
 
Regulamin  

XXIV edycji Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka 
 

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i dyplomowe 
dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego 

i Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
 
1. Cele i przedmiot konkursu 
  
1.1. Wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i dyplomowych 
dotyczących zagadnień międzynarodowego prawa humanitarnego i Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
1.2. Popularyzowanie najlepszych prac poprzez pomoc w ich publikowaniu i wykorzystaniu, 
zwłaszcza w procesie edukacyjnym 
1.3. Promocja zawodowa autorów prac i pomoc w dalszym zgłębianiu/studiowaniu zagadnień, 
których prace dotyczą  
1.4. Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i dyplomowe zgłoszone do konkursu powinny 
obejmować następujące zagadnienia: międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, 
jego historia, rozwój i aktualne problemy, Międzynarodowy Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca, jego historia, struktura i działalność oraz Podstawowe Zasady, relacje 
między prawem humanitarnym a  prawami człowieka lub zagadnienia pokrewne. 
1.5 Upowszechnianie nagrodzonych prac poprzez publikację tekstów na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do której dostęp posiadają nie tylko pracownicy ministerstwa 
ale także pracownicy resortu oraz polskich placówek za granicą. 
 
2. Zasady, tryb zgłaszania prac oraz przebieg konkursu 
 
2.1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, podyplomowe, magisterskie i licencjackie 
obronione w terminie od marca 2021 do  15 października 2022 r. 
2.2. Przez zgłoszenie pracy do konkursu rozumie się nadesłanie kopii pracy wraz z opinią 
promotora i wypełnioną kartą zgłoszenia udziału w konkursie (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2022 r. 
2.3. Prace zgłoszone do konkursu recenzują członkowie jury konkursowego powołanego przez 
Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego 
2.4. Rozstrzygniecie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 
w 2022r. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego rezultatach. 
2.5. Osoby nagrodzone, w tym laureaci i wyróżnieni w Konkursie, udzielają PCK nieodpłatnie 
licencji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie dotyczącej majątkowych praw autorskich do 
zgłoszonej pracy z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji), zgodnie z wzorem 
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 
3. Nagrody i wyróżnienia  
 
3.1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami.  
3.2. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i czasie wręczenia nagród i dyplomów. 


