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Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. 

Poz. 46 
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  2 4  

M I N I S T R A  S P R AW  Z A G R A N I C Z N Y C H
1)  

z dnia 18 lipca 2017 r. 

w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu rozbudzania w międzynarodowym środowisku naukowo-badawczym zainteresowania 

historią Rzeczypospolitej Polskiej oraz historią polskiej dyplomacji, ustanawia się coroczny Konkurs 

Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych, zwany dalej „konkursem”. 

§ 2. 1. Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady 

Dyplomacji Historycznej, powołanej zarządzeniem nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 

2016 r. w sprawie Rady Dyplomacji Historycznej (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 32). 

2. Minister Spraw Zagranicznych przyznaje nagrody w konkursie w następujących kategoriach: 

1) „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”; 

2) „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”. 

§ 3. Zasady przeprowadzenia konkursu określają: 

1) Regulamin Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza 

publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”, określony w załączniku nr 1 

do zarządzenia; 

2) Regulamin Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza 

publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

                                                      
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej 

w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131). 
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§ 4. 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa. Ogłoszenie może być zamieszczone także w środkach 

masowego przekazu. 

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje o sposobie i terminie zgłaszania publikacji do 

konkursu i kryteriach oceny nadesłanych publikacji w każdej z kategorii. 

3. Ogłoszenie o konkursie podlega zatwierdzeniu przez członka kierownictwa Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych właściwego do spraw dyplomacji publicznej. 

§ 5. 1. Obsługę organizacyjną i techniczną konkursu zapewnia komórka organizacyjna 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwa do spraw dyplomacji publicznej. 

2. Koszt nagród przyznawanych w konkursie pokrywany jest z części 45 budżetu państwa ze 

środków będących w dyspozycji dyrektora Sekretariatu Ministra Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

§ 6. Do pierwszej edycji konkursu mogą być zgłaszane publikacje wydane w latach 2015 i 2016. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Minister Spraw Zagranicznych: Witold Waszczykowski 
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Załączniki do zarządzenia nr 24 

Ministra Spraw Zagranicznych z dnia  

18 lipca 2017 r. 

 

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” 

§ 1. 1. Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza publikacja w 

języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”, zwany dalej „konkursem”, przeprowadza Rada 

Dyplomacji Historycznej. 

2. Rada Dyplomacji Historycznej może powołać komisję do zaopiniowania publikacji 

zgłoszonych do konkursu. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Rady Dyplomacji Historycznej 

lub eksperci zewnętrzni. 

§ 2. Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć historii polskiej dyplomacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów: 

1) polska służba zagraniczna w działaniach na rzecz ochrony interesów państwa polskiego; 

2) historia polskiej polityki zagranicznej; 

3) historia działalności polskich placówek zagranicznych; 

4) postacie polskiej dyplomacji; 

5) organizacja polskiej służby zagranicznej; 

6) dzieje relacji bilateralnych Polski z innym państwem/państwami; 

7) historia udziału i zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych. 

§ 3. 1. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje: 

1) wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu; 

2) autorów polskich lub zagranicznych; 

3) wydane w języku polskim lub obcojęzyczne przetłumaczone na język polski. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe, edycje 

źródeł oraz wspomnienia – w których liczba autorów nie przekracza trzech. 

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są 

etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

§ 4. 1. Publikacje do konkursu mogą być zgłaszane przez: 

1) wydawnictwa, 
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2) autorów prac, 

3) członków Rady Dyplomacji Historycznej, 

4) organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nauki, jednostki samorządu terytorialnego, 

5) laureatów poprzednich edycji konkursu, 

6) inne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 

2. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie. 

3. Publikacje zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.  

§ 5. 1. Autor publikacji, której przyznano pierwsze miejsce w konkursie, otrzymuje nagrodę 

pieniężną w kwocie 20 000 PLN. W przypadku zwycięstwa publikacji przygotowanej przez więcej niż 

jednego autora, nagroda dzielona jest na równe części pomiędzy współautorów. 

2. Autorzy publikacji, którym przyznano drugie i trzecie miejsce w konkursie, otrzymują 

wyróżnienia. 

§ 6. 1. Wyniki konkursu są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

2. Sekretarz Rady Dyplomacji Historycznej kieruje do laureata konkursu list informujący o 

przyznaniu nagrody i zapraszający na jej uroczyste wręczenie. 

§ 7. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej. 
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Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

w kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski” 

§ 1. 1. Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza publikacja 

obcojęzyczna promująca historię Polski”, zwany dalej „konkursem”, przeprowadza Rada Dyplomacji 

Historycznej. 

2. Rada Dyplomacji Historycznej może powołać komisję do zaopiniowania publikacji 

zgłoszonych do konkursu. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Rady Dyplomacji Historycznej 

lub eksperci zewnętrzni. 

§ 2. Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć dziejów Państwa i Narodu Polskiego. 

§ 3. 1. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje: 

1) wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu; 

2) autorów polskich lub zagranicznych; 

3) wydane w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim lub 

hiszpańskim, z wyłączeniem prac tłumaczonych z języka polskiego; w przypadku pozostałych 

języków obcych dołącza się tłumaczenie całości publikacji na język angielski lub polski. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i 

edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech. 

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są 

etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

§ 4. 1. Publikacje do konkursu mogą być zgłaszane przez: 

1) misje dyplomatyczne i urzędy konsularne w Polsce, 

2) placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) wydawnictwa, 

4) autorów prac, 

5) członków Rady Dyplomacji Historycznej, 

6) organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nauki, jednostki samorządu terytorialnego, 

7) laureatów poprzednich edycji konkursu, 

8) inne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 

2. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie. 
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3. Publikacje zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.  

§ 5. 1. Autor publikacji, której przyznano pierwsze miejsce w konkursie, otrzymuje nagrodę 

pieniężną w kwocie 10 000 EUR. W przypadku zwycięstwa publikacji przygotowanej przez więcej niż 

jednego autora, nagroda dzielona jest na równe części pomiędzy współautorów. 

2. Autorzy publikacji, którym przyznano drugie i trzecie miejsce w konkursie, otrzymują 

wyróżnienia. 

3. Wydawcy publikacji zgłoszonych do konkursu mogą otrzymać specjalne wyróżnienia. 

§ 6. 1. Wyniki konkursu są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

2. Sekretarz Rady Dyplomacji Historycznej kieruje do laureata konkursu list informujący 

o przyznaniu nagrody i zapraszający na jej uroczyste wręczenie. 

§ 7. Uroczyste wręczenie nagród następuje w ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej. 

 

 

 


