
 
Regulamin konkursu na propozycję rozwiązania ważnego problemu ekonomiczno- 

społecznego “Potencjał czynnościowy 2023” 
 

§1 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest promocja propozycji rozwiązań ważnych problemów społeczno-
ekonomicznych odnoszących się do kwestii finansów osobistych lub sytuacji gospodarczej i 
ekologicznej w kraju lub regionie oraz popularyzacja tej tematyki. 
 

§2 
Warunki udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu badawczego (dalej: projektu) mającego 
na celu weryfikację hipotezy badawczej stanowiącej potencjalną odpowiedź na istniejący 
problem społeczno-ekonomiczny wskazany przez Organizatora konkursu. 

2. Projekt powinien zawierać się w maksymalnie 1500 słowach (liczone bez bibliografii) oraz 
obejmować w szczególności: 
• Przegląd literatury dotyczącej wskazanego problemu społeczno – ekonomicznego – 

naukowej i popularno-naukowej (np. raportów) pokazującej aktualny stan wiedzy oraz 
dostarczającej przesłanek do formułowania potencjalnego rozwiązania problemu  

• Hipotezę lub hipotezy badawcze, których potwierdzenie lub odrzucenie pozwoli na 
zweryfikowanie zasadności wdrożenia zaproponowanego przez Autora/kę projektu 
rozwiązania 

• Szczegółowo opisaną metodę badania (narzędzia, zmienne, procedura, próba, 
planowane analizy oraz interpretacja możliwych wyników w odniesieniu do 
proponowanego rozwiązania problemu). 

3. Autorzy/rki trzech projektów, które zostaną najwyżej ocenione przez Naukową Kapitułę 
Konkursową, zostaną poproszeni o nagranie 5 minutowej prezentacji swojego projektu w 
wersji audiowizualnej. Nagranie to posłuży do oceny projektu przez członków Społecznej 
Kapituły Konkursowej oraz uczestników corocznej konferencji Akademickiego 
Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.  

4. Brak przygotowania projektu w wersji audiowizualnej przez Autorów/rki najwyżej 
ocenionych projektów badawczych w terminie wskazanym przez Organizatora oznacza 
rezygnację z udziału w konkursie. 

4. Wymogi formalne: warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przesłanie projektu 
drogą elektroniczną na adres: potencjalczynnosciowy@aspe.edu.pl do dnia 15 marca 2023r.: 

• projektu w wersji elektronicznej w formacie doc, docx lub pdf, 
• wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik 1) w formacie doc, docx lub pdf, 
• skanu karty zgłoszeniowej podpisanej czytelnie przez wszystkich autorów projektu 

 
§3 

Uczestnicy konkursu 
1. W konkursie mogą wziąć udział studenci lub absolwenci studiów I-go, II-go lub III-go 

stopnia, którzy nie posiadają stopnia doktora. 
2. Poszczególne projekty mogą być tworzone indywidualnie lub przez zespoły (2-4-

osobowe). 
3. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu. 



 
§4 

Ocena projektów 
1. Projekty oceniane są wstępnie pod względem spełnienia wymogów formalnych (por. §2 

pkt 3 regulaminu konkursu) oraz zgodności tematycznej projektu z wymogami konkursu 
(por. §2 pkt 1 regulaminu konkursu). 

2. Projekty, które przejdą pomyślnie wstępną ocenę, przechodzą następnie 3 etapy oceny 
merytorycznej. 

3. W pierwszym etapie oceny merytorycznej projekty przekazywane są dwóm członkom 
Naukowej Kapituły Konkursowej, którzy oceniają projekty niezależnie, według poniższych 
kryteriów: 

• oryginalność proponowanego rozwiązania problemu społeczno-
ekonomicznego – projekt stanowi oryginalny wkład w wiedzę z zakresu 
podnoszonego problemu społeczno-ekonomicznego. 
• ugruntowanie na podłożu teoretycznym - projekt zawiera wstęp teoretyczny 
adekwatny do rozwiązywanego problemu społecznego i wyczerpująco 
wyprowadzający stawiane hipotezy badawcze.  
• poprawność metodologiczna – proponowany projekt jest precyzyjnie 
zaplanowany, zgodnie z wymogami metodologicznymi. 
• biegłość redakcyjna i językowa – projekt jest napisany poprawnym, 
przejrzystym językiem 

 
4. W drugim etapie oceny merytorycznej trzy projekty ocenione najwyżej przez Naukową 

Kapitułę Konkursową zostaną następnie zaprezentowane w formie audiowizualnej 
członkom Społecznej Kapituły Konkursowej, która oceni je według poniższych kryteriów: 
• rozpoznanie kontekstu społeczno-ekonomicznego rozwiązywanego problemu 
przedstawione we wstępie teoretycznym projektu 
• oryginalność proponowanego rozwiązania problemu społeczno-ekonomicznego – 
projekt stanowi oryginalne podejście do rozwiązania podnoszonego problemu społeczno-
ekonomicznego 
• aplikacyjność proponowanych w projekcie rozwiązań problemu społeczno-
ekonomicznego 

 
5. W trzecim etapie oceny merytorycznej trzy projekty najwyżej ocenione przez Naukową 

Kapitułę Konkursową zostaną zaprezentowane w formie audiowizualnej uczestnikom 
corocznej konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, którzy 
dokonają oceny każdego z nich. Ocena ta będzie odzwierciedlała subiektywne wrażenie 
uczestników konferencji dotyczące umiejętności badawczych autora pracy: 
• selektywnego przeglądu literatury naukowej i popularno-naukowej,  
• wyciągania aplikacyjnych wniosków z badań naukowych,  
• stawiania hipotez badawczych w oparciu o wiedzę naukową i popularno-naukową, 
• planowania poprawnych metodologicznie badań.  

