
 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 82/2021 

Zarządu PFRON 

z dnia 3 listopada 2021 r. 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” 

na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest 

zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym 

oraz projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności 

Paragraf 1 Organizator Konkursu 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Paragraf 2 Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem 

niepełnosprawności oraz uzyskiwanie i upowszechnianie wiedzy mogącej służyć badaniom 

i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz 

proponowanie rozwiązań sprzyjających aktywności społeczno - zawodowej. 

Paragraf 3 Uczestnicy Konkursu 

1. Do Konkursu mogą przystępować:  

1) absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły 

pracę doktorską w innym trybie, 

2) koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie,  

w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia  

do Konkursu. 

2. Do Konkursu pracę może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub 

recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz w przypadku projektów kół 

naukowych opiekun naukowy w porozumieniu z dziekanem wydziału. 

Paragraf 4 Terminy zgłaszania prac 

1. Terminy zgłaszania prac do Konkursu zostaną podane w ogłoszeniu o Konkursie.  

2. Konkursy na najlepsze prace magisterskie oraz doktorskie oraz Konkurs na projekty kół 

naukowych mogą być ogłaszane odrębnie. 



 

Paragraf 5 Komisja Konkursowa 

1. Komisję Konkursową powołuje Prezes Zarządu PFRON odrębnie dla Konkursu na prace 

magisterskie i doktorskie oraz Konkursu na projekty kół naukowych. 

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzą przedstawiciele PFRON i środowiska naukowego.  

3. Skład Komisji Konkursowych zostanie ogłoszony na witrynie internetowej Funduszu. 

Paragraf 6 Warunki nadsyłania prac magisterskich oraz doktorskich 

1. Do Konkursu można nadsyłać: 

1) prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, których tematem jest 

zagadnienie dotyczące osób niepełnosprawnych, 

2) rozprawy doktorskie podejmujące tematy związane z zagadnieniem osób 

niepełnosprawnych,  

obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga przesłania pracy w wersji elektroniczne wraz 

z opiniami recenzentów oraz promotora. 

3. Zgłoszenia pracy dokonuje się na właściwym druku, stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia o Konkursie. 

4. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 

5. Organizator przyjmuje wyłącznie prace napisane w języku polskim. 

Paragraf 7 Ocena prac magisterskich oraz doktorskich 

1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych przy 

zastosowaniu następujących kryteriów: 

1) aktualność podjętego tematu, 

2) wartość poznawcza i merytoryczna pracy, 

3) możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań. 

2. Komisja Konkursowa wśród autorów prac magisterskich wybiera laureatów I, II i III 

miejsca w każdej z poniższych kategorii: 

1) rehabilitacja medyczna, 

2) rehabilitacja społeczna i zawodowa, 

3) rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, 

4) dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. Komisja Konkursowa wśród autorów prac doktorskich wybiera laureatów I, II i III 

miejsca, według kryteriów określonych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród 

regulaminowych. 

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 Komisja Konkursowa za zgodą Zarządu PFRON może 

przyznać dodatkowe nagrody w innej kategorii. Ocena prac dokonana przez Komisję 

Konkursową jest ostateczna. 

6. Zarząd PFRON w drodze uchwały akceptuje przedstawioną przez Komisję listę laureatów 

i kieruje wniosek Komisji do realizacji. 



 

Paragraf 8 Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich 

1. Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się nagrody pieniężne w każdej 

z kategorii. Wysokość nagród jest określana przez Prezesa Zarządu PFRON w ogłoszeniu 

o konkursie na dany rok. 

2. Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne, 

których wysokość jest określana przez Prezesa Zarządu PFRON w ogłoszeniu o konkursie 

na dany rok.  

3. Komisja Konkursowa może przyznawać wyróżnienia, jednak nie więcej niż dwa w każdej 

kategorii. 

4. Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku 

„Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie 

nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody. 

PFRON zastrzega sobie pierwszeństwo publikacji artykułów powstałych na podstawie 

prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. 

Paragraf 9 Warunki nadsyłania projektów kół naukowych 

1. Konkursem objęte są projekty przygotowane oraz zrealizowane przez koła naukowe lub 

w partnerstwie koła naukowego i innego podmiotu, których realizacja została 

zakończona w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu. 

2. Konkursem objęte są projekty dotyczące zagadnienia niepełnosprawności, w tym także 

innowacje technologiczne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności. 

3. Zgłoszenia projektu dokonuje się na właściwym druku, stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia o Konkursie. Zgłoszenia wraz z dokumentacją przyjmowane są jedynie 

w formie elektronicznej.  

4. Do zgłoszenia należy dołączyć wypis z rejestru organizacji studenckich na uczelni, 

potwierdzający aktualny status aktywności koła naukowego. 

5. Zgłoszenie projektu do Konkursu wymaga przesłania raportu z realizacji projektu, 

zawierającego co najmniej założenia badawcze, opis metodologii, przebieg badania, 

wnioski. Dodatkowo do zgłoszenia można dołączyć dokumentację dotycząca projektu, 

a także powstałe w wyniku realizacji projektu publikacje, które ukazały się w jednym 

z czasopism znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych 

przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zgłoszenia nadsyłane powinny być 

tylko w wersji elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu o konkursie adres e- mail. 

6. Koło naukowe może zgłosić dowolną liczbę projektów. 

7. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanej dokumentacji projektów. 

8. Organizator Konkursu przyjmuje wyłącznie projekty, których dokumentacja została 

przygotowana w języku polskim. 

Paragraf 10 Ocena projektów kół naukowych  

1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych projektów według następujących 

kryteriów:  



 

1) wartość merytoryczna projektu,  

2) celowość projektu,  

3) rozwój wiedzy na temat zagadnienia niepełnosprawności, 

4) efektywność zaproponowanych rozwiązań technicznych, medycznych i społecznych,  

5) społeczny charakter projektu,  

6) stopień zaangażowania osób z niepełnosprawnością uczestniczących w pracach koła 

naukowego przy realizacji projektu, 

7) rekomendacje środowiska naukowego i organizacji pozarządowych, których celem 

statutowym jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich nagród. 

3. Ocena Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny. 

4. Zarząd PFRON w drodze uchwały akceptuje listę wyłonionych w toku Konkursu 

najlepszych projektów i kieruje wniosek do realizacji. 

Paragraf 11 Nagrody konkursowe dla kół naukowych 

W Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne dla najlepszych projektów kół 

naukowych, których wysokość jest określana przez Prezesa Zarządu PFRON w ogłoszeniu  

o konkursie. Środki finansowe będą przekazywane na konto uczelni wskazane w formularzu 

zgłoszeniowym.  

Paragraf 12 Przetwarzanie danych osobowych 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora Konkursu zawiera 

załącznik do regulaminu. 

Paragraf 13 Inne postanowienia 

1. Szczegółowe informacje dotyczące formy rozstrzygnięcia Konkursu oraz ogłoszenia jego 

wyników zostaną zawarte w ogłoszeniu o Konkursie. 

2. O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni 

drogą elektroniczną. 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PFRON 

www.pfron.org.pl.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

Konkursu. 
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