
 
 

 
 

Příloha č. 1 k nařízení č. 4/2019 ředitele Centra „Pamięć i Przyszłość“ (Paměť a budoucnost) 

Řád výzkumného stipendia 

v organizačních složkách, které jsou součástí sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych (Síť 

znovuzískaného území) 

Tento řád upravuje pravidla soutěže o udělení výzkumného stipendia v organizačních složkách, které 

jsou součástí sdružení Síť znovuzískaného území, a pravidla realizace tohoto stipendia. 

 

§1 Organizátor stipendia 

Organizátorem stipendia je centrum „Pamięć i Przyszłość“ ve Vratislavi. Stipendium je udělováno 

v rámci sdružení „Sieć Ziem Zachodnich i Północnych“, jehož součástí jsou: 

1. Państowy Instytut Naukowy  - Instytu Śląski w Opolu 

(Státní vědecký ústav - Slezský ústav v Opolí) 

2. Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu 

(Západní ústav Z. Wojciechowského v Poznani) 

3. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie 

(Centrum vědeckých výzkumů W. Kętrzyńského v Olštýně) 

4. Centrum Dialogu „Przełomy“ w Szczecinie 

(Centrum dialogu „Průlomy“ ve Štětíně) 

5. Ośrodek „Pamięć i przyszłość“ we Wrocławiu 

(Centrum paměť a budoucnost ve Vratislavi) 

dále jen jako instituce Sítě. 

§2 Stipendium 

 

1. Stipendium je určeno pro mladé výzkumníky ze zahraničí, kteří jsou mladší 35 let, a předmět 

jejich výzkumu se týká minulosti a současnosti území, která byla připojena k polskému státu v 

důsledku druhé světové války. A to zejména: 

a) státní politiky vůči znovuzískanému území, čili bývalého německého území připojeného k 

polskému státu v roce 1945, 

b) spolupráce a kulturních a sociálních vztahů mezi tímto územím a ostatními regiony v Polsku 

a v sousedních zemích, 

c) národnostních, kulturních, jazykových, hospodářských a náboženských otázek týkajících se 

těchto oblastí, 

d) výzkumů současnosti a směrů jejich rozvoje, 

e) výzkumů kolektivní paměti. 

2. Doba realizace stipendijního projektu je 1 až 3 měsíce. V odůvodněných případech může být 

tato doba prodloužena. 

3. Stipendijní projekt může být realizován v období od 1.04.2019 do 30.11.2019. 

 

§3 Profil uchazeče 



 
 

 
 

1. Stipendium může být uděleno osobě, která: 

a) má jiné občanství nežli polské, 

b) je mladší 35 let, 

c) je absolventem vysokoškolského studia v oblasti humanitních nebo společenských věd, 

d) provádí výzkum týkající se minulosti nebo současnosti znovuzískaného území, 

e) ovládá polský jazyk na komunikativní úrovni a angličtinu nebo němčinu plynule. 

 

§4 Financování 

1. Organizátor uděluje stipendium ve výši 5400,- PLN (v čisté výši) měsíčně. 

2. Organizátor nehradí cestovní náklady z a do místa bydliště. 

3. Organizátor poskytuje finanční prostředky na cestování mezi institucemi Sítě v rámci 

realizovaného stipendia. 

4. Výplata finančních prostředků probíhá v měsíčních splátkách na začátku každého měsíce, a to 

na základě dvoustranné dohody mezi stipendistou a organizátorem. 

5. Ve zvláštních případech může být na žádost stipendisty stipendium prodlouženo. Žádost o 

prodloužení stipendia musí být podána nejpozději jeden měsíc před koncem stipendia. 

6. Stipendista může o další stipendium žádat po uplynutí jednoho roku od ukončení předchozího 

stipendia. 

7. Organizátor má právo pozastavit vyplácení stipendia a požadovat vrácení vyplacených 

finančních prostředků v případě, že stipendista: 

a) nesplní závazky uvedené v § 5 tohoto řádu, 

b) poruší principy vědecké reliability. 

8. O počtu stipendií přidělených v daném roce rozhoduje organizátor. 

 

§ 5. Realizace stipendia 

1. Stipendista realizuje stipendijní projekt v jím stanoveném časovém úseku nebo v jiném termínu 

předem dohodnutém s organizátorem a institucemi Sítě, v němž bude výzkum probíhat. 

2. Stipendista realizuje stipendijní projekt ve vybrané instituci Sítě (minimálně jedné) a aktivně se 

podílí na její vědeckých a kulturních aktivitách. 

3. V průběhu realizace stipendijního projektu je stipendista povinen pobývat ve zvoleném městě 

Sítě. Dále má možnost provádět rešerše ve všech dostupných archivech a knihovnách v daném 

městě a regionu, a také má možnost provádět terénní výzkumy. 