 
6. Na podstawie oceny: 

• Naukowej Kapituły Konkursowej z wagą 0,4,  
• Społecznej Kapituły Konkursowej z wagą 0,4 oraz  
• oceny uczestników konferencji ASPE z wagą 0,2  



Naukowej Kapituły Konkursowej z wagą 0,4, Społecznej Kapituły Konkursowej z wagą 0,4 
oraz oceny uczestników konferencji ASPE z wagą 0,2 przydzielona zostanie nagroda 
główna w konkursie. 

7. Organizatory konkursu zastrzegają sobie możliwość skierowania do drugiego oraz trzeciego 
etapu oceny innej liczby projektów niż podana w §2 pkt.3 w przypadku zgłoszenia małej 
liczby projektów lub w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego poziomu nadesłanych 
projektów. 

 
8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznawania nagrody 

w przypadku zgłoszenia bardzo małej liczby projektów lub w przypadku zbyt niskiego 
poziomu merytorycznego nadesłanych projektów.  

 
 

§5 
Nagroda 

 
1. W obecnej edycji konkursu przewidziano nagrodę główną dla autora/ów zwycięskiego 
projektu w wysokości 3000 zł. 
2. Kapituła ma również prawo do przyznawania wyróżnień (potwierdzonych dyplomem), które 
nie łączą się z nagrodami finansowymi ani innymi. 
3. W przypadku, gdy wysokość nagrody przyznana laureatowi/ce przekracza kwotę wolną od 
podatku, kwota przyznanej nagrody zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego 
podatku dochodowego w wysokości 10% (art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). 

 
§6  

Organizator 
1. Organizatorem konkursu jest Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej 
(ASPE).  
2. Organizator: 

• może przesyłać drogą elektroniczną, uczestnikom konkursu dodatkowe informacje 
dotyczące ewentualnych zmian w przebiegu konkursu, 
• odwołać konkurs, zmienić jego datę, rodzaj nagród, 
• zastrzega sobie prawo publikacji projektów, ich fragmentów lub streszczeń wraz z 
nazwiskami autorów w środkach masowego przekazu, w celu ich promocji. 
• zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji projektu zgłoszonego do konkursu, w razie:  

- stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających uznanie uczestnika za autora treści 
zawartych w projekcie, 

 - niedotrzymania terminu nadsyłania projektów, 
 - nierzetelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 

• zastrzega sobie możliwość umieszczenia projektów biorących udział w konkursie, w 
zakładzie użyteczności publicznej w celu udostępnienia ich potencjalnym czytelnikom. 

 
  



Karta zgłoszeniowa 
1.Temat projektu: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
2.Streszczenie projektu w języku polskim (max 150 słów): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. Słowa kluczowe (3-6) 
…................................................................................................................................................... 
4. Zespół: imiona i nazwiska poszczególnych członków, afiliacja – jeśli dotyczy  
Imię i nazwisko Afiliacja 
1.  
2.  
3.  
4.  

 

5. Osoba kontaktowa, nr telefonu, e-mail: 
.......................................................................................................................................................  

 
 
OŚWIADCZENIE 

1. Potwierdzam/-y zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu “Potencjał 
czynnościowy 2023”, do którego zgłosiłem/-łam/-liśmy/łyśmy swój projekt  

………………………………………………………………………………………………… 
(miejsce na czytelne podpisy autorów projektu) 
 

2. Oświadczam/-y, że wyrażam/-y zgodę, aby powyższe moje/nasze dane osobowe były 
przetwarzane na potrzeby konkursu „Potencjał czynnościowy 2023” W przypadku 
uzyskania nagrody lub wyróżnienia w konkursie wyrażam/-y zgodę na zamieszczenie moich 
danych osobowych (imię, nazwisko) na stronie ASPE (art. 6 RODO). 
 
Administratorem danych osobowych jest ASPE.  
Zostałem/-am/-liśmy poinformowany/-a/-i, iż moja/nasza zgoda może zostać cofnięta w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 
do wzięcia udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w konkursie „Potencjał czynnościowy 2023”.  

………………………………………………………………………………………………… 
 (miejsce na czytelne podpisy autorów projektu) 
 
 
3. Oświadczam/-y, że projekt zgłoszona do konkursu jest /moim / naszym własnym / 

wspólnym autorskim dziełem  



………………………………………………………………………………………………… 
(miejsce na czytelne podpisy wszystkich autorów projektu) 
 
W przypadku wygranej proszę/prosimy o przelew nagrody na konto1: 
NR KONTA: 

Dane laureata/-ów1 nagród do celów podatkowych 

IMIĘ NAZWISKO:       PESEL:  

URZĄD SKARBOWY:  

ADRES KORESPONDENCYJNY:  

E- MAIL:  

………………………………………………………………………………………………… 
 (miejsce na czytelne podpisy autorów projektu)  
 

 
1 W przypadku zespołów prosimy o określenie, w jakiej proporcji ma zostać przelana nagroda poszczególnym 
Autorom oraz podanie danych do przelewów dla wszystkich laureatów 


