
 
 

 
REGULAMIN 

 
konkursu „Dum spiro, spero” o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego  
i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP za najlepszą publikację  
w czasopiśmie zagranicznym lub w czasopiśmie krajowym na temat wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na stan zdrowia. 
 
Niniejszy regulamin - zwany dalej Regulaminem - określa sposób przeprowadzenia konkursu  
i kryteria wyboru publikacji w czasopiśmie zagranicznym lub publikacji w czasopiśmie 
krajowym („Publikacje”) w obszarze wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, które 
zostały opublikowane i zgłoszone do konkursu przez autorów lub inne osoby 
(„Wnioskodawcy“). W celu uhonorowania najlepszych Publikacji przyznane zostaną nagrody 
pieniężne ufundowane przez Wojskowy Instytut Medyczny („WIM”) i Polską Federacja 
Stowarzyszeń́ Chorych na Astmę,̨ Alergię i POChP („Federacja”). 
 

§ 1. 
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie i prowadzące 
działalność naukową w Polsce. 
 

§ 2. 
Prawidłowy przebieg Konkursu - zgodnie z niniejszym Regulaminem zapewnia trzyosobowa 
komisja, którą wyłania WIM i Federacja. 
 
 

§ 3. 
 
1. Wnioskodawca musi być pierwszym autorem publikacji oryginalnej (np. research article, 
original article, article,report) lub przeglądowej.  
 
2. Publikacja musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej. 
 
3. W przypadku pracy zespołowej o nagrodę aplikuje pierwszy autor. 
 
4. Zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać: pocztą w nieprzekraczalnym terminie  
do 31 stycznia (data stempla pocztowego) wraz z jedną kserokopią  (wersja drukowana) na 
adres Wojskowego Instytutu Medycznego (04–141 Warszawa, ul. Szaserów 128 z dopiskiem 
Konkurs „Dum spiro, spero”) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf w nieprzekraczalnym 
terminie do godziny 23.59 w dniu 31 stycznia na następujący adres email: 
dumspirospero@wim.mil.pl  
 
5. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne autora publikacji, nazwę i adres instytucji 
zatrudniającej oraz nazwę i adres placówki, w której wykonano pracę; 
 
6. Zgłoszenia niekompletne lub przekazane po terminie wskazanym w pkt. 4 nie będą 
podlegać ocenie. Komisja poinformuje Wnioskodawców o nieprzyjęciu zgłoszenia i jego 
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przyczynach w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po 
rozpatrzeniu zgłoszenia. 
 

§ 4. 
Komisja o której mowa § 2 dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń z zastosowaniem 
kryteriów stosowanych przy recenzjach prac zgłaszanych na konferencje naukowe.  
 

§ 5 
1. WIM i Federacja przeznacza kwotę w wysokości 6 000 złotych (słownie: sześć tysięcy) do 
rozdysponowania przez Komisję w formie nagród pieniężnych.  
2. Komisja zobowiązana jest do wyboru nagrodzonych publikacji do dnia 15 marca każdego 
roku. 
3. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w formie uchwały. 
4. Wysokość nagrody określana jest przez Komisję w uchwale. 
5. Nagroda jest przyznawana za daną Publikację jednorazowo. 
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 
 

§ 6 
1. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród  będzie ogłoszona i wręczona w trakcie najbliższej 
Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego, które odbywają 
się raz do roku w Wojskowym Instytucie Medycznym.  
2. Z chwilą ogłoszenia decyzji Komisji w sposób określony w pkt.1 powyżej Konkurs zostaje 
zakończony w danym roku. 
 
 

§ 7 
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez WIM  
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szaserów 128, 04-141  Warszawa, dla celów 
realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2002 Nr 171, Poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu 
przysługuje prawo do wglądu, usuwania i poprawiania swoich danych osobowych. 
 

§ 8 
1. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej WIM i Federacji, drogą 
elektroniczną oraz w kwartalniku „Lekarz Wojskowy”. 
2. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej WIM i Federacji.  
3. Zgłoszenie Publikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 
 
 
 

§ 9 
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 

 

 



 
 

 

 


