
       Załącznik nr 1 do uchwały nr 152/26/2006 

       Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 

       z dnia 9 lutego 2006 r.  

 

REGULAMIN KONKURSU  
NA PRACE POPULARNO-NAUKOWE I BADAWCZE 

DOTYCZĄCE HISTORII POŻARNICTWA 

 

 

 

 Celem konkursu jest zainteresowanie studentów i młodych pracowników 

nauki badaniami dziejów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, dziejów ochrony przeciwpożarowej we wszystkich 

jej dziedzinach oraz szerokiego ruchu społecznego skupionego wokół 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Służyć to powinno zapełnieniu luki w opisaniu dziejów polskiego 

pożarnictwa, umożliwić młodym historykom publikowanie swoich opracowań, 

działaczom Ochotniczych Straży Pożarnych będzie pomocą w opracowaniu 

rodowodów własnych jednostek. 

 

I. Organizatorem Konkursu jest 

 Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych   

          Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Z upoważnienia Zarządu Konkurs organizuje Komisja Historyczna 

Zarządu Głównego. 

 Komisja Historyczna powołuje Kapitułę do Spraw Przyznawania Nagród  

za Prace Naukowe i Badawcze. 

 Do zadań Kapituły należy: 

- gromadzenie wniosków o przyznanie nagrody 

- opiniowanie zgromadzonych prac i przyznanie nagród 

w uzgodnieniu z Biurem Zarządu Głównego Związku. 

 Skład Kapituły może być uzupełniony o autorów nagrodzonych prac, 

powoływany jest corocznie na posiedzeniu Komisji Historycznej. 

 

II. Przebieg Konkursu. 

  

1. Konkurs ma charakter stały i rozstrzygany jest w edycjach rocznych. 

2. Termin nadsyłania wniosków i prac upływa 15 września każdego 

roku. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbywa się 

podczas spotkań laureatów innych konkursów historycznych: 

− Ogólnopolskiego Konkursu Kronik 

− Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania  

„Z dziejów OSP” 
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III. Warunki udziału. 

  

1. Prace i wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 

a/ uczelnie wyższe, 

b/ instytuty naukowe, instytucje naukowo-badawcze, 

c/ zarządy i komendy straży pożarnych, 

  d/ szkoły pożarnicze PSP, 

e/ stowarzyszenia, instytucje kulturalne i organizacje twórcze, 

f/ samorządy lokalne, 

g/ autorzy prac, 

h inne podmioty. 

 

2. Właściwym jest dołączenie do wniosku posiadanych recenzji. 

 

 3. O wysokości nagrody decyduje Kapituła dla niżej wymienionych  

              kategorii prac (Kapituła może przyznawać również nagrody  

              zespołowe.): 

 Prace popularno-naukowe: 

 a/ licencjackie, 

 b/ magisterskie, 

 c/ inne monograficzne. 

 Prace naukowe: 

 a/ doktorskie, 

 b/ inne monograficzne. 

 

IV. Kryteria oceny prac: 

 1. Merytoryczne: 

  a/ problematyka badawcza, koncepcja i konstrukcja pracy, 

  b/ formułowanie problemów badawczych, 

  c/ analiza i synteza badanej problematyki, 

  d/ sądy i opinie wartościujące: tezy, wnioski, oceny, 

  e/ obiektywizm i autentyzm pracy, 

  f/ stopień wyczerpania tematu. 

 2. Warsztat naukowy: 

  a/ wykorzystany materiał źródłowy i jego dokumentowanie, 

  b/ przytoczona literatura naukowa innych autorów, 

  c/ zamieszczone przypisy w/g podstawowych funkcji, 

  d/ trafność doboru cytatów, 

  e/ wyeksponowane: fotografie, tabele, rysunki, wykresy, itp., 

  f/ aneksy. 

 3. Przydatność opracowania dla bieżącej działalności Związku. 
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V. Postanowienia końcowe. 

  

1. Zarząd Główny Związku OSP RP - jako organizator, opublikuje  

    wyniki i informacje o przebiegu konkursu w środkach masowego  

              przekazu, w tym w piśmie „Strażak”. 

 2. Jedna z nagrodzonych prac może zostać opublikowana  

              w wydawnictwie ZG ZOSP RP w formie książkowej lub  

              w „Zeszytach Historycznych”. 

 3. Prace i wniosek, z dopiskiem „Konkurs na prace naukowe”, należy  

             składać na adres: Zarząd Główny Związku OSP RP,  

             00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1. 

 4. W sprawach szczegółowych można kontaktować się z sekretarzem  

              Komisji Historycznej. 

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania egzemplarzy  

              nadesłanych prac, które zostaną po konkursie przekazane do Biblioteki  

              Zarządu Głównego Związku OSP RP. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Komisja Historyczna ZG ZOSP RP 

Sporządziła: Joanna Jarosińska 

26.01.2006 r. 
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Konkurs 

na prace popularno-naukowe i badawcze 

dotyczące historii pożarnictwa 

 

W N I O S E K 

 
Nazwa, adres, telefon, fax. osoby lub instytucji zgłaszającej 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Praca zgłaszana do nagrody /temat, kategoria, rok ew. publikacji/ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Autor pracy popularno-naukowej lub badawczej /imię i nazwisko, adres do 

korespondencji, telefon/ 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Promotor, opiekun naukowy /imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon/ 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Uzasadnienie wniosku. (Wypełnia instytucja /osoba/ zgłaszająca) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

Uwaga: Uzasadnienie może przekraczać podany wyżej format. 

              Do wniosku mogą być dołączone recenzje i opinie. 
                                               

 

 

 

Pieczęć instytucji zgłaszającej                                                           Pieczątka imienna i podpis przedstawiciela 

        /Podpis osoby zgłaszającej/ 

 

 

 

Data..................................... 


