
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ I ROZPRAWĘ 
DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ POLICJI PAŃSTWOWEJ  

W OKRESIE XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO 

 

 

[WARSZAWA, 11 LISTOPADA 2016 ROKU] 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU. 

Mariusz Błaszczak 



 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Konkursu na najlepszą 
pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej w okresie XX-lecia 
międzywojennego, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej 
„Organizatorem” a obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnienia Departament 
Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. Celami Konkursu są:  

1) popularyzacja wiedzy o Policji Państwowej; 

2) zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania się zjawiskiem rozwoju polskich 
służb mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb podległych Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji; 

3) wyróżnienie najlepszych prac dotyczących tematyki Policji Państwowej w okresie XX-lecia 
międzywojennego. 

 
4. Ogłoszenie o Konkursie jest opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl.   

5. Zgłoszenie do udziału Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  
z zastrzeżeniem ust. 2 i 5. 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”, może być osoba 
która ukończyła studia wyższe I lub II stopnia, bądź też jednolite studia magisterskie, uzyskując 
tytuł licencjata lub magistra, a także osoba której nadano stopień doktora i przesłała zgłoszenie 
spełniające wymagania określone w Regulaminie w terminie przewidzianym w ww. Regulaminie. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji i członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Członkiem 
najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

http://www.mswia.gov.pl/


5. Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace dyplomowe, bądź rozprawy doktorskie, 
których obrona zakończona została uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła 
pomiędzy dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 15 września 2017 roku. 

6. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

7. Prace do Konkursu może zgłosić autor lub promotor pracy – pod warunkiem uzyskania pisemnej 
zgody na zgłoszenie pracy dyplomowej, bądź rozprawy doktorskiej, wyrażonej przez jej autora,  
z zastrzeżeniem, że dotyczy także akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. 

8. Uczelnia, na której praca dyplomowa została złożona i obroniona, bądź też na której nadano 
Uczestnikowi tytuł doktora, ma swoją siedzibę na terytorium RP. 

9. Pracę należy składać:  

1) osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
znajdującym się przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godzinach pracy Biura  
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:00), albo 

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej/innego operatora pocztowego/przedsiębiorcy 
realizującego usługi kurierskie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Departament Komunikacji Społecznej, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.  

Koperta zawierająca pracę powinna zostać oznaczona jako „Konkurs na pracę dyplomową  
i rozprawę doktorską o Policji Państwowej”. 

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:  

1) formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu; 

2) jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej; 

3) jeden egzemplarz pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej, 
zapisanej na nośniku (CD/DVD, pendrive) w formacie *.doc, *.docx, *.odt lub *.pdf; 

4) streszczenie pracy w formie wydruku podpisanego przez Uczestnika (maksymalnie  
2500 znaków); 

5) zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę z pracy 
dyplomowej, bądź rozprawy doktorskiej. 

11. Uczestnicy, których prace dyplomowe lub rozprawy doktorskie zostały zgłoszone do Konkursu 
przed upływem okresu sześciu miesięcy od dnia ich obrony, dołączają do pracy/rozprawy 
również oświadczenie wydane przez uczelnię, na której pracę dyplomową lub rozprawę 
doktorską obroniono, o wyrażeniu zgody na publikację pracy przez autora lub inny podmiot 
przed upływem sześciu miesięcy od dnia obrony. 

 
12. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie opisania zgłoszonej 

pracy konkursowej podanymi przez niego danymi autora, a także do dokonania wyboru treści  
w związku z publikacją całości lub dowolnie wybranych części pracy konkursowej.  



 

13. Organizator dokonuje oceny zgłoszonych prac dyplomowych/rozpraw doktorskich pod względem 
spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie. 

14.  Organizator nie odsyła prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich biorących udział  
w Konkursie. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 
nieprawidłowo zabezpieczonych prac konkursowych lub ich zagubienie przez Pocztę Polską, 
innego operatora pocztowego lub przedsiębiorcę realizującego usługi kurierskie. 

16. Niedozwolone jest – jako stanowiące naruszenie Regulaminu – przesyłanie (w ramach zgłoszenia) 
na Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,  
a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, 
treści upowszechniających techniki łamania danych, wirusów oraz wszelkich innych, podobnych 
w treści i działaniu materiałów. 

