
 

Regulamin VI edycji konkursu 

,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” 

§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku zwany dalej ,,Organizatorem”  

z siedzibą w Białymstoku (15-637), przy ul. Warsztatowej 1 A. 

2. Cele konkursu:  

a) utrwalanie pamięci o losach Polaków i ich wkładzie w dążenie do odzyskania wolności 

i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa polskiego w latach 1918 -1989,  

b) kształtowanie umiejętności prezentowania treści historycznych i wartości 

patriotycznych w formie utworu poetyckiego, 

c) kształtowanie świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji 

narodowych i języka polskiego, budowanie tożsamości narodowej i regionalnej,  

d) pogłębianie wiedzy o historii Polski oraz znajomości języka polskiego wśród 

młodzieży, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającej poza granicami 

kraju, 

e) odkrywanie wartości i bogactwa dziedzictwa  narodowego, jakim są źródła historyczne, 

jako świadectwo historii narodu, regionu, a zwłaszcza losów własnej rodziny, 

f) rozwijanie umiejętności pracy ze źródłem historycznym tj. kształtowanie umiejętności 

poszukiwania, analizowania i krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji 

zawartych w źródłach, 

g) zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną oraz zachęcanie do podejmowania 

indywidualnej aktywności twórczej, 

h) promowanie uczniów o uzdolnieniach artystycznych. 

§2.  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.  Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzieży mieszkających poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.  Konkurs ma charakter indywidualny, jest dwuetapowy, dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach: 

 Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: 

a) kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 



b) kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych 

c) kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat 

b) kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat 

c) kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu 

poetyckiego i autorskiego komentarza, zwanych dalej „pracą konkursową”: 

a) Utwór poetycki powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać 

wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 

na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.  

  b) Komentarz musi odnosić się do określonego źródła historycznego (np. fotografii, 

dokumentu, wspomnienia, listu, pamiętnika, nagrania, itp.), które stało się inspiracją do 

powstania utworu poetyckiego. Źródło historyczne może pochodzić z domowych 

zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Niezbędny jest 

autorski charakter komentarza, niedopuszczalne są zatem wszelkie próby prostego 

przekopiowania tekstu np. z Wikipedii czy innych portali internetowych. Pracę 

konkursową można uzupełnić kopią wybranego źródła historycznego. Należy wskazać 

bibliografię z podaniem źródeł historycznych (miejsce przechowywania źródła 

historycznego lub jego publikacji) lub wykorzystanej literatury.  

c) Mile widziane będą prace konkursowe nawiązujące swą treścią do historii regionu lub 

historii rodziny lub wzbogacone o dotąd niepublikowane źródła.  

d) Zachęcamy do korzystania z dokumentów publikowanych na portalach tematycznych 

Instytutu Pamięci Narodowej (https://archiwumpamieci.pl/; 

https://ipn.gov.pl/pl/archiw/archiwalia;https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy;https:

//edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne; 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1) 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową. 

6. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłaszane 

do innych konkursów. 

7. Praca konkursowa powinna powstać samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela/opiekuna prowadzącego (nauczyciel/opiekun prowadzący podpisuje 

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu które stanowi zał. nr 1 do  

regulaminu. Podpisanie zgody na prezentowanie wizerunku nie jest obowiązkowe). 

https://archiwumpamieci.pl/
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne


8. Tekst komentarza załączonego do utworu poetyckiego nie powinien przekraczać jednej 

strony formatu A4 (font (krój pisma) Times New Roman 12 p., interlinia 1,5). Forma 

komentarza jest dowolna. 

9. Prace konkursowe należy przygotować w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 

elektronicznej np. na płycie CD/DVD. 

10. Praca konkursowa powinna być podpisana wyłącznie GODŁEM (PSEUDONIMEM) z 

oznaczeniem grupy i kategorii konkursowej. Tym samym godłem (pseudonimem) 

powinna być podpisana elektroniczna wersja pracy np. płyta CD/DVD.  

11. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają prawa do wizerunku, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. W 

przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszył.  

12. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu przez uczestnika konkursu 

oraz złożenie oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi licencji w zakresie autorskich 

praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu i oświadczenie są dobrowolne, ale 

konieczne do udziału w konkursie. W przypadku osoby niepełnoletniej regulamin 

akceptuje i oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

13. Uczestnik dostarcza do szkoły pracę konkursową, formularz zgłoszeniowy oraz 

oświadczenie o udzieleniu Organizatorowi licencji w zakresie autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu. 

14. Dopuszczone do etapu II prace konkursowe do Centralnej Komisji Konkursowej wraz z 

formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o udzieleniu Organizatorowi licencji w 

zakresie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) szkoła dostarcza osobiście lub 

przesyła pocztą z listą zbiorczą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego 

regulaminu) do dnia 4 kwietnia 2023 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje 

data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs poetycki” na adres:  

a) Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza 

granicami kraju: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku  

ul. Warsztatowa 1 A, 15-637 Białystok 

b) Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:  

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn 



15. W przypadku gdy szkołę reprezentuje kilku uczestników, elektroniczne wersje prac 

mogą być zapisane na jednym nośniku danych. 

 

§3.  

Ocena prac konkursowych i nagrody 

1. Etap I (szkolny) organizowany jest za zgodą dyrