
 

R E G U L A M I N   K O N K U R S U 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych  

po 1945 roku 

IV edycja 
 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Zakład Stosunków Międzynarodowych, działający w ramach Instytutu 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11), zwany 

dalej Organizatorem.  

2. „Ogólnopolski Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku” dotyczy przyczyn, przebiegu  

i implikacji wojen w latach 1945-2016.  

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 

1. Celem głównym Konkursu jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do problematyki 

bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 

2. Inne cele Konkursu to: promocja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków 

międzynarodowych; kształcenie umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń dla szeroko pojętego 

bezpieczeństwa oraz wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania; kształcenie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji przydatnych do zrozumienia specyfiki oraz zwalczania współczesnych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka i jego zbiorowości w różnych sferach oraz regionach i kręgach 

cywilizacyjnych.  

 

§ 3 

UCZESTNICY 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasięg Konkursu: ogólnopolski.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku: złamania 

Regulaminu, niesamodzielnej pracy (plagiatu), zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem oraz 

podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.  

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a. wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu), 

b. przesłanie formularza zgłoszeniowego (w wersji elektronicznej – skan) drogą elektroniczną do 

Organizatora Konkursu na adres bezpieczeństwo-nm@us.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 

marca 2018 roku. 

2. Uczestników Konkursu zgłasza placówka, w której się kształcą (szkoła).  

3. Każda placówka (szkoła) może zgłosić maksymalnie 10 Uczestników.  

 



 

§ 5 

TEST I OCENA PRAC 

1. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11). Godzina rozpoczęcia konkursu:  godz. 11:30. 

2. Zadaniem Uczestników będzie wypełnienie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań 

zamkniętych.  

3. Lista zagadnień oraz zalecana literatura stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Maksymalny czas wypełnienia testu to 60 minut.  

5. Podczas oceny prac Organizator weźmie pod uwagę poprawność merytoryczną prac konkursowych.  

6. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany zostanie jeden punkt. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna 

oznaczają przyznanie zero punktów. 

7. Odpowiedzi należy zaznaczać na karcie odpowiedzi, stanowiącej ostatnią stronę arkusza testowego. 

Odpowiedzi należy zaznaczać kolorami niebieskim lub czarnym, długopisem lub piórem. Niedozwolone 

jest stosowanie ołówka.  

8. Odpowiedzi należy zaznaczać poprzez zamalowanie wybranego pola. Błędne zaznaczenia należy otoczyć 

kółkiem, a następnie zaznaczyć właściwe pole. Niedozwolone jest stosowanie korektora.  

9. W przypadku równorzędnych wyników osób z pięcioma najlepszymi wynikami, o zajętej lokacie decyduje 

suma punktów zdobytych za pięć najtrudniejszych pytań testu. Jako najtrudniejsze uznaje się pięć 

kolejnych pytań testu, począwszy od pierwszego. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyska taką 

samą liczbę punktów w ten sposób obliczoną, o zajętym miejscu decyduje to, kto udzielił poprawnej 

odpowiedzi na kolejne pytanie testu, począwszy od pytania szóstego, podczas gdy inna osoba (osoby) 

udzieliła odpowiedzi błędnej (lub nie udzieliła jej w ogóle), aż do rozstrzygnięcia. 

 

§ 6 

NAGRODY 

1. Nagrodą główną (dla zdobywcy I miejsca) jest prawo do podjęcia studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia (licencjackich) na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzonym na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przyznane bez postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają nagrody rzeczowe oraz nagrody książkowe. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w postaci „wyróżnienia”.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe po otrzymaniu nagrody 

przez Uczestnika.  

 

§ 7 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH AUTORSKICH 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych  

z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).  

2. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu z zastrzeżeniem 

punktu 7.1. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku. 

2. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 5 kwietnia 2018 roku. 

4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora (www.inpidz.us.edu.pl; 

www.bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl) oraz powiązanych stronach na portalach społecznościowych.  



 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu 

spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, 

za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych 

kosztów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

 

 

Kontakt:  

mgr Monika Szynol  

Zakład Stosunków Międzynarodowych 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

bezpieczeństwo-nm@us.edu.pl; monika.szynol@us.edu.pl 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU: 

dr hab. Tomasz Kubin 

dr hab. Miron Lakomy 

dr Katarzyna Czornik 

mgr Monika Szynol 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

LISTA ZAGADNIEŃ I ZALECANA LITERATURA 

 

 

1. ZAGADNIENIA 

 Wojna koreańska 

 Wojna w Wietnamie 

 Wojny arabsko-żydowskie 

 Wojna iracko-irańska 

 Inwazja ZSRR na Afganistan 

 Wojna o Falklandy 

 Konflikt o Kaszmir (wojny indyjsko-pakistańskie) 

 Operacja „Pustynna Burza” 

 Interwencja amerykańska w Iraku w 2003 roku 

 Interwencja w Kosowie w 1999 roku 

 Wojna w Bośni i Hercegowinie 1992-1995 

 Konflikt serbsko-słoweński i serbsko-chorwacki 

 Interwencja Stanów Zjednoczonych (NATO) w Afganistanie od 2001 roku 

 Wojny rosyjsko-czeczeńskie 

 Konflikt jemeński w latach 90. XX wieku 

 Interwencja Izraela w Libanie w 2006 roku 

 Wojna gruzińsko-rosyjska w 2008 roku 

 Wojna domowa w Syrii od 2011 roku 

 Wojna domowa oraz interwencja w Libii w 2011 roku 

 Wojna domowa oraz interwencja w Mali w latach 2012-2013 

 Konflikt na wschodzie Ukrainy 

 Wojna z tzw. Państwem Islamskim 

 

2. ZALECANA LITERATURA 

 K. Czornik, Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie 

pozimnowojennym, Katowice 2011. 

 Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. 

Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. Red. K. Czornik,  

M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015. 

 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, 

Warszawa 2007. 

 M. Lakomy, Międzynarodowe kontrowersje wokół interwencji NATO w Libii, [w:] Śląsk 

- Polska - Europa – Świat. Red. M. Stolarczyk, K. Miroszewski, Katowice 2013. 

 M. Lakomy, Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii, 

„Studia Polityczne”, nr 31/2013. 

 Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich. Red. W. Gizicki,  Lublin 2014. 



 

 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010. 

 Cz. Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, 

Wrocław 2003.  

 Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych. Red. T. Okraska, Katowice 2014. 

 Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR. 

 Wojny Zachodu. Red. M. Madej, Warszawa 2017. 

 Zarys dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000. Red. A. Bartnicki, Warszawa 

2000.  

 Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Red. W. Malendowski, 

Wrocław 2003. 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres instytucji  

 
 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

 
 

Telefon kontaktowy i e-mail 

 
 

 

 

Lista Uczestników 

Imię i nazwisko uczestnika Klasa Imię i nazwisko uczestnika Klasa 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

OŚWIADCZENIA 

 

*Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, wyrażam zgodę na treść niniejszego Regulaminu  

i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. 

      

 

*Zostałem poinformowany/ poinformowana, iż dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów związanych  

z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz . 926). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby Konkursu.  

 

*Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby organizacji Konkursu (niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego, a także zestawiony z wizerunkami innych osób biorących udział w Konkursie. Wizerunek nie może być użyty  

w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych). 

  

*   - Postawienie znaku X w odpowiedniej kratce będzie równoznaczne z akceptacją  dla powyższych stwierdzeń.            

 

.................................................................  ................................................................. 
         (miejsce, data)       (podpis) 

 

 

 

 


