Regulamin
Konkursu „Dla Kobiet i Nauki” (2022 r.)
we współpracy między L’Oréal Polska Sp. z o.o.,
Polskim Komitetem do spraw UNESCO,
Ministrem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk
i UNGC Network Poland
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§ 1.
Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dla Kobiet i
Nauki” we współpracy między L’Oréal Polska Sp. z o.o., Polskim Komitetem do spraw
UNESCO, Ministrem Edukacji i Nauk, Polską Akademią Nauk i UNGC Network Poland,
zwanego dalej Konkursem, oraz zasady przyznawania stypendiów L’Oréal, zwanych dalej
„Stypendiami” i nagród dodatkowych Laureatkom Konkursu (dalej: „Regulamin”).
Organizatorem Konkursu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Grzybowskiej 62, zwana dalej „L’Oréal Polska”.
Konkurs organizowany jest we współpracy między Polskim Komitetem do spraw
UNESCO, z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1, zwanym dalej: „PK ds. UNESCO”, z
Ministrem Edukacji i Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3, zwanym dalej
„MEiN”, Polską Akademią Nauk, z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1, zwaną dalej
„PAN” oraz UNGC Network Poland, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 25/64,
zwaną dalej „UNGC”.
Konkurs finansowany jest ze środków własnych L’Oréal Polska z wyłączeniem
stypendium konferencyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 7, a które finansowane jest ze
środków MEiN.
Organizator Konkursu oraz PK ds. UNESCO, MEiN, PAN i UNGC zastrzegają sobie
prawo wykorzystania treści zawartej w złożonym przez każdą z Uczestniczek Konkursu
formularzu zgłoszeniowym w celu ich publikacji w materiałach prasowych lub
wykorzystania w ewentualnych materiałach promocyjnych.
§ 2.
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet
naukowców prowadzących prace badawcze w zakresie nauk biologicznych, nauk
medycznych czy nauk rolniczych (dalej łącznie zwanych „Naukami o życiu”).
Organizator, PK ds. UNESCO, MEiN, PAN oraz UNGC pragną wyrazić uznanie dla ich
osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki poprzez
przyznanie nagród Laureatkom Konkursu.
Konkurs w 2022 roku będzie przeprowadzony w terminie od dnia 8 marca do 31
października 2022 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń to okres od 8 marca do 15 kwietnia 2022 r.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2022 r.

