
 

REGULAMIN KONKURSU 

na najlepszą pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi 

 

organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi zwany jest       

w niniejszym Regulaminie "Konkursem".  

2. Celami Konkursu są:  

- popularyzacja wiedzy o handlu ludźmi jako zjawisku, jego formach;  

- zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania zjawiskiem handlu ludźmi;  

- wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących tematyki zjawiska handlu 

ludźmi i promocję wyróżnionych w Konkursie absolwentów. 

3. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  ul. Batorego 5,  

02 – 591 Warszawa. 

4. Konkurs ogłoszony jest na stronach portalu internetowego: MSW - www.msw.gov.pl 

i na portalu www.handelludzmi.eu  

5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu   

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów i absolwentów studiów stacjonarnych    

i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem” może 

być osoba która ukończyła studia wyższe I lub II stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, uzyskując tytuł magistra lub licencjata i wysłała spełniające wymogi 

konkursu zgłoszenie w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.  

3. Z udziału w konkursie wyłączone są prace, które zostały zgłoszone do konkursu na 

najlepszą pracę magisterską, zorganizowanego w latach 2011-2012. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Departamentu Polityki Migracyjnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, członkowie Jury Konkursu i ich rodziny.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace, których obrona zakończona 

uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy 1 stycznia 2013 roku,  

a 15 sierpnia 2015 roku. 

7. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

8. Prace do Konkursu może zgłosić autor lub promotor pracy pod warunkiem uzyskania 

pisemnej zgody na zgłoszenie pracy przez autora. 

9. Uczelnia na której praca została złożona i obroniona powinna mieć swoją siedzibę na 

terytorium RP 

10. Pracę należy składać:  

a. osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

znajdującym się przy ul. Rakowieckiej 2a w godzinach pracy Biura. 

b. za pośrednictwem Poczty Polskiej/operatora pocztowego/firmy kurierskiej na 

adres Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej, 

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.  

Koperta z pracą powinna zostać oznaczona jako „Konkurs na pracę dyplomową” lub 

w inny sposób umożliwiający identyfikację korespondencji, jako pracy zgłoszonej na 

Konkurs. 

 

11. Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:  

http://www.msw.gov.pl/
http://www.handelludzmi.eu/


a. formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Regulaminu, 

b. jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej, 

c. jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej zapisanej           

na nośniku (CD/DVD, pendrive) w formacie *.doc, *.docx, *.odt lub *.pdf, 

d. streszczenie pracy (maksymalnie 2500 znaków), 

e. zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę   

z pracy. 

12. O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decyduje Organizator Konkursu. Za datę 

zgłoszenia uważa się datę złożenia pracy w Biurze Podawczym MSW lub datę 

nadania pracy w polskim urzędzie pocztowym, u innego dostawcy pocztowego lub     

w firmie kurierskiej. 

13. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia 

nadesłanej pracy, podanymi przez niego danymi w celu jego opisania, a także do 

dokonania wymaganej do ew. publikacji korekty lub wyboru z materiału. 

14. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

lub z niego wyłączonych. 

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych prac konkursowych lub ich zagubienie przez Pocztę Polską, 

operatora pocztowego lub firmę kurierską. 

 

§ 3 

Termin zgłoszeń i czas trwania 

Organizator informuje, że przyjęty został następujący harmonogram konkursu: 

 18 października 2014 – ogłoszenie konkursu, informacja na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rozpoczęcie dystrybucji 

materiałów informacyjnych, 

 do dnia 15 sierpnia 2015 r. – termin zgłoszeń prac do Konkursu (decyduje data 

nadania na poczcie lub przesyłką kurierską), 

 do dnia 30 października 2015 r. (włącznie) – rozstrzygnięcie konkursu, publikacja 

listy laureatów na portalu MSWiA, 

 do dnia 01 grudnia 2015 r. – wręczenie nagród. 

 

§ 4 

Własność intelektualna 
1. Zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu oznacza jednocześnie, że nie narusza ona 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

2. Złożenie pracy magisterskiej do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie przez 

uczestnika Konkursu zgody na jej nieodpłatną publikację.  

3. Wszystkie zgłoszone prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystane przez 

organizatora w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych,  

o każdorazowym wykorzystaniu pracy autor będzie informowany przez organizatora.  

4. Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność  

z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora,  

a powstałych w związku ze zgłoszoną do Konkursu Pracą i zawartą w niej treścią oraz 

za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość weryfikacji przesłanych prac 

programem antyplagiatowym. Zgłoszenie pracy magisterskiej do udziału w konkursie 

jest równoznaczne z wyrażenie zgody na weryfikację. 



§ 5 
Jury i kryteria oceny 

1. Skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 15 sierpnia 2015 roku na stronie Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

2. Każda Praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. Członkowie 

Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę czy praca magisterska porusza 

tematykę handlu ludźmi w szerokim rozumieniu tego pojęcia, a w szczególności 

kwestie odnoszące się do jednego z następujących zjawisk: handel ludźmi, handel 

dziećmi, handel organami, praca przymusowa, praca niewolnicza, niewolnictwo 

domowe, zmuszanie do żebractwa, zmuszanie do prostytucji, zarówno w zakresie 

rozwiązań prawnych, analizy zjawiska, ścigania sprawców, systemu wsparcia, 

organizacji działań prewencyjnych, jak tez współpracy krajowej i międzynarodowej 

w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, pomoc świadczoną ofierze.  

Ocenie podlegać będzie w szczególności: aktualność przedstawionego zagadnienia, 

znaczenie z perspektywy naukowej i społecznej, metodyka zastosowana przy 

opracowaniu zagadnienia. 

 

§ 6  

Nagrody 

1. Spośród zgłoszonych prac magisterskich wybrane zostaną trzy najlepsze prace. 

2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:  

- miejsce pierwsze: nagroda finansowa 4 000 PLN. 

- miejsce drugie: nagroda finansowa 2 000 PLN. 

- miejsce trzecie: nagroda finansowa 1 000 PLN. 

3. Organizator zastrzega dla Jury możliwość nieprzyznania nagród w Konkursie lub 

zmniejszenia puli nagród, gdyby poziom zgłoszonych prac był niesatysfakcjonujący 

lub gdyby wpłynęło ich zbyt mało, a także do innego ich podziału. 

4. Od wypłaconej sumy potrącony zostanie przez organizatora w formie ryczałtu podatek 

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r.      

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)  

 

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora i ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926 z późn. zm.). 

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 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 wygrania nagrody, na 

opublikowanie danych na stronach portalu internetowego Organizatora, w mediach, oraz 

w informacjach wysyłanych do uczelni wyższych na terenie kraju. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i nie doprowadzi do istotnej zmiany 

niniejszego regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach regulaminu będzie 

zamieszczona przez organizatora na stronie internetowej. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie publikowane będą na stronie www.handelludzmi.eu.  

http://www.handelludzmi.eu/


3. Wszelkie spory związane z Konkursem, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Regulaminu 

rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby 

organizatora.  

4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie 

na Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo 

fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy 

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 

 


