
9.9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i rozstrzygnięcia
Konkursu, a następnie przez okres wywiązania się przez Organizatora z obowiązków
podatkowych oraz do upływu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.
9.10. Ponieważ Organizator przetwarza Państwa dane osobowe, posiadają Państwo wobec
Organizatora prawo: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przeniesienia danych. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w
każdej chwili osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę. Więcej informacji o prawach osób,
których dane dotyczą, dostępnych jest w art. 12-23 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

5

(RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, więcej informacji:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
9.11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w Konkursie.
9.12. Organizator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich, a więc
państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9.13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania).
10.

PRAWA MAJĄTKOWE

10.1. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym twórcą pracy
konkursowej, a także, że wyłącznie jemu przysługują wszelkie prawa autorskie do pracy
konkursowej, zarówno w całości, jak i w częściach, a praca konkursowa nie będzie obciążona
żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich.
10.2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie Organizatorowi praw majątkowych do
pracy konkursowej. Przekazanie prawa nastąpi na warunkach określonych w umowie
wydawniczej.
10.3 Laureat zawrze z Organizatorem stosowną umowę wydawniczą, w której przeniesie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe.
11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyboru zwycięskiej pracy
konkursowej lub wyróżnień honorowych oraz prawo do odwołania Konkursu.
11.2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w wypadku, gdy z jakichkolwiek
względów Publikacja nie zostanie wydana.
11.3. Z tytułu uczestnictwa w prowadzonym Konkursie jego Uczestnikom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Organizatora.
11.4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy
konkursowej, a także wszelkie inne koszty związane z udziałem Uczestnika w Konkursie.
11.5. Konkurs może się odbyć także w przypadku zakwalifikowania do Konkursu tylko jednego
Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
11.6. Dokonując rejestracji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i załącznikami
do niego oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
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11.7. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, również w trakcie trwania Konkursu,
jednostronną decyzją Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie
ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora i wiążą Uczestników od dnia
ich ogłoszenia, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej.
11.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 maja 2019 r. i zostaje ogłoszony na stronie
internetowej Organizatora.
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