§ 3.
1. Konkurs adresowany jest do kobiet-naukowców:
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1) prowadzących badania naukowe w zakresie Nauk o życiu mające na celu uzyskania
tytułu magistra,
2) prowadzących badania naukowe w zakresie Nauk o życiu mające na celu uzyskania
stopnia doktora,
3) prowadzących badania naukowe w dziedzinach Nauk o życiu mające na celu
realizację osiągnięcia naukowego będącego podstawą do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego.
2. W Konkursie mogą brać udział Kandydatki, które:
1) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
3) w roku wypłacania stypendium (2023: rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po
roku, w którym zostaną wybrane Laureatki Konkursu) nie osiągną 26. roku życia – w
przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek oraz 40. roku życia
– w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej
przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej
granicy wiekowej o dodatkowy rok na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są
dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie
macierzyńskim podpisane przez Kierownika jednostki administracyjnej kształcącej
lub zatrudniającej Kandydatki.
4) złożą kompletne zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie zawierające dokumentację
wskazaną w § 5 ust. 2,
5) uzyskają odpowiednio stopień doktora lub doktora habilitowanego nie wcześniej niż
po ogłoszeniu wyników konkursu tj. nie wcześniej niż 31 października 2022 r.
§ 4.
1. Uczestniczka Konkursu powinna zapoznać się z treścią Regulaminu, zaakceptować go na
mocy odrębnego oświadczenia woli oraz przestrzegać jego postanowień.
§ 5.
1. Zgłoszenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 5 ust. 2 należy przesłać przez aplikację
dostępną na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl.
2. Do formularza zgłoszeniowego Kandydatka ubiegająca się o stypendium magisterskie
załącza:
1) życiorys,
2) kopię dyplomu licencjata lub potwierdzone przez dziekanat uczestnictwo w jednolitych
studiach magisterskich,
3) krótki opis planów naukowych na najbliższy rok (maksimum 1 strona),
4) opinię promotora lub opiekuna naukowego,
5) wykaz publikacji naukowych,
6) kopie najważniejszych publikacji.
3. Do formularza zgłoszeniowego Kandydatka ubiegająca się o stypendium doktoranckie lub
habilitacyjne załącza:
1) życiorys z uwzględnieniem miejsc zatrudnienia oraz międzynarodowych i krajowych
staży naukowych,
2) kopie dyplomów dokumentujących wyższe wykształcenie (potwierdzenie notarialne
nie jest wymagane),
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3) krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej z informacją o zakresie
prowadzonych badań i stosowanych metodach badawczych (maksimum 1 strona),
4) krótki opis planów naukowych na najbliższy rok z informacją o możliwości
praktycznego wykorzystania realizowanego projektu (maksimum 1 strona),
5) opinię promotora lub opiekuna naukowego lub kierownika jednostki administracyjnej
(Wydziału, Instytutu, Katedry lub Zakładu), w której doktorantka lub habilitantka
wykonuje badania naukowe,
6) wykaz publikacji naukowych wraz z Impact Factor czasopism i punktacją MEiN dla
czasopism, w których prace opublikowano,
7) kopie najważniejszych publikacji (maksimum 5).
Dokumenty zgłoszeniowe powinny być przygotowane w języku angielskim (z wyjątkiem
kopii dyplomów).
Zgłoszenie uczestnictwa powinno być zaakceptowane i podpisane przez dziekana wydziału
lub dyrektora jednostki kształcącej lub zatrudniającej Kandydatkę. Wzór pisma dostępny
jest na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl, w zakładce Dla Kandydatek
Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie upływa z dniem 15 kwietnia 2022
r.
Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
§ 6.
Stypendia zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
W celu wyłonienia Laureatek Konkursu spośród wszystkich Uczestniczek Konkursu,
Organizator, PK ds. UNESCO, MEiN, PAN oraz UNGC potwierdzili skład Jury, które
dokona merytorycznej oceny zgłoszeń.
Przy merytorycznej ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę przede wszystkim:
dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje, oryginalność prowadzonych badań,
nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres przeprowadzonego postępowania
badawczego i przyjęta metodologia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników
badań.
W skład Jury wchodzi 16 członków – naukowców z ośrodków badawczych z całej Polski,
w tym osoby wskazane przez Organizatora, PK ds. UNESCO, MEiN oraz PAN. Każdy z
członków Jury ma jeden głos, wszystkie głosy są równe. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany składu Jury. Lista członków Jury stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana
składu Jury nie oznacza zmiany Regulaminu.
Ocena zgłoszeń nadesłanych w ramach Konkursu odbywa się w trzech etapach. W
pierwszym etapie oceny dokonają eksperci zewnętrzni, czyli Laureatki poprzednich edycji
Konkursu, które posiadają stopnień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
Zgłoszenia magistrantek i doktorantek oceniane będą przez Laureatki ze stopniem doktora
habilitowanego, a zgłoszenia habilitantek przez Laureatki posiadające tytuł profesora.
Ocena będzie prowadzona na specjalnej, przeznaczonej do tego celu platformie. W drugim
etapie maksimum 50% najwyżej ocenionych zgłoszeń, będzie oceniana przez członków
Jury. Ocena będzie prowadzona na specjalnej, przeznaczonej do tego celu platformie.
Każde zgłoszenie oceniane będzie przez przynajmniej dwóch członków Jury. Trzeci etap
oceny to spotkanie Jury, podczas którego wybranych zostanie 6 Laureatek Konkursu.
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6. Laureatkami Konkursu zostają Kandydatki (w liczbie określonej w ust. 7 poniżej), które
otrzymały odpowiednio najwyższą liczbę głosów podczas spotkania Jury. W przypadku
równej liczby głosów Przewodniczący Jury ma głos decydujący.
7. Jury wyłoni jedną Laureatkę spośród Kandydatek rozpoczynających prace badawcze
prowadzące do uzyskania tytułu magistra, dwie Laureatki Konkursu spośród Kandydatek
przygotowujących rozprawę doktorską i trzy Laureatki Konkursu spośród Kandydatek
przygotowujących się do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
8. Organizator nie określa minimalnej liczby zgłoszeń niezbędnej do przyznania nagrody w
kategorii magisterskiej, doktoranckiej oraz habilitacyjnej, a swoją ostateczną decyzję co
do przyznania nagrody uzależnia od ogólnej liczby oraz wartości merytorycznej zgłoszeń
w danej kategorii w danym roku i zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z przyznania
nagrody. Ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w porozumieniu z Jury.
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§ 7.
Wysokość stypendiów w Konkursie w przypadku Laureatek:
1) prowadzących prace badawcze mające na celu uzyskanie tytułu magistra – roczne
stypendium w łącznej wysokości 20.000,00 zł;
2) prowadzące badania mające na celu uzyskanie stopnia naukowego doktora – roczne
stypendium w łącznej wysokości 30.000,00 zł;
3) prowadzących badania mające na celu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego –
roczne stypendium w łącznej wysokości 35.000,00 zł.
Każda z nagród przyznawana jest na jeden rok kalendarzowy i wypłacana jest w 12
comiesięcznych równych ratach, począwszy od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r., na
rachunek bankowy wskazany przez każdą z Laureatek Konkursu.
Za wypłatę stypendium dla każdej Laureatki Konkursu odpowiedzialna jest wyłącznie
L’Oréal Polska.
Wypełnienie zobowiązań podatkowych związanych z przyznaniem i wypłaceniem
stypendium, o ile takie przewidziane są w obwiązujących przepisach prawa, obciąża
wyłącznie odpowiednio L’Oréal Polska oraz każdą z Laureatek Konkursu.
Decyzja Jury co do listy Laureatek Konkursu jest ostateczna.
Laureatki Konkursu zostaną powiadomione drogą elektroniczną o przyznaniu stypendium
oraz miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu.
MEiN przyzna każdej Laureatce Konkursu dodatkową nagrodę w maksymalnej wysokości
10 000,00 zł, którą będzie pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną (na terenie
Europy) konferencję naukową. Wykorzystanie nagrody możliwe jest w czasie 1 roku
kalendarzowego od ogłoszenia wyników Konkursu.
Stypendia i nagroda dodatkowa przekazywane są imiennie każdej nagrodzonej Laureatce
Konkursu i nie ma możliwości odstępowania ich osobie trzeciej oraz nie istnieje możliwość
zamiany stypendium lub nagrody dodatkowej na inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe
oraz nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.

