
Załącznik do Uchwały nr 1/12//2018 Zarządu TNP z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

 

R E G U L A M I N 

grantu naukowo-badawczego Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego  

pod nazwą  „Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku”  

 

§1. 

1. Grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą 

„Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku ”,  obejmuje 

oryginalne prace powstałe w wyniku prowadzonych badań związanych z analizą 

koncepcji edukacyjnych, w szczególności wizji wychowania, organizacji systemu 

szkolnictwa oraz celów edukacyjnych. Eksploracji poddana zostanie myśl polityczna 

głównych środowisk ideowych III RP: socjaldemokratycznego, liberalnego, chadeckiego, 

neoagrarnego oraz w mniejszym zakresie nacjonalistycznego, anarchistycznego czy 

alterglobalistycznego. 

Grant obejmuje następujące obszary tematyczne: 

1) społeczeństwo, 

2) państwo, 

3) prawo, 

4) polityka, 

5) administracja publiczna 

6) samorząd terytorialny 

7) myśl polityczna 

2. Organizatorem konkursu na Grant jest Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

 

§2. 

Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, oraz inne osoby 

posiadające wykształcenie wyższe prowadzące badania w obszarach wymienionych w §1 

ust.1. 

 

§3. 

Prace o objętości 1 arkusza wydawniczego, wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Aneksie 1 do niniejszego Regulaminu, winny być złożone przez grantobiorcę w terminie do 



dnia 11 lutego 2019  roku, łącznie z wymaganymi oświadczeniami wynikającymi  z 

przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz oświadczeniem o zapoznaniu się                                

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

 

§4. 

1. Praca po złożeniu jej organizatorowi zostanie wstępnie oceniona przez kierownika 

Grantu pod względem zgodności z tematyką Grantu oraz pod względem formalnym, co 

do zgodności z wymogami edytorskimi. 

2. Po dokonaniu oceny kierownik Grantu skieruje pracę do recenzji albo odmówi nadania 

dalszego biegu w przypadku niezgodności z tematyką Grantu albo niespełnieniem 

wymogów edytorskich. 

3. Kierownik Grantu może odmówić przyjęcia opracowania bez podania przyczyn. 

4. Od decyzji kierownika Grantu, o której mowa w ust. 2 i 3, grantobiorcy przysługuje 

odwołanie do organizatora. 

5. Po zakończeniu ewentualnego postępowania odwoławczego kierownik Grantu sporządza 

ostateczną listę przyjętych prac. 

6. Prace umieszczone na liście, o której mowa w ust. 5, kierownik Grantu kieruje do 

recenzentów, a następnie, w przypadku otrzymania pozytywnych recenzji, prace te 

zostają zakwalifikowane do druku. 

 

§5. 

1. Grantobiorcy (autorowi pracy) przysługuje honorarium w kwocie 200,00 (słownie: 

dwieście) złotych brutto za jedną pracę. 

2. Honorarium, o którym mowa w ust. 1, wypłacone zostanie grantobiorcy po otrzymaniu 

pozytywnej recenzji przedstawionej przez niego pracy oraz po przyjęciu jej do druku 

przez kierownika Grantu. 

 

§6. 

1. Zakwalifikowane do druku opracowania mogą zostać przetłumaczone na język angielski 

lub inny język kongresowy. 

2. Warunkiem dokonania tłumaczenia jest pozyskanie przez organizatora niezbędnych 

środków na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem. 

 



 

§7. 

W przypadku wątpliwości ostateczna, wiążąca interpretacja postanowień niniejszego 

Regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aneks 1 

 

Informacje dla autorów 

 

Teksty prac należy dostarczyć pod adres kierownika grantu do 11 lutego 2019 r. 

Powinny one spełniać następujące wymagania: 

 Formaty: doc, docx. 

 Objętość artykułu do 1 arkusza wydawniczego, czcionka (Times New Roman) tekstu 

głównego 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza. 

 Przypisy zamieszczone na dole strony, ze skrótami w języku polskim (np. dz. cyt., 

tamże), czcionka (Times New Roman) tekstu przypisu 10 punktów, interlinia 1 wiersz. 

 Przypisy odwołujące się do niepublikowanych źródeł archiwalnych powinny zawierać 

nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę, kartę, tytuł 

dokumentu (bez kursywy), np. 

Archiwum Państwowe w Płocku, Towarzystwo Naukowe Płockie, sygn. 234, k. 21, 

Protokół zebrania organizacyjnego sekcji technicznej. 

