
  

REGULAMIN  

Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii opozycji 

demokratycznej PRL w latach 1976-1989  

 

  

§ 1. 

 

1) W konkursie mogą brać udział absolwenci uczelni krajowych oraz zagranicznych, 

którzy obronili pracę magisterską z zakresu historii opozycji demokratycznej PRL w 

latach 1978-1989, ze szczególnych uwzględnieniem: 

a) Powstania struktur i działalności Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach 

(WZZ) 

b) Powstania struktur i działalności NSZZ „Solidarność” na Śląsku i w Zagłębiu  

c) Historii pacyfikacji kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. 

d) Historii pacyfikacji kopalni „Manifest Lipcowy” 15 grudnia 1981 r.  

e) Porozumień sierpniowo-wrześniowych, w tym w szczególności porozumień 

Katowickiego i Jastrzębskiego 

f) Represji wobec opozycji na Śląsku w latach 1978-1989 

g) Pamięci i upamiętnieniu, dziedzictwie materialnym i niematerialnym ofiar represji 

komunistycznych 

h) Działalności i postaci Kazimierza Świtonia w latach 1978-1989 

i) Procesów sądowych związanych z działalnością opozycji na Śląsku i w Zagłębiu w 

latach 1978-1989 

j) Aspektów prawnych stanu wojennego 

k) Powstania struktur i działalności NZS na Śląsku i w Zagłębiu latach 80. XX wieku 

l) Powstania struktur i działalności KPN na Śląsku i w Zagłębiu latach 80. XX wieku 

m) Działań represyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec opozycji antykomunistycznej 

na Śląsku na Śląsku i w Zagłębiu latach 80. XX wieku 

2) W konkursie mogą brać udział prace obronione w roku kalendarzowym, w którym 

ogłoszono konkurs lub w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu. 

3) Prace konkursowe mogą być zgłaszane w formie elektronicznej lub papierowej w 

formacie A4, Times New Roman 12, interlinie 1,5. 

4) Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu oraz rekomendację promotora pracy. 



5) Do pracy należy dołączyć oświadczenie o prawach autorskich stanowiące załącznik nr 

2 niniejszego regulaminu. 

6) Do pracy należy dołączyć oświadczenie RODO stanowiące załącznik. 

 

  

  

 

§ 2. 

 

1) O wynikach konkursu rozstrzyga komisja konkursowa powoływana każdorazowo przez 

dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 

2) W skład komisji wchodzi: 

 a) przewodniczący 

 b) sekretarz 

 c) trzech członków komisji, w tym minimum dwóch spoza Śląskiego Centrum 

Wolności i Solidarności. 

3) Komisja wydaje werdykt w terminie 90 dni od daty zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. 

4) Obsługę biurową Komisji zapewnia Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 

 

  

§ 3. 

1) W konkursie przyznana zostanie nagroda główna w formie finansowej w wysokości 

określonej każdorazowo przez dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, nie 

niższej jednak niż 3 000 zł brutto. 

2) Nagroda zostanie wypłacona na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich. 

3) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zastrzega sobie możliwość wydania 

zwycięskiej pracy drukiem na podstawie umowy z autorem. 

4) Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród 

specjalnych w formie finansowej lub rzeczowej. 

5) Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej w danej 

edycji. 

 

 

§ 4. 



 

1) Termin konkursu, wysokość nagrody, skład komisji konkursowej ustala każdorazowo w 

drodze zarządzenia Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 

 

  

  