§ 8.
1. W okresie wypłacania stypendium, zgodnie z § 7 ust. 2, każda z Laureatek Konkursu
będzie prowadzić badania naukowe. W przypadku zaprzestania prowadzenia badań
naukowych/skreślenia Laureatki Konkursu z listy studentów, doktorantów, pracowników
naukowych, jest ona zobowiązana do poinformowania o tej okoliczności L’Oréal Polska.
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W przypadkach, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, L’Oréal Polska uprawniona
jest do zaprzestania wypłacania stypendium.
2. Laureatka Konkursu zobowiązana jest do umieszczania informacji o otrzymaniu wsparcia
finansowego od L’Oréal Polska i MEiN, odpowiednio w:
- pracy magisterskiej,
- w rozprawie doktorskiej lub w publikacjach opublikowanych w czasopismach
naukowych w trakcie pobierania stypendium i wchodzących w skład rozprawy;
- w opisie osiągnięcia naukowego będącego podstawą do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego i w publikacjach opublikowanych w czasopismach naukowych w trakcie
pobierania stypendium i wchodzących w skład osiągnięcia.
Każda Laureatka Konkursu zawiadomi Organizatora Konkursu oraz przewodniczącego
Jury o postępach w karierze naukowej tj. uzyskaniu odpowiednio tytułu magistra lub
kolejnego stopnia naukowego.
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§ 9.
Każda Laureatka otrzymująca nagrodę w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi
Konkursu oraz PK ds. UNESCO, MEiN, PAN i UNGC do opublikowania lub
przedstawienia jej wizerunku za pomocą środków informatycznych lub masowego
przekazu. Laureatki Konkursu nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia
z powyższego tytułu.
Uczestniczki Konkursu przyjmują do wiadomości, że L’Oréal Polska oraz PK ds.
UNESCO, MEiN, PAN i UNGC będą wykonywać zdjęcia, nagrania filmowe i wywiady z
ich udziałem dla celów związanych z Konkursem, a powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i
teksty będą wykorzystywane w publikacjach i materiałach audiowizualnych, w tym m.in.
w prasie, telewizji, Internecie, broszurach i materiałach zdjęciowych, jak również będą
rozpowszechniane do mediów światowych oraz w czasie uroczystej gali wręczenia nagród.
Uczestniczki Konkursu udzielają L’Oréal Polska oraz PK ds. UNESCO, MEiN, PAN i
UNGC wyraźnego upoważnienia na powielanie, umieszczanie i wykorzystywanie ich
wizerunku, wypowiedzi, nazwiska, osiągnięć i tytułów na całym świecie, bezterminowo.
Upoważnienie to jest ściśle ograniczone do użytku niekomercyjnego i jest bezpośrednio
związane z realizacją Konkursu „Dla Kobiet i Nauki” we współpracy między L’Oréal
Polska, PK ds. UNESCO, MEiN, PAN i UNGC.
Lista Laureatek Konkursu i ich zdjęcia opublikowane zostaną m.in. w ogólnopolskiej
prasie akademickiej, w Internecie i w innych mediach, na podstawie zgody każdej
Laureatki na publikację danych oraz na wykorzystanie wizerunku.