 

 § 3 HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Organizator informuje, że przyjęty został następujący harmonogram Konkursu: 

1) 11 listopada 2016 – ogłoszenie Konkursu, informacja na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczęcie dystrybucji materiałów 
informacyjnych o Konkursie, 

2) do dnia 30 września 2017 r. – termin zgłoszeń prac do Konkursu (decyduje data nadania 
przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej), 

3) do dnia 30 października 2017 r.– rozstrzygnięcie Konkursu, publikacja listy laureatów na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

4) do dnia 1 grudnia 2017 r. – wręczenie nagród. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu. 
 

§ 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem wyłonienia oraz 
nagrodzenia przez Jury Konkursu przedstawionej przez niego pracy dyplomowej lub rozprawy 
doktorskiej, przenosi nieodpłatnie - z dniem ogłoszenia wyników Konkursu - na Skarb Państwa – 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji autorskie prawa majątkowe do tej pracy/rozprawy 
doktorskiej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, uprawnia do 
nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania wyłonioną oraz nagrodzoną 
pracą dyplomową/rozprawą doktorską, na wszystkich polach eksploatacji, w tym  
w szczególności: 



1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz  
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz 
nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje. 

4. Uczestnik, którego praca dyplomowa lub rozprawa doktorska została wyłoniona i nagrodzona  
w Konkursie, wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzanie zmian i modyfikacji w przedstawionej 
przez siebie pracy/rozprawie, w tym do korzystania i rozporządzania ewentualnie powstałym 
opracowaniem.  

5. Uczestnik, którego praca dyplomowa lub rozprawa doktorska została wyłoniona i nagrodzona  
w Konkursie, upoważnia Organizatora (z prawem udzielania dalszych upoważnień) do 
wykonywania praw osobistych do utworu.  

6. W razie konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich, w wyniku naruszenia ich praw, 
Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu i pokryje Organizatorowi 
poniesione przez niego szkody. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość weryfikacji przesłanych prac programem 
antyplagiatowym. Zgłoszenie pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej do udziału w Konkursie jest 
równoznaczne z wyrażenie zgody na ww. weryfikację. 

 

§ 5 JURY I KRYTERIA OCENY 

1. Jury Konkursu, składające się przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora, dokona oceny 
przyjętych prac pod względem merytorycznym.  

2. Skład Jury Konkursu zostanie ogłoszony do dnia 30 września 2017 roku na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. Każda praca konkursowa będzie rozpatrywana indywidualnie. Członkowie Jury Konkursu przy 
ocenie prac wezmą pod uwagę wartość merytoryczną prac dyplomowych oraz rozpraw 
doktorskich. Ocenie podlegać będzie w szczególności: sposób przedstawienia i analiza 
zagadnienia, znaczenie pracy z perspektywy naukowej i społecznej, metodyka zastosowana przy 
opracowaniu zagadnienia, kultura języka. 

4. Od rozstrzygnięć Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 6 NAGRODY 

1. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie (spełniających wymogi 
formalne) prac dyplomowych/rozpraw doktorskich Jury Konkursu dokona wyboru trzech 
(kolejno) najlepszych prac. 



2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:  

1) miejsce pierwsze: nagroda finansowa 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych); 
2) miejsce drugie: nagroda finansowa 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych); 
3) miejsce trzecie: nagroda finansowa 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 

3. Od wartości nagród, o których mowa w ust. 2, Organizator potrąci należny zryczałtowany 
podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie 
przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych 
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawienia lub usunięcia. 

3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku przyznania im nagrody (wyłonienia  
i nagrodzenia w Konkursie ich pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej), na opublikowanie ich 
danych osobowych na stronie internetowej Organizatora, w mediach, oraz w informacjach 
pisemnych przekazanych do uczelni wyższych z siedzibą na terenie RP. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej Organizatora: 
www.mswia.gov.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie i nie doprowadzi do istotnej zmiany Regulaminu. Informacja 
o ewentualnych zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona przez Organizatora na jego stronie 
internetowej (www.mswia.gov.pl). 

3. Wszelkie spory związane z Konkursem, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, rozstrzygane będą przez 
sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Organizatora.  

 

Załącznik: Karta zgłoszeniowa (wzór). 

 

 

 


