
REGULAMIN  

„SESJI DOKTORANTÓW”  

ORGANIZOWANEJ W TRAKCIE XXX JUBILEUSZOWEGO 

MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 

MAŁYCH ZWIERZĄT PSLWMZ 

 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych 

Zwierząt PSLWMZ zwany dalej „Kongresem” odbędzie się w dniach 17-20 listopada 

2022 r. w Łodzi.  

2. Organizatorem Kongresu, jak i Sesji Doktorantów jest Polskie Stowarzyszenie Lekarzy 

Weterynarii Małych Zwierząt (w skrócie PSLWMZ) z siedzibą w Lublinie (20-094), ul. 

Lubartowska 68A lok. U5; wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000015583, NIP 712-22-93-231, zwanym dalej „Organizatorem". 

3. Podstawę prawną organizacji Konkursu „SESJA DOKTORANTÓW” stanowią: paragraf 

6 ustęp 1 litery „b” i „f” oraz paragraf 7 ustęp 1 litera „a” Statutu Polskiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. 

4. Celem Sesji Doktorantów jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców w 

obszarze związanym z weterynarią małych zwierząt. 

5. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: 

https://pslwmz.conrego.pl/ 

 

§2 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W SESJI DOKTORANTÓW 

 

1. Udział w Sesji Doktorantów wziąć mogą lekarze weterynarii i rezydenci, realizujący 

przewody doktorskie lub pracę naukową w dyscyplinie medycyny weterynaryjnej małych 

zwierząt. 

2. Warunkiem udziału w Sesji Doktorantów jest:  

• zgłoszenie Doktoranta/Rezydenta specjalizacji europejskiej przez 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny, Dyrektora lub Dziekana jednostki 



(przedstawiciela Dyscypliny) krajowego ośrodka weterynaryjnego lub 

Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej PSLWMZ. 

• dostarczenie w formie pisemnej, pracy jaką Doktorant/Rezydent (Autor 

wiodący pracy) zamierza wygłosić w trakcie Sesji Doktorantów zgodnie z 

wymogami określonymi w paragrafie 2 ustępy 6-8 Regulaminu, w terminie 

określonym w paragrafie 3 ustęp 1 Regulaminu. Dostarczona praca musi 

zostać zaakceptowana przez Organizatora w terminie określonym w paragrafie 

3 ustęp 2 Regulaminu.   

• wygłoszenie maksymalnie 15 minutowego doniesienia wg kolejności podanej 

przez Organizatora podczas Seminarium Doktoranckiego/ Rezydenckiego. 

3. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio 

wygłaszana na innych konferencjach naukowych.  

4. Autor pracy ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność i oryginalność przesłanej 

pracy. 

5. Jeden Autor może zaprezentować tylko jedną pracę jako autor wiodący. Nie wyklucza to 

jego współautorstwa w innych pracach. 

6. Formę pisemną pracy jaką Autor wiodący zamierza przedstawić w trakcie Sesji 

Doktorantów należy przygotować w języku polskim i angielskim, w formacie doc., lub 

docx. Należy ją przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pslwmz.pl w 

temacie wpisując „Sesja Doktorantów – forma pisemna pracy” do dnia 14 października 

2022 r.  

7. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:  

• tytuł pracy w języku polskim i angielskim;  

• imię i nazwisko autora/ów;  

• adres e-mail autora wiodącego;  

• afiliację autora wiodącego (pełną nazwę instytucji, z której pochodzi, 

miejscowość, kraj);  

• określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy  

• treść (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski, piśmiennictwo);  

• akceptację Regulaminu „Sesji Doktorantów” organizowanej w trakcje XXX 

Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej 

Małych Zwierząt PSLWMZ i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez PSLWMZ. 
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8. Do przesłanej formy pisemnej pracy jaką Autor wiodący zamierza przestawić w trakcie 

Sesji Doktorantów należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest 

oryginalnym opracowaniem jej autora”.  

9. Zgłoszenie formy pisemnej pracy jaką Autor wiodący zamierza przestawić w trakcie Sesji 

Doktorantów jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od kierownika 

jednostki, z której praca pochodzi.  

10. Udział w Seminarium Doktoranckim/Rezydenckim jest płatny i wynosi 150 zł/osoba, aby 

wziąć udział w Seminarium należy zarejestrować swój udział poprzez stronę internetową 

Kongresu https://pslwmz.conrego.pl/rejestracja i opłacić udział w Seminarium. 