§ 10.
1. Wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem zapisów niniejszego
Regulaminu przez Uczestniczkę Konkursu albo Uczestniczki Konkursu obciążać będą
odpowiednio tę Uczestniczkę Konkursu albo te Uczestniczki Konkursu.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
§ 11.
1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek Konkursu jest L’Oréal Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62
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2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o
których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w L’Oréal Polska pod adresem mailowym: personal-da@loreal.com.
3. Dane Uczestniczek Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z
wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem przy przeprowadzeniu
Konkursu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia i
realizacji, jak i z wyjątkiem ich udostepnienia na zadanie podmiotów upoważnionych do
tego na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE jako informacje
niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku
z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestniczkę.
5. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu
wyłonienia Laureatek.
6. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestniczkę lub
niewyrażenie przez Nią zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia Jej uczestnictwo w Konkursie.
7. Dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestniczek, które nie otrzymały nagrody
zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Czasu Trwania Konkursu.
9. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestniczek, które wygrały Nagrodę w
Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym zakończył się Czasu Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem
przechowywania dokumentacji podatkowej).
10. Dane osobowe Uczestniczek nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania
oferty handlowej.
11. Dane osobowe Uczestniczek nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
12. Uczestniczce przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
13. Uczestniczce przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
§ 12.
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie L’Oréal Polska w Warszawie ul.
Grzybowskiej 62, a także na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl.
2. Integralną część Regulaminu Konkursu stanowi załącznik:
1) lista członków Jury (załącznik nr 1).
3. Organizator Konkursu oraz PK ds. UNESCO, MEiN, PAN i UNGC zastrzegają sobie
prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpłynie na
pogorszenie praw nabytych Uczestniczek Konkursu.
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Załącznik nr 1
Lista członków Jury programu Dla Kobiet i Nauki

Przewodnicząca jury
•

prof. dr hab. Ewa Łojkowska (biotechnologia roślin)

Członkowie jury
•
•
•
•
•
•
•

prof. dr hab. Małgorzata Czyż (biologia molekularna)
prof. dr hab. Waleria Hryniewicz (medycyna)
prof. dr hab. Tomasz Janowski (weterynaria)
prof. dr hab. Alicja Józkowicz (biologia molekularna)
prof. dr hab. Joanna Narbutt (dermatologia, wenerologia)
prof. dr hab. Adam Jaworski (mikrobiologia, genetyka)
prof. dr hab. Andrzej Legocki, czł. Rzecz. PAN(biotechnologia)

Członkowie jury z ramienia Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
•
•
•

prof. dr hab. Ewa Bartnik (genetyka, biologia molekularna)
prof. dr hab. Maciej Nałęcz (biochemia)
prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk (biologia molekularna, onkologia)

Członkowie jury wskazani przez Ministra Edukacji i Nauki
•
•
•

prof. dr hab. Iwona Hus (onkologia)
prof. dr hab. Olga Haus (genetyka)
prof. dr hab. Maciej Banach (kardiologia)

Członkowie jury z ramienia Polskiej Akademii Nauk
•
•

prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN (nauki chemiczne, technologia
chemiczna)
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN (biologia molekularna)
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