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REGULAMIN KONKURSU  

Polskiej Izby Opakowań na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej 

 

� �

�� Organizatorem Konkursu na prace dyplomowe: in�yniersk� lub licencjack� oraz magistersk�  

o tematyce opakowaniowej jest Polska Izba Opakowa�.  

�� Celem Konkursu jest: 

a. zwi�kszenie udziału studentów w modernizacji krajowego przemysłu i rynku 

opakowa�; 

b. rozwijanie zainteresowania młodzie�y akademickiej problematyk� opakowaniow�; 

c. popularyzacja wiedzy i informacji o przemy�le i rynku opakowa� oraz roli opakowa�  

w gospodarce i społecze�stwie; 

d. propagowanie wiedzy o roli opakowa� w �yciu człowieka, problematyce 

�rodowiskowej zwi�zanej z opakowalnictwem oraz ekonomice pakowania; 

e. upowszechnianie wiedzy dotycz�cej in�ynierii materiałów opakowaniowych  

i technologii wytwarzania opakowa� oraz ich projektowania; 

	� Konkurs organizowany jest rokrocznie; 


� Informacja o ogłoszeniu Konkursu zamieszczana jest na stronie internetowej Polskiej Izby 

Opakowa�: www.pio.org.pl;  w terminie do 1 lutego ka�dego roku kalendarzowego; 

�� Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest nadesłanie do organizatora co najmniej 3 prac 

in�ynierskich lub licencjackich oraz co najmniej 3 prac magisterskich, spełniaj�cych wymogi 

formalne Konkursu.  

 

§ 2 

1. Przez pojecie „o tematyce opakowaniowej” nale�y rozumie� prace dotycz�ce: 

a. materiałów opakowaniowych, technologii ich otrzymywania, przetwarzania  

i sposobów oraz obszarów zastosowania; 

b. opakowa�, technologii ich wytwarzania, projektowania i konstrukcji oraz ich funkcji; 

c. organizacji i zarz�dzania procesami wytwarzania opakowa� oraz gospodarki 

opakowaniami; 

d. ekologii opakowa�; 

e. systemów i �rodków technicznych realizuj�cych procesy pakowania i produkcji 

opakowa�; 

f. zagadnie� bezpiecze�stwa opakowa� dla człowieka i �rodowiska; 

g. oceny jako�ci opakowa� z punktu widzenia producentów, u�ytkowników i 

konsumentów pakowanych produktów; 



�

h. perspektyw i kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowa� w Polsce i na �wiecie 

oraz czynników determinuj�cych proinnowacyjny rozwój bran�y opakowa�; 

i. innej problematyki, �ci�le zwi�zanej z dziedzin� opakowalnictwa, maj�cej wpływ, wg 

opinii autorów prac, promotorów lub recenzentów na unowocze�nienie krajowego 

przemysłu opakowa�. 

 

� 	

�� W Konkursie mog� wzi�� udział autorzy prac dyplomowych obronionych w szkołach 

wy�szych publicznych i niepublicznych na terenie Polski, w danym roku kalendarzowym, w 

którym ogłoszona została dana edycja Konkursu. 

�� Do Konkursu mog� by� zgłoszone prace dyplomowe, które uzyskały ocen� bardzo dobr�; 

	� Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu dokonuj� osobi�cie autorzy prac na formularzu 

stanowi�cym zał�cznik do niniejszego Regulaminu; 


� Do formularza zgłoszenia udziału w Konkursie nale�y doł�czy� 1 egzemplarz pracy 

dyplomowej wraz z jej elektroniczn� wersj� oraz opini� promotora i/lub recenzenta; 

�� Zgłoszenia prac do Konkursu, wraz z zał�cznikami wymienionymi w � � ust. 4, nale�y składa� 

w Biurze Polskiej Izby Opakowa� w Warszawie, ul. Konstanci�ska 11, 02-942, osobi�cie lub 

w formie przesyłki pocztowej, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Polskiej Izby Opakowa� na 

prace dyplomowe”, przed 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ogłoszony został 

Konkurs. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data nadania zgłoszenia (data stempla 

pocztowego). 

 

� 


�� Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa Polskiej Izby Opakowa�, 

ka�dorazowo dla danej edycji Konkursu; 

�� Komisja Konkursowa składa si� z przedstawicieli �wiata nauki i praktyki w liczbie od 5 do  

7 osób; 

	� Członek Komisji Konkursowej b�d�cy recenzentem lub promotorem ocenianej pracy, nie 

bierze udziału w procesie oceny tej pracy. 