11. Wstęp na Seminarium Doktoranckie/Rezydenckie dla Autorów wiodących 

zakwalifikowanych prac (wystąpień) oraz członków Komisji Naukowej jest wolny od 

opłat. 

 

§3 

 TERMINY 

 

1. Ostateczny termin zgłaszania formy pisemnej pracy jaką Autor wiodący zamierza 

wygłosić w trakcie Sesji Doktorantów upływa 14 października 2022 r. Prace zgłoszone po 

tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane w inny 

sposób niż opisany w paragrafie 2 ustęp 6 niniejszego Regulaminu. 

2. Akceptacja przez Organizatora nadesłanej pracy jaką Autor wiodący zamierza wygłosić w 

trakcie Sesji Doktorantów nastąpi do 21 października 2022 r.  

3. Wygłoszenie maksymalnie 15 minutowych doniesień nastąpi podczas Seminarium 

Doktoranckiego/Rezydenckiego, które odbędzie się w piątek 18 listopada w godzinach 

9:30-13:30 w Sali Kino 3D, Hotelu DoubleTree wg kolejności wskazanej przez 

Organizatora. 

 

§4  

TEMATYKA ZGŁASZANEJ PRACY 

 

1. Tematyka zgłaszanych do zaprezentowania prac powinna dotyczyć szeroko rozumianej 

dyscypliny medycyny weterynaryjnej małych zwierząt 

 

§5  

OCENA PRAC 
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1. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Naukowa powołana przez Organizatora.  

2. Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji Komisji Naukowej. 

3. Kryteria oceny prac: 

a.  treść, wartość merytoryczna  

b. oryginalność  

c. metodyka  

d. przydatność dla praktyki klinicznej 

e. sposób prezentacji zagadnienia 

4. Arkusz oceny wystąpień na „SESJI DOKTORANTÓW” organizowanej w trakcie XXX 

Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych 

Zwierząt PSLWMZ w dniu 18 listopada 2022 r.  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§6  

PREZENTACJA WYSTĄPIEŃ 

 

1. Seminarium Doktoranckie/Rezydenckie (Sesja Doktorantów) odbędzie się w Hotelu 

DoubleTree by Hilton w Łodzi (ul. Łąkowa 29) w dniu 18 listopada (piątek) w Sali Kino 

3D w godzinach 9:30-13:30. 

2. Autor wiodący pracy po jej zakwalifikowaniu przez Organizatora może wygłosić 

maksymalnie 15 minutowe doniesienie. Niedopuszczalne jest przekroczenie czasu 

wystąpienia. 

3. Niestawiennictwo Autora wiodącego pracy zakwalifikowanej do prezentacji podczas Sesji 

Doktorantów skutkuje wycofaniem pracy z konkursu. 

4. Po ocenie przez Komisję Naukową zaprezentowanych doniesień i wskazaniu przez nią 

trzech najlepszych wystąpień Organizator przyzna autorom wiodącym nagrody zgodnie z 

zapisami §8 niniejszego Regulaminu. 

5. Pula nagród w konkursie Sesja Doktorantów wynosi do 10 000 zł.  

6. Nagrody dla laureatów wręczone zostaną 18 listopada 2022 (piątek) w Sali Kino 3D lub 

foyer Sali Kino 3D, po zakończeniu obrad Komisji Naukowej. 

7. Autor wiodący pracy po zakończonej prezentacji doniesienia uzyskuje status uczestnika 

Kongresu. Wówczas nabywa możliwość uczestniczenia w części wykładowej Kongresu w 

ramach wejściówki na Kongres bez uroczystej kolacji. 

 



§7 

 INFORMACJA 

 

1. Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do 

zgłoszenia pracy do prezentacji w trakcie Sesji Doktorantów. Zgłaszając swój udział w 

Sesji Doktorantów Autor wiodący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

zgłoszenie pracy do konkursu.  

3. Każdy autor ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, 

zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.  

 

§8  

KONKURS 

 

1. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt dla autorów 

wiodących trzech najlepszych wystąpień podczas Sesji Doktorantów, przyzna: 

•  jedną nagrodę główną, która składa się z dwóch części: nagrody rzeczowej oraz 

nagrody pieniężnej, która zostanie przekazana z zgodnie z zastrzeżeniem 

określonym w ustępie 2 niniejszego paragrafu. 

