
Regulamin konkursu 

na najbardziej wpływowy polski artykuł związany z 

teorią zbiorów przybliżonych 
 

 

 

Teoria zbiorów przybliżonych (ang. rough sets) - zaproponowana przez prof. Zdzisława 

Pawlaka w 1982 roku - jest postrzegana jako źródło metod, które można skutecznie 

integrować z innymi podejściami do reprezentacji, przetwarzania oraz eksploracji danych, a 

także do różnego typu wnioskowań / inferencji na podstawie danych i wiedzy dziedzinowej. 

Od 40 lat zbiory przybliżone są wykorzystywane jako element różnych systemów sztucznej 

inteligencji (ang. artificial intelligence - AI), w wielu zastosowaniach, szczególnie w tych 

dziedzinach praktycznych, gdzie ważne jest zachowanie przejrzystości (prostoty, pewnego 

rodzaju lekkości) i interpretowalności tworzonych i wykorzystywanych modeli. 

 

 

1. Cel konkursu 

 

● Zebranie znaczących przykładów podejść bazujących na zbiorach przybliżonych bądź 

inspirowanych zbiorami przybliżonymi, wraz z ich zastosowaniami. 

● Ukazanie problemów i rozwiązań algorytmicznych (wraz z ich podstawami 

matematycznymi), dla których zbiory przybliżone stanowią jeden z kluczowych 

aspektów. 

● Wybór spośród artykułów zebranych w formie zgłoszeń konkursowych podejścia, które 

ma szansę być najbardziej wpływowym, jeśli chodzi o dalsze zastosowania zbiorów 

przybliżonych. 

● Wspieranie rozwoju polskiej nauki związanej z AI poprzez upowszechnianie i 

promowanie uzyskanych wyników badań. 

● Promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań 

naukowych prowadzonych przez polskich naukowców.  

 

2. Uwarunkowanie konkursu 

 

● Konkurs został ogłoszony z okazji 40-lecia zaproponowania teorii zbiorów 

przybliżonych przez Śp. Profesora Zdzisława Pawlaka. 

● Konkurs został ogłoszony w ramach trzeciej edycji konferencji naukowej Polskiego 

Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI’2022). 

 

3. Warunki przystąpienia do konkursu  

 

● Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie artykułu naukowego (zwanego 

dalej zgłoszeniem) opublikowanego w czasopiśmie naukowym (w tym również w 

czasopiśmie należącym do serii wydawniczej LNCS), który został opublikowany bądź 

przyjęty do publikacji w latach 2020-2021, przy czym co najmniej jeden z autorów 

zgłaszanego artykułu musi posiadać co najmniej jedną afiliację związaną z ośrodkiem 

naukowym lub akademickim w Polsce. 



● Zgłoszenia dokonuje autor z afiliacją związaną z ośrodkiem naukowym lub 

akademickim w Polsce. 

● Zgłoszenia może dokonać jeden z autorów w imieniu kilku autorów z afiliacją ośrodka 

naukowego lub akademickiego w Polsce. Autor takiego zgłoszenia musi w opisie tegoż 

zgłoszenia wskazać, że jest to zgłoszenie w imieniu autorów (wskazując tych autorów 

z imienia i nazwiska), a on pozostaje autorem zgłaszającym.  

● W przypadku zgłoszeń tego samego artykułu naukowego przez więcej niż jednego z 

jego autorów niezależnie, zgłoszenia te uznaje się za nieważne. 

● Zgłoszenia muszą zostać przesłane w systemie konferencyjnym CMT, konferencji PP-

RAI’2022, w terminie do 10 kwietnia 2022 roku, poprzez opcję wysyłania Anniversary 

Contest: Rough Sets. (adres systemu: 

https://cmt3.research.microsoft.com/PPRAI2022). 

● Prace konkursowe (zgłoszenia)  zgłasza się podając jej: 

○ tytuł, 

○ autorów, 

○ datę opublikowania artykułu naukowego, jeśli został opublikowany, bądź datę 

jego przyjęcia do publikacji, 

○ nazwę czasopisma, 

○ streszczenie (obejmujące podsumowanie) wpływu zbiorów przybliżonych na 

podejście/metodę/zastosowanie opisane w artykule, 

○ dane autora zgłaszającego pracę w konkursie. 

● Autor przesyłający zgłoszenie konkursowe wyraża tym samym zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedowaniem konkursu z 

uwzględnieniem informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z 

organizacją konferencji znajdujących się na stronie internetowej konferencji PP-

RAI’2022. 

● Osoba przesyłająca zgłoszenie konkursowe oświadcza tym samym, że pozostali 

autorzy artykułu nie wnoszą roszczeń w związku ze zgłoszeniem. 

 

4. Komisja konkursowa i wybór zgłoszenia do nagrody 

 

● W skład komisji konkursowej wchodzą osoby zaproszone przez organizatora 

konferencji PP-RAI’2022, będące panelistami (w tym moderatorem) panelu 

dyskusyjnego poświęconego 40-lecia teorii zbiorów przybliżonych. 

● Każdy z członków komisji konkursowej dokonuje niezależnie oceny każdego 

zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny systemu CMT. 

● Komisja konkursowa na posiedzeniu jawnym dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie 

oceny cząstkowych przygotowanych przez każdego z członków komisji wybierając 

jedną z prac (zgłoszeń)  jako pracę finałową konkursu. 

● Komisja konkursowa decyzję o wyborze pracy finałowej konkursu ogłasza podczas 

panelu “Anniversary Panel Session: (The Next) 40 Years of Rough Set” konferencji 

PP-RAI’2022. 

● Nagrodę w konkursie na najbardziej wpływowy polski artykuł związany z teorią zbiorów 

przybliżonych otrzymuje autor, który przesłał zgłoszenie konkursowe. W przypadku 

zgłoszenia w imieniu autorów, nagrodę otrzymują autorzy wskazani w tym zgłoszeniu. 

● Nagrodę w konkursie należy rozumieć jako dyplom lub/i nagrodę rzeczową, bądź 

pieniężną. 

https://cmt3.research.microsoft.com/PPRAI2022


● Informację o wyborze pracy finałowej publikuje się w materiałach PP’RAI oraz innych 

materiałach mających związek z promocją polskiej nauki.  

● Zastrzega się, że komisja konkursowa może nie dokonać wyboru pracy finałowej 

spośród zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 