4. V průběhu realizace stipendijního projektu bude stipendistovi přidělen vědecký poradce z řad 

vědeckých pracovníků instituce Sítě, v níž je stipendium realizován nebo jiné vědecké instituce 

ve městě. Stipendista si může vědeckého poradce sám navrhnout. 

5. Stipendista je povinen konzultovat průběh svého výzkumu s vědeckým poradcem. 

6. Stipendista je povinen prezentovat svůj výzkumný projekt na semináři zahajujícím stipendium v 

sídle organizátora (ve Vratislavi). 

7. Stipendista je povinen prezentovat výsledky výzkumu prováděného v rámci stipendia na 

závěrečném semináři v instituci určené organizátorem. 



 
 

 
 

8. V průběhu stipendia nebo do 3 měsíců po jeho ukončení je stipendista povinen poskytnout 

organizátorovi vědeckou recenzi publikace určené organizátorem, která se týká výzkumu 

prováděného v rámci stipendia (v angličtině nebo polštině). 

9. V průběhu 3 měsíců po ukončení stipendia je stipendista povinen poskytnout organizátorovi 

vědecký článek (v polštině nebo angličtině) prezentující výsledky výzkumu prováděného v 

průběhu stipendijního projektu. Po obdržení kladného hodnocení bude text zveřejněn v 

periodiku „Rocznik Ziem Zachodnich” (Ročenka západních oblastí). 

10. Instituce Sítě, v níž je realizován stipendijní projekt, zajistí stipendistovi přístup k výzkumné 

infrastruktuře (vlastní archivy a knihovny) a kancelářské prostory (pracoviště, přístup k internetu 

a kancelářské vybavení). 

11. Organizátor si vyhrazuje právo organizovat vědecký seminář pro stipendisty realizující projekty 

ve stejném časovém období. Účast je povinná. 

12. Stipendista je povinen informovat organizátora o změně osobních údajů a o odstoupení od 

vědecké práce. 

 

§6 Žádost 

1. Stipendijní přihlášku uchazeč podává v podobě formuláře, který je přiložen k tomuto řádu. 

2. Žádost musí být odeslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu: scholar@szzip.pl 

3. K žádosti je nutno přiložit: 

a) životopis, 

b) kopii listiny potvrzující absolvování vysokoškolského studia v oblasti humanitních nebo 

společenských věd,  

c) motivační dopis v polském jazyce (max. 1500 znaků), 

d) v případě doktorandů hodnocení školitele v polštině, němčině nebo angličtině, 

e) v případě osob, které nejsou spjaty se žádnou vědeckou nebo výzkumnou institucí - 

doporučení nezávislého pracovníka takové instituce 

f) popis výzkumného projektu realizovaného v průběhu stipendia v polštině, němčině nebo 

angličtině (max. 7000 znaků) 

g) případně seznam publikací, 

h) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. 

4. Veškeré dokumenty je nutno zaslat do 29. 01. 2019 na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

5. Přihlášky neúplné nebo podané po termínu nebudou projednávány. 

§7 Rozhodnutí o přiznání stipendia 

1. Ředitel centra „Pamięć i przyszłość“ ve Vratislavi (dále jako ředitel Centra) jmenuje stipendijní 

komisi, která se skládá ze zástupců institucí působících v Síti. 

2. Stipendijní komise hodnotí předložené žádosti, které splňují formální požadavky. Komise 

přiznává stipendium nejlepším kandidátům z řad účastníků soutěže ucházejících se o přiznání 

stipendia. 

3. Při posuzování žádostí má v odůvodněných případech komise právo určit jinou instituci pro 

realizaci stipendijního projektu, nežli která je uvedena v žádosti, a může také určit jiného 

vědeckého poradce. 



 
 

 
 

4. Výsledky náboru budou zveřejněny nejpozději do 28.02.2019. 

5. Seznam úspěšných uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách www.szzip.pl, a 

vítězové budou kontaktováni elektronickou cestou. 

6. Rozhodnutí stipendijní komise je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

7. Komise není povinna zdůvodňovat odmítnutí žádosti. 

8. V případě nízkého hodnocení podaných žádostí si organizátor vyhrazuje právo nepřiznat žádné 

stipendium a zveřejnit novou výzvu k podávání žádostí o stipendium. 

 

§8. Závěrečná ustanovení 

1. Ve veškerých sporných otázkách spojených s průběhem soutěže bude rozhodovat ředitel 

Centra. 

2. Tento řád, včetně jeho příloh, je k dispozici na webových stránkách organizátora a všech 

institucí Sítě, a v sídle organizátora. 

3. Veškeré změny tohoto řádu musí být schváleny ředitelem Centra, a to v podobě zvláštního 

nařízení.   

4. Účastí v soutěži uchazeč potvrzuje, že se s tímto řádem seznámil a vyjadřuje souhlas s jeho 

podmínkami. 

 

 