•  nagrodę za 2 miejsce - stanowi 1 wejściówkę wraz z uroczystą kolacją na XXXI 

Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt 

PSLWMZ. 

• nagrodę za 3 miejsce - stanowi 1 wejściówkę bez uroczystej kolacji na XXXI 

Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt 

PSLWMZ. 

2. Przyznana nagroda główna będzie wydana po potrąceniu należnego podatku 

dochodowego (zryczałtowany podatek dochodowy – 10% wartości przyznanej nagrody).  

3. Przyznaną nagrodę główną zwycięzca musi odebrać osobiście. 

4. W sumie zostaną przyznane i wręczone trzy nagrody ze wszystkich wystąpień na Sesji 

Doktorantów. 

5. Zwycięzcy Sesji Doktorantów nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do przyznanej 

nagrody na osoby trzecie.  

6. Prace zostaną ocenione przez Komisję Naukową w składzie wskazanym przez 

Organizatora. 



7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni również podczas Ceremonii otwarcia XXX 

Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych 

Zwierząt PSLWMZ. 

8. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać protokół wydania przyznanej nagrody 

głównej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu udostępniany przez 

Organizatora. Brak podpisu protokołu wydania przyznanej nagrody głównej skutkuje 

utratą przez zwycięzcę prawa do przyznanej nagrody. Podpisany protokół wydania 

przyznanej nagrody głównej stanowi dowód wydania nagrody. 

9. Przyznana nagroda główna jest wydawana zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). 

10. Za wszelkie kwestie związane z realizacją przyznanych nagród oraz przebiegiem 

Konkursu odpowiada Organizator. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania przyznanej 

nagrody głównej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności 

niespełnienia przez zwycięzcę warunków wydania przyznanej nagrody, o których mowa 

w Regulaminie. W takim przypadku przyznana nagroda główna przepada na rzecz 

Organizatora. 

 

§9  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

3. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje drogą elektroniczną osoby 

biorące udział w Sesji. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PSLWMZ 

i publikacji na stronie internetowej https://pslwmz.conrego.pl/ 

 
  

 Za Organizatorów 

 Prezes PSLWMZ 

 Lek. wet. Andrzej Lisowski 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „SESJI DOKTORANTÓW” 
 
Arkusz oceny wystąpień na „SESJI DOKTORANTÓW” ORGANIZOWANEJ W TRAKCIE XXX 
JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
MAŁYCH ZWIERZĄT PSLWMZ w dniu 18 listopada 2022 r.  
 
Kryteria 
oceny 
 
Numer 
wystąpienia 

Kryteria oceny – punktacja od 0 do 10 punktów 
Suma 

punktów 

Treść/ Wartość 
merytoryczna  

Oryginalność Metodyka 
Przydatność 
dla praktyki 

klinicznej 

Sposób 
prezentacji 
zagadnienia 

 

Numer 
wystąpienia 1 

      

Numer 
wystąpienia 2 

      

Numer 
wystąpienia 3 

      

Numer 
wystąpienia 4 

      

Numer 
wystąpienia 5 

      

Numer 
wystąpienia 6 

      

Numer 
wystąpienia 7 

      

Numer 
wystąpienia 8 

      

Numer 
wystąpienia 9 

      

Numer 
wystąpienia 10 

      

Numer 
wystąpienia 11 

      

Numer 
wystąpienia 12 

      

Numer 
wystąpienia 13 

      

Numer 
wystąpienia 14 

      

Numer 
wystąpienia 15 

      

Numer 
wystąpienia 16 

      

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Sesji Doktorantów organizowanej w trakcie  

XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ  

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYZNANEJ NAGRODY 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór przyznanej nagrody o wartości brutto .............................. 

złotych, na którą składa się:  

1. nagroda rzeczowa w postaci....................................................................................... 

            o wartości ...............................................................................................złotych oraz  

2. nagroda pieniężna w kwocie ......................................................................... złotych.  

 

Jednocześnie upoważniam Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt z siedzibą w Lublinie do potrącenia kwoty należnego podatku z nagrody pieniężnej 

i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego.  

 

Nagroda została odebrana dnia ................................................  

 

 

 

 

Imię i nazwisko ...................................................   Podpis................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