 

� �

�� Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadsyłanych prac w dwóch etapach: 

a. Etap pierwszy, obejmuj�cy wst�pn� ocen� zgłoszonych prac pod wzgl�dem spełnienia 

wymaga� formalnych. Komisja podejmuje decyzj� o dopuszczeniu pracy do oceny 

lub odrzuceniu zgłoszenia; 

b. Etap drugi, polegaj�cy na merytorycznej ocenie walorów naukowych, poznawczych  

i praktycznych pracy zgłoszonej do Konkursu; 



	

�� Tryb pracy Komisji (procedura i kryteria oceny) ustalaj� jej członkowie; 

	� Komisja dokonuje oceny prac dyplomowych w dwóch kategoriach: 

a. Wyró�niaj�ca si� praca in�ynierska lub licencjacka; 

b. Wyró�niaj�ca si� praca magisterska; 


� Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane s� w drodze głosowania; 

�� Rozstrzygni�cie Konkursu nast�puje zwykł� wi�kszo�ci� głosów; 

� Obrady Komisji s� tajne, a podj�te decyzje wi���ce i ostateczne. 

 

� 

�� Autorom wyró�nionych prac Komisja Konkursowa przyznaje nagrody ufundowane przez 

sponsorów Konkursu: 

a. I Nagroda w wysoko�ci 3000 zł, w kategorii: praca magisterska; 

b. I Nagroda w wysoko�ci 2000 zł, w kategorii: praca licencjacka/praca in�ynierska; 

�� Komisja Konkursowa mo�e przyzna� w ka�dej z wymienionych w ust 1. kategorii drugie 

nagrody odpowiednio w wysoko�ci: 

a. 1500 zł; 

b. 1000 zł; 

	� Na wniosek sponsora Komisja Konkursowa mo�e przyzna� nagrod� w wysoko�ci 

przekraczaj�cej kwoty wymienione w ust. 1 


� W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa mo�e przyzna� na wniosek sponsorów 

wyró�nienia oraz innego rodzaju nagrody (poza finansowymi) jak sta�e lub praktyki w 

firmach zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowa� lub w firmach sponsoruj�cych Konkurs; 

�� Ka�dy uczestnik Konkursu, autor zgłoszonej pracy, która nie została nagrodzona lub 

wyró�niona otrzymuje dyplom „Uczestnik Konkursu Polskiej Izby Opakowa� na prace 

dyplomowe o tematyce opakowaniowej”. 

 

� �

�� Konkurs zostaje rozstrzygni�ty w terminie do dnia 1 marca roku kalendarzowego nast�pnego 

po roku ogłoszenia danej edycja Konkursu. 

 

� �

�� Informacja o wynikach Konkursu jest zamieszczana w Biuletynie Opakowaniowym, na 

portalu internetowym  organizatora Konkursu oraz w bran�owych czasopismach „Packaging 

Polska” i „Opakowanie”. 

 

� �

�� Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.






 

Zał�cznik nr 1  do Regulaminu Konkursu o Nagrod� Polskiej Izby Opakowa�  

za wyró�niaj�c� si� prac� dyplomow� o tematyce opakowaniowej 

 

 

Formularz zgłoszenia udziału  

w Konkursie Polskiej Izby Opakowań  

na pracę dyplomową o tematyce opakowaniowej 

 

I. Informacje dotyczące pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu 

1. Tytuł pracy dyplomowej: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Rodzaj pracy dyplomowej: inżynierska / licencjacka / magisterska*  

3. Data obrony pracy dyplomowej: 

....................................................................................................................................................... 

4. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę dyplomową: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5. Wydział i kierunek studiów ukończonych przez autora pracy zgłoszonej do 

Konkursu:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić  



�

II. Informacje dotyczące autora pracy dyplomowej 

1. Imię i nazwisko: 

....................................................................................................................................................... 

2. Adres do korespondencji: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Numer telefonu: ...................................................................................................................... 

4. Adres e-mail: .......................................................................................................................... 

III. Informacje o promotorze pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu 

1. Imię i nazwisko: 

....................................................................................................................................................... 

2. Adres do korespondencji: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Numer telefonu: ...................................................................................................................... 

4. Adres e-mail: .......................................................................................................................... 

 

Załączone:  1 egz. pracy dyplomowej wraz z jej wersją elektroniczną □ 
Opinia promotora lub recenzenta    □ 

 

Oświadczenie uczestnika Konkursu 

O�wiadczam, �e jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu Polskiej Izby Opakowa� 

na prac� dyplomow� o tematyce opakowaniowej, organizowanego przez Polsk� Izb� Opakowa�. 

Akceptuj� warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu i wyra�am zgod�  

na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezb�dnych  

do realizacji i promocji Konkursu. 

 

 

...............................................................   ....................................................... 

Data, miejscowo��     Czytelny podpis 


