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REGULAMIN KONKURSU 
Ministra Spraw Wewnętrznych na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską  

z zakresu spraw wewnętrznych  
w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

 

 
§ 1 

1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw 
wewnętrznych w kontekście 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Minister Spraw Wewnętrznych, adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 
Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”, a obsługę Konkursu w imieniu Organizatora 
zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w Konkursie. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. 
 

§2 
1. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych. 
2. Prace licencjackie i magisterskie mogą być zgłaszane do Konkursu przez posiadających 

autorskie prawa majątkowe do pracy, autora pracy lub uczelnię, zwanych dalej 
„Uczestnikami. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą 
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. 

 
§ 3 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace licencjackie i magisterskie obronione  
w roku 2014. 

2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 14 listopada 2014 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres:  
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich 
ul. Stefana Batorego 5  
02-591 Warszawa 
z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw 
wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. 
 

3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy licencjackiej lub 
magisterskiej w terminie określonym w ust. 2, jej zgodność z wymaganiami określonymi w § 4 
Regulaminu oraz złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

4. Prace licencjackie i magisterskie nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom. 
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 5 grudnia 2014 roku. Informacje  

o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. 

 
§ 4 

1. Praca licencjacka lub magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej 
problematyki w aspekcie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 

1) Współpraca policyjna; 
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2) Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej; 
3) Zwalczanie przestępczości zorganizowanej; 
4) Zwalczanie przestępczości narkotykowej; 
5) Terroryzm; 
6) Azyl i kwestie migracyjne; 
7) Zarządzanie strefą Schengen; 
8) Zarządzanie granicami; 
9) Wymiar zewnętrzny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa  

i Sprawiedliwości; 
10) Ochrona ludności; 
11) Swobodny przepływ osób, prawa podstawowe i obywatelstwo UE; 
12) Programy strategiczne w obszarze JHA. 

2. Praca może być sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim. 
3. Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) lub w wersji elektronicznej  

w formacie DOC lub PDF (na nośniku CD lub DVD) na adres podany na stronie internetowej. 
Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:  

1) Abstrakt stanowiący streszczenie zgłaszanej pracy w postaci min. 3 stron; 
2) Potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów  

i uzyskaniu dyplomu licencjata/magistra wydane przez uczelnię; 
3) Życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe (numer telefonu 

kontaktowego, adres mailowy i adres do korespondencji); 
4) Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu. 

4. Uczestnicy, których prace zostały zgłoszone do Konkursu przed upływem okresu sześciu 
miesięcy od dnia ich obrony dołączają do pracy również oświadczenie wydane przez uczelnię, 
na której pracę licencjacką lub magisterską obroniono, o wyrażeniu zgody na publikację pracy 
przez autora lub inny podmiot przed upływem sześciu miesięcy od dnia obrony. 

 
§ 5  

1. Konkurs odbędzie się jeśli do Ministerstwa wpłynie minimum 5 prac licencjackich oraz  
5 magisterskich spełniających kryteria określone w § 4 regulaminu. 

2. Decyzja o unieważnieniu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej. 
 

§ 6 
1. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ocenia warunki formalne i 

kwalifikuje prace licencjackie lub magisterskie do Konkursu oraz ocenia przyjęte prace pod 
względem merytorycznym. 

2. Komisja Konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach:  
1) Prace licencjackie; 
2) Prace magisterskie. 

3. W każdej z wymienionych w ust. 2 kategorii przyznanie zostanie jedna nagroda główna.  
3. Komisja może zdecydować o przyznaniu wyróżnień.  
4. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę będą brane następujące elementy: 

1) Wartość merytoryczna, m.in. istotność tematu pracy, teoretyczna i praktyczna 
przydatność pracy, wnioski z badań własnych, poziom edytorski, znajomość 
literatury przedmiotu i jej wykorzystanie; 

2) Twórczy i innowacyjny charakter pracy. 
5. Komisja Konkursowa poinformuje laureatów – Uczestników konkursu, których prace 
zostały uznane za najlepsze - o wygranej drogą telefoniczną oraz pisemną. 

6. Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 7 
1. Nagrodą główną w Konkursie jest płatny 2 miesięczny staż w Departamencie Współpracy 

Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 



Strona 3 z 3 

 

2. Staż odbędzie się w terminie wskazanym przez laureata Konkursu, jednak nie później niż do 
30 września 2015 roku.  

 
§ 8 

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż w pod warunkiem wyłonienia 
przez Komisję Konkursową przedstawionej przez siebie pracy licencjackiej lub magisterskiej 
jako najlepszej, przenosi nieodpłatnie - z dniem ogłoszenia wyników Konkursu - na Skarb 
Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych autorskie prawa majątkowe do tej pracy 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 jako 
najlepszą pracą licencjacką/magisterską, 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 została wyłoniona w Konkursie jako najlepsza, wyraża nieodpłatnie 
zgodę na wprowadzanie zmian i modyfikacji w przedstawionej przez siebie pracy, w tym do 
korzystania i rozporządzania ewentualnie powstałym opracowaniem.  

5. Uczestnik, którego praca została wyłoniona w Konkursie jako najlepsza, upoważnia Ministra 
Spraw Wewnętrznych (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 Zamawiającemu 
jego szkody. 

 
§ 9 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania Konkursu, jak również jego 
unieważnienia ze względu wskazanego w § 5 Regulaminu. Informacje w tym względzie 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

2. Ewentualne spory między Uczestnikiem a Organizatorem konkursu będą rozstrzygane  
w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich 
rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

 

 

 

 