 Przypisy odwołujące się do książek pojedynczych autorów, jak też o nierozdzielnym 

autorstwie, winny zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora (autorów), tytuł książki 

(kursywą), miejsce i rok wydania, stronę, np.: 

Z. Kruszewski, Towarzystwo Naukowe Płockie - podmiot życia publicznego, 

Warszawa 2011, s. 35-39. 

 Przypisy odwołujące się do prac zbiorowych powinny zawierać: inicjał imienia i 

nazwisko autora wewnętrznego opracowania, tytuł wewnętrznego opracowania 

(kursywą), tytuł książki, w której zostało ono umieszczone (kursywą), inicjał imienia i 

nazwisko redaktora lub opracowującego, miejsce i rok wydania, stronę, np.: 

A. Chodubski, O metodach i technikach współczesnych badań regionalnych, w: 

Polityka regionalna a historyczna i obronna świadomość Polaków. W 80. rocznicę 

przyłączenia Chojnic do Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Knopek i A. Marcinkowski, 

Bydgoszcz 2001, s. 220-223. 

 Przypisy odwołujące się do czasopism naukowych winny zawierać: inicjał imienia i 

nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), 



ewentualnie rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ewentualnie numer, zeszyt), stronę, 

np. 

M.M. Kosman, Republika Federalna Niemiec wobec Traktatu o Unii Europejskiej, 

„Przegląd Politologiczny” 2004, nr 2, s. 71-84. 

 Przypisy źródłowe z odwołaniem się do tekstów prasowych winny zawierać: inicjał 

imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł gazety (w cudzysłowie), rok, 

numer, dzień i miesiąc (cyframi rzymskimi), np. 

dzienniki: Z. Jaworski, Fauna ziemi płockiej, „Rzeczpospolita” 2009, nr 252 z 10-11 

XI. 

miesięczniki, kwartalniki: K. Pacuski, Parafie diecezji płockiej od XI do XVI wieku, 

„Notatki Płockie” 1996, nr 1, s. 3-6. 

 Cytaty należy zapisywać z użyciem cudzysłowu (bez kursywy).  

 Do tekstu pracy należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz angielskim o 

objętości nieprzekraczającej 600 znaków ze spacjami każde. 

 Do tekstu pracy należy dołączyć słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim. 

 Do tekstu pracy należy dołączyć krótką informację o autorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

……………………………………………   …………………………………… 

Stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko   Miejsce, data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE 

 

Oświadczam, że artykuł pt.:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………  

złożony w konkursie o grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego 

Płockiego pod nazwą  „Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku”:  

- stanowi dzieło mojego autorstwa; 

- nie był wcześniej opublikowany; 

- jest oryginalną publikacją naukową, prezentującą wyniki badań własnych; 

- nie został złożony do druku w innym wydawnictwie; 

- nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 

83 z późn. zm.). 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

……………………………………………   …………………………………… 

Stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko     Miejsce, data 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem grantu naukowo-badawczego Prezesa 

Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą „Problematyka edukacji w polskiej myśli 

politycznej po 1989 roku”. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K O M U N I K A T 

 

Towarzystwo Naukowe Płockie ustanawia grant naukowo-badawczy Prezesa 

Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą: „Problematyka edukacji w polskiej myśli 

politycznej po 1989 roku” na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku 

prowadzonych badań, związanych z analizą koncepcji edukacyjnych, w szczególności 

wizji wychowania, organizacji systemu szkolnictwa oraz celów edukacyjnych. Eksploracji 

poddana zostanie myśl polityczna głównych środowisk ideowych III RP: 

socjaldemokratycznego, liberalnego, chadeckiego, neoagrarnego oraz w mniejszym 

zakresie nacjonalistycznego, anarchistycznego czy alterglobalistycznego. 

Grant obejmuje następujące obszary tematyczne: 

1. społeczeństwo, 

2. państwo, 

3. prawo, 

4. polityka, 

5. administracja publiczna, 

6. samorząd terytorialny, 

7. myśl polityczna. 

 

Opracowania o objętości do 1 arkusza wydawniczego wykonane zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Grantu  zostaną wydrukowane w monografii. 

 

Za wykonanie  jednego opracowania przyjętego do druku przewiduje się honorarium  

w kwocie 200,00 złotych brutto. 

 

Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni a także inne osoby 

posiadające wykształcenie wyższe, prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach 

tematycznych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Grantu oraz dokumenty związane z jego realizacją 

dostępne są na stronie www.tnp.org.pl. 

 

Deklaracje udziału w grancie proszę kierować na adres: g.radomski@wp.pl 


