
 
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej  PAN 

 

 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w obszarze pracy, 
polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI 
 

DO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE 
O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM I DYDAKTYCZNYM 

W OBSZARZE PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI,  
OPUBLIKOWANE W ROKU ………………. 

 
Instrukcja 
Formularz zgłoszenia należy wypełnić w sposób czytelny i wydrukować, a następnie opatrzyć odręcznym podpisem osoby 
zgłaszającej pracę i pieczęcią instytucji, w imieniu której Zgłaszający występuje. Bez pieczęci i podpisu  zgłoszenie będzie 
nieważne.  
Tak wypełniony formularz wraz z wymienionymi załącznikami należy przesłać pocztą w terminie do 31 marca na adres: 

Sekretariat Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala,  pok. B352 
ul. Szamocka 3,5 
01-784 Warszawa 
 „Konkurs KNoPiPS PAN” 

Nr ewidencyjny zgłoszenia 
 

……………………… 
wypełnia organizator 

 
Data wpływu 

 

 
………………….…… 
wypełnia organizator 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: 

Tytuł/stopień naukowy 
oraz imię i nazwisko 

 

 

Stanowisko 
 

 

Instytucja, w imieniu której 
występuje zgłaszający 

 

 

 

INFORMACJA O ZGŁASZANEJ PUBLIKACJI 

Imię i nazwisko autora/autorów 

 
 
 
 
 

Pełny tytuł publikacji 
 
 
 

Nazwa wydawnictwa, w którym 
praca została opublikowana  

 
 
 

Charakter pracy  
□  praca naukowo-badawcza (monografia)  

□  praca dydaktyczna (podręcznik) 
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Obszar, którego dotyczy publikacja  

□  praca 

□  polityka społeczna 

□  zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA PRACY NA KONKURS (REKOMENDACJA) 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 
(Szersze uzasadnienie można przekazać w formie załącznika do zgłoszenia) 
 
 
[ 
 
 
                                                        ] 

………………………………………. 
pieczęć instytucji, którą reprezentuje zgłaszający                                                   data i  podpis osoby zgłaszającej 
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DANE KONTAKTOWE DO AUTORA/AUTORÓW ZGŁASZANEJ PUBLIKACJI: 

 
1. …………………..…………………………..……………………………………………………....……. 

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 

……………..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

adres do korespondencji 

……………………….……………………              ………………………………….………………………… 
e-mail                                                                                     telefon kontaktowy 

 

 
       2. …………………. …………………..…………………………..……………………………………………………....……. 

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 
……………………..................................................................................................................................................... 
………………………..……………………………………………………………..……………………………………….. 

adres do korespondencji 
……………………….……………………              ………………………………….………………………… 

e-mail                                                                                     telefon kontaktowy 
 
 

    3.  …………………..…………………………..…………………………………………………………………………....……. 
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 

……………..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

adres do korespondencji 
                 ……………………….……………………                    ………………………………….………………………… 

e-mail                                                                                     telefon kontaktowy 
 
 

   4. ……………………………….………..…………………………..……………………………………………………....……. 
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 

…………….............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

adres do korespondencji 
……………………….……………………                             ………………………………….………………………… 

e-mail                                                                                     telefon kontaktowy 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA: (proszę zaznaczyć załączone dokumenty) 

□ dwa egzemplarze książki* 

□ recenzja wydawnicza (kopia)* 

□ elektroniczna wersja książki tożsama z wersją opublikowaną (przekazana na CD, pendrive, e-mail, 

link - proszę podkreślić właściwą formę, w jakiej została przekazana) 

□  podpisane przez autora/każdego z autorów zgłaszanej publikacji oświadczenie dotyczące ochrony 

danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu)* 

□……………………………………………………………………………….. 

□……………………………………………………………………………….. 

□………………………………………………………………………………. 

 
 
* - obowiązkowe załączniki do zgłoszenia pracy 

 


