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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów
funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064)
postanawia się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Sprawiedliwości;
2) Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów
funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości;
3) Kapitule – należy przez to rozumieć Kapitułę Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych
aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości.
§ 2. W celu zwiększenia zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi
z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym,
szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na
lata 2014–2020, ustanawia się nagrodę Ministra Sprawiedliwości za najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych
aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości.
§ 3. Nagroda, o której mowa w § 2, przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości w wyniku organizowanego co roku Konkursu.
§ 4. 1. Nagrodami w Konkursie są:
1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.
2. Nagrodą dodatkową w Konkursie może być dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej
Ministerstwa. Nagroda ta może zostać przyznana niezależnie od nagród pieniężnych.
§ 5. 1. W celu przeprowadzenia Konkursu i przedstawienia Ministrowi Sprawiedliwości propozycji podziału nagród powołuje się Kapitułę.
2. Członków Kapituły wskazuje imiennie Minister Sprawiedliwości.
3. Obsługę Kapituły zapewnia sekretariat Kapituły prowadzony przez Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa.
4. W skład Kapituły wchodzi co najmniej pięć, a co najwyżej dziesięć osób.
5. Kapituła może zaprosić do udziału w ocenie nadesłanych prac laureata nagrody I stopnia poprzedniej edycji konkursu.
6. Członkom Kapituły niebędącym pracownikami Ministerstwa przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach
działalności Kapituły.
7. Za ocenę jednej pracy członkowi Kapituły przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1/10 wynagrodzenia minimalnego
obowiązującego w kwartale poprzedzającym zawarcie umowy, którego wysokość określono na podstawie art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.1)).

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2015 r. poz. 1240.
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8. Członkowie Kapituły składają oświadczenia dotyczące braku konﬂiktu interesów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.
§ 6. 1. Szczegółowe zasady określające sposób udziału w Konkursie, tematykę Konkursu oraz jego organizację określa Regulamin
Konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 7. 1. Za organizację Konkursu odpowiada Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa.
2. Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich zaplanuje środki na pokrycie nagród przewidzianych w § 4 ust. 1
oraz wynagrodzenia członków Kapituły przewidzianego w § 5 ust. 6.
§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską
z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 77).
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Borys Budka

Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości

–3–

Poz. 233
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 247-15-DSF Ministra
Sprawiedliwości z dn. 10 listopada 2015 r. (poz. 233)

Regulamin konkursu Ministra Sprawiedliwości
na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania
przestrzeni sprawiedliwości
§ 1. 1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania
przestrzeni sprawiedliwości, zwanego dalej „Konkursem”, jest Minister Sprawiedliwości. Obsługę Konkursu w imieniu Ministra Sprawiedliwości
zapewnia Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
§ 2. 1. Rozpoczęcie każdej edycji Konkursu poprzedzone jest ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości o jego rozpisaniu.
2. Minister Sprawiedliwości ogłasza rozpisanie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok w którym
ogłoszono Konkurs.
4. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członkowie Kapituły Konkursu, a także osoby
im najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
§ 3. 1. Prace nadsyłać należy w postaci elektronicznej w formacie .doc na adres: konkurs@ms.gov.pl do dnia 31 maja każdego
kolejnego roku.
2. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:
1) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
2) zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
3) opinię recenzenta;
4) opinię promotora;
5) życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
3. Do zgłoszonej pracy można również dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy, w przypadku jej
wyróżnienia, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród następuje do dnia 30 września każdego kolejnego roku.
§ 4. 1. Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:
1) zarządzanie instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
2) efektywność działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
3) działalność instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
4) społeczny wizerunek instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
5) ekonomiczna analiza prawa.
2. Praca powinna być sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim.
§ 5. 1. Sekretariat Kapituły analizuje prace pod kątem ich zgodności z warunkami określonymi w § 2, § 3 oraz § 4 Regulaminu.
Na podstawie analizy sekretariat podejmuje decyzje w sprawie odrzucenia prac ze względów formalnych.
2. Prace ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostają poddane ocenie pod względem merytorycznym przez Kapitułę Konkursu.
3. Każda z prac jest oceniana pod względem merytorycznym przez minimum dwóch członków Kapituły.
4. Kapituła po zakończeniu oceny merytorycznej sporządza niezwłocznie protokół ze swojej działalności, który podpisują jej
członkowie. Członkowie Kapituły mogą zgłaszać uwagi do protokołu.
5. Protokół wraz z propozycjami nagród przedstawiane są przez sekretariat Kapituły Ministrowi Sprawiedliwości, który podejmuje
ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące wyników konkursu.
6. Minister Sprawiedliwości może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród określonego stopnia.
7. W przypadku, gdy na konkurs wpłynie mniej niż pięć prac podlegających ocenie pod względem merytorycznym, a także w innych
uzasadnionych okolicznościach, Kapituła może rekomendować Ministrowi Sprawiedliwości unieważnienie konkursu.
§ 6. 1. Wyniki Konkursu umieszczone zostają na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Sekretariat Kapituły poinformuje o wygranej uczestników konkursu, których prace zostały uznane za najlepsze - drogą telefoniczną
oraz pisemną.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w § 5 ust. 5–7 nie przysługuje odwołanie.
§ 7. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych autorów prac przez Ministra
Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ich identyﬁkacji, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób
nagrodzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 i 1622
oraz z 2015 r. poz. 1309).
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 247-15-DSF Ministra
Sprawiedliwości z dn. 10 listopada 2015 r. (poz. 233)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KAPITUŁY KONKURSU
O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany
……..................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko)
niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z listą osób biorących udział w konkursie Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską
z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, i stwierdzam, że:
– nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli
z żadnym z uczestników konkursu,
– nie pozostaję z żadnym z uczestników konkursu w innych relacjach, które mogą być źródłem konﬂiktu interesów i wpływać na moją
bezstronność.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego
Kapituły Konkursu i wycofania się z oceny pracy przedstawionej przez autora, w którego przypadku zachodzi opisana wyżej sytuacja
konﬂiktu interesów.

….………………………………
(data i podpis)
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 247-15-DSF Ministra
Sprawiedliwości z dn. 10 listopada 2015 r. (poz. 233)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko autora pracy:
..........................................................................................................................................................................................................................
2. Adres do korespondencji:
..........................................................................................................................................................................................................................
3. Numer telefonu, adres poczty elektronicznej:
..........................................................................................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora i recenzenta:
..........................................................................................................................................................................................................................
5. Nazwa uczelni/wydziału/katedry/zakładu:
..........................................................................................................................................................................................................................
6. Tytuł pracy magisterskiej:
..........................................................................................................................................................................................................................
7. Data obrony pracy magisterskiej:
..........................................................................................................................................................................................................................
8. Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca magisterska jest moim dziełem i nie narusza niczyich osobistych praw
autorskich. Akceptuję warunki Konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych
przez organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz.1182 i 1622 oraz z 2015 r. poz. 1309).

.......................................................
(miejscowość, data, podpis)

9. (opcja dobrowolna) Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy, w przypadku jej wyróżnienia, na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
……………………………………
(miejscowość, data, podpis)

Do zgłoszenia dołączam:
1. Zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy z dnia ........................ r.;
2. Opinię recenzenta z dnia ........................... r.;
3. Opinie promotora z dnia ........................... r.;
4. Życiorys.

