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Załącznik do Zarządzenia nr 25/22 z dnia 28 marca 2022 roku 

 

 

Regulamin II edycji konkursu na wydanie naukowej monografii historycznej 

 

 

 

§ 1. Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, którego 
wydawnictwo naukowe znajduje się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 22 lipca 2021 r. z liczbą 
80 punktów. 

 

§ 2. Forma i zasady ogólne konkursu 

1. W realizacji niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych z 11 września 2019 r., na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy. W związku 

z powyższym konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 97/2019 

Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym. 
3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Prace konkursowe oraz wszelkie inne 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być złożone w języku 
polskim. Dokumenty, oświadczenia, materiały i inne informacje sporządzone w języku 
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  
 

 

§ 3. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie autorskiej naukowej monografii historycznej, 
która zostanie opublikowana w Wydawnictwie naukowym Ośrodka „Pamięć  
i Przyszłość”. 

2. Do konkursu zgłaszać można niepublikowane wcześniej monografie z zakresu nauk 
humanistycznych napisane w języku polskim, dotyczące przynajmniej jednego z 
następujących obszarów: 

a) historii Polski po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich  
i Północnych; 

b) historii mówionej;  
c) historii w przestrzeni publicznej (public history); 
d) pojednania między narodami po 1945 r. (ze szczególnym uwzględnieniem 

pojednania polsko-niemieckiego); 
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e) opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze 
szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska). 

3. Do konkursu nie można zgłaszać monografii zbiorowych (przygotowanych przez więcej 
niż trzech autorów), prac licencjackich i prac magisterskich. 

4. Zgłaszana praca powinna być napisana w języku polskim i prezentować aktualny stan 
badań na dany temat, a także być napisana z zachowaniem zasad etyki i rzetelności 
naukowej. 

5. Maszynopis przedłożony do oceny Komisji Konkursowej powinien zawierać 
streszczenie (2–3 tys. znaków, możliwe do późniejszego przełożenia na język angielski), 
wykaz stosowanych skrótów oraz kompletną bibliografię cytowanych prac, a przypisy 
winny być opracowane w systemie tradycyjnym (przypisy dolne).  

 

§ 4. Nagroda 

1. Nagrodą główną w konkursie jest suma pieniężna w wysokości 8000 zł brutto oraz 
sfinansowanie wydania monografii w Wydawnictwie naukowym Ośrodka „Pamięć i 
Przyszłość” (w ramach środków własnych Organizatora lub pozyskanych na ten cel 
grantów i/lub dotacji).  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego 
zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda główna, a także prawo do 
nieprzyznania nagrody głównej. 

3. Oprócz nagrody głównej, określonej w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do 
przyznania wyróżnień w konkursie (maksymalnie trzech). Wysokość nagrody przyznanej 
za wyróżnienie zależna będzie od oceny Komisji Konkursowej, jednak jej maksymalna 
wysokość to 2000 zł brutto.   

4. Zwycięzca konkursu, jak również uczestnik, któremu przyznane zostanie wyróżnienie, 
jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o przyjęciu nagrody (załącznik nr 3 do 
Regulaminu), na podstawie którego zostanie wypłacona nagroda.  

5. Każdy zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Ośrodek „Pamięć  
Przyszłość” autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. Przeniesienie 
autorskich praw majątkowych nastąpi na podstawie umowy, która określi m.in. pola 
eksploatacji, umożliwiające Ośrodkowi korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową 
w zakresie niezbędnym do jej publikacji, promocji oraz wykonywania innych zadań 
statutowych.  

6. Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do aktywnego udziału w procesie 

wydawniczym swojej monografii, w tym do wdrożenia i/lub ustosunkowania się do 

zaleceń recenzentów i redaktora merytorycznego publikacji, akceptacji redakcji 

językowej i korekt. Proces wydawniczy zostanie zaplanowany na 2023 rok.  

7. Autor zwycięskiej monografii będzie zobowiązany do udziału w min. jednym spotkaniu 

(zorganizowanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) promującym wydaną książkę 

(forma spotkania zostanie dookreślona w porozumieniu z Autorem).   

8. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, w przypadku konkursu z dziedziny nauki i kultury, nagrody do kwoty 2000 
zł są zwolnione z podatku dochodowego. Nagrody powyżej tej kwoty są opodatkowane 
podatkiem dochodowym, który wynosi 10% wartości nagrody. Podatek zostanie 
odprowadzony przez Organizatora konkursu. 
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§ 5. Zgłoszenia do konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie autor zgłaszanej monografii, 

dysponujący pełnią osobistych i majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny, a także członkowie Komisji Konkursowej oraz 

członkowie Rady Wydawnictwa Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 

4. Nabór prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach: 

a. etap I: do 30 czerwca 2022 roku na adres elektroniczny 

wydawnictwo@zajezdnia.org należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego 

Formularza zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do 

Regulaminu); 

b. etap II: do 15 września 2022 roku na adres elektroniczny 

wydawnictwo@zajezdnia.org należy przesłać pełny tekst pracy konkursowej 

(scalonej w jednym pliku) w dwóch formatach: *doc/*docx oraz *pdf, 

spełniającej założenia opisane w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Istnieje możliwość przesłania pełnego tekstu pracy konkursowej wraz z formularzami 

zgłoszenia już w pierwszym etapie naboru. 

6. Zgłoszenia niekompletne i/bądź przesłane po wskazanych wyżej terminach nie będą 

rozpatrywane. 

7. Dokonując zgłoszenia pracy, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji do zgłoszonej w konkursie 

pracy. 

8. Licencja, o której mowa w ust. 7 obejmuje pola eksploatacji niezbędne do 

przeprowadzenie konkursu, w tym w szczególności wprowadzenie do pamięci 

komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej.  

 

§ 6. Komisja Konkursowa 

1. Nadesłane prace będą oceniane przez liczącą dziewięć osób Komisję Konkursową, 

której skład jest tożsamy ze składem Rady Wydawnictwa Naukowego Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość”, określonym zarządzeniem nr 54/21 Dyrektora Ośrodka „Pamięć 

i Przyszłość” z dnia 14 czerwca 2021 r. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac przede wszystkim pod kątem następujących 

kryteriów: 

1) zgodność z tematem konkursu; 

2) dobór i wykorzystanie źródeł oraz aktualnego stanu badań; 

3) nowatorskość ujęcia prezentowanych badań; 

4) wartość literacka. 

3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzygający będzie głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.  

4. Komisja Konkursowa ma prawo zasięgania opinii ekspertów zewnętrznych.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

6. Komisja Konkursowa nie ma obowiązku przekazania uczestnikom konkursu 

uzasadnienia swojej decyzji.  
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§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Komisja Konkursowa wyłoni laureata konkursu w terminie do 31 grudnia 2022 roku. 

W uzasadnionym przypadku termin ten może zostać wydłużony do 15 stycznia 2023 

roku, co zostanie podane do wiadomości uczestników konkursu przed 30 listopada br. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora (www.zajezdnia.org) niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji 

Konkursowej, a zwycięzca zostanie dodatkowo zawiadomiony o przyznaniu nagrody 

telefonicznie lub mailowo. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga z ramienia 

Organizatora Zastępca Dyrektora ds. naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 

2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej 

Ośrodka (www.zajezdnia.org) oraz w siedzibie Ośrodka. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora 

Ośrodka w drodze osobnego zarządzenia. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem  

i zgodą na warunki w nim zawarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie na konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Oświadczenie o przyjęciu nagrody 
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