
REGULAMIN KONKURSU 

Na straży Rzeczypospolitej. Wojna polsko-bolszewicka. 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą w 

Warszawie (00-207) Pl. Krasińskich 2/4/6, NIP 525-24-12-957, REGON 141199647. 

2. Celem konkursu jest: 

a. Edukacja historyczna zgodna z podstawą nauczania: 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Szkoła ponadpodstawowa. Historia – cele 

kształcenia: I, II, III; treści nauczania: XLI, pkt. 4–5 (poziom podstawowy), pkt. 2–3 (poziom 

rozszerzony). 

b. Kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. 

c. Upowszechnianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej. 

d. Promocja teki edukacyjnej „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921”. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

4. Do udziału w konkursie można zgłosić tylko jedną pracę w formie eseju historycznego na jeden z 

proponowanych przez Organizatora tematów. 

5. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwa Komisja Konkursowa. 

 

 

§ 2. Zasady udziału w konkursie 
 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Praca konkursowa musi być autorskim dziełem uczestnika konkursu. 

3. Opiekę nad uczestnikiem sprawuje nauczyciel–opiekun, z którym kontaktuje się Organizator w celu 

przekazania potrzebnych materiałów (teka edukacyjna „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921). 

4. Uczestnicy przesyłają pracę konkursową osobiście lub poprzez nauczyciela–opiekuna na adres e-mail 

wskazany przez Organizatora (andrzej.krynski@ipn.gov.pl) wyłącznie w formacie PDF. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie eseju historycznego na jeden poniższych tematów, 

dotyczących wojny polsko-bolszewickiej: 

 „Ochotnicy i z poboru. Los żołnierza polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej” 

 „Kobiety na straży Niepodległej w czasie wojny polsko-bolszewickiej” 

 „Bolszewicka piąta kolumna w Rzeczypospolitej. Polscy komuniści przeciw Niepodległej 

podczas wojny polsko-bolszewickiej” 

6. Przygotowując pracę konkursową uczestnicy mają obowiązek skorzystać z treści zawartych w tece 

edukacyjnej IPN „Wojna polsko–bolszewicka 1919-1921”, która zostanie przesłana nauczycielom– 

–opiekunom niezwłocznie po zgłoszeniu udziału w konkursie. 

7. Przygotowując pracę konkursową uczestnicy mogą również skorzystać z proponowanej przez Organizatora 

dla każdego tematu pozycji książkowej lub z dowolnego wybranego przez siebie źródła wiedzy. 

8. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu konkursu) na adres e-mail: andrzej.krynski@ipn.gov.pl 

9. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja zwrotna od Organizatora. 

 

 

 



§ 3. Warunki techniczne pracy konkursowej 
 

1. Praca konkursowa musi zostać napisana w edytorze tekstowym, a następnie zapisana w formacie PDF. 

2. Należy zastosować czcionkę o wielkości 11, interlinię 1,5 i marginesy normalne, czyli ok. 2,54 cm. 

szerokości. 

3. Objętość pracy konkursowej musi wynosić co najmniej 2,5 strony tekstu. 

 

 

§ 4. Harmonogram konkursu 
 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 kwietnia 2022 r. włącznie  

2. Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. włącznie 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 maja 2022 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

(https://warszawa.ipn.gov.pl/) 

 

 

§ 5. Komisja Konkursowa 
 

1. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w 

Warszawie. 

2. W skład Komisji wchodzą trzy osoby. 

3. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac uczestników. 

4. Komisja oceni prace zgodnie z zasadami zawartymi w § 2, § 3, § 4. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo nieoceniania prac niezgodnych z zasadami zawartymi w § 2, § 3, § 4.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 6. Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia i dyplomy. 

2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. 

3. Nagrody rzeczowe otrzymają Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac konkursowych. 

4. Forma przekazania nagród, wyróżnień i dyplomów zostanie ustalona indywidualnie z nauczycielem–

opiekunem uczestnika po zakończeniu konkursu. 

5. Ogólna wartość nagród dla jednego laureata nie przekracza 2000 zł, w związku z czym, nie powstaje 

obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835). 

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. organizacji konkursu „Na straży Rzeczypospolitej. Wojna polsko-bolszewicka” 

b. publikacji danych osobowych – poprzez podanie imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły/placówki 

oraz zajętego w konkursie miejsca lub uzyskanego wyróżnienia – na stronach internetowych i w 

mediach społecznościowych Organizatora. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą), oraz lit. e 

(wykonywanie zadań w interesie publicznym - art. 53 pkt 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 



Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej 

RODO. 

3. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i 

proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz 

podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do zakończenia 

publikacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatora, lub do momentu 

wycofania zgody, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami 

określonymi w obowiązującym IPN–KŚZpNP rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia 

danych. 

8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu bez podania przyczyn. 

2. Organizator posiada prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do niewyłaniania 

zwycięzcy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

4. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z uczestnictwa w konkursie. 

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje zostaną wyłączone z konkursu. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z: 

Andrzej Kryński, (22) 860 70 23, andrzej.krynski@ipn.gov.pl. 

 

 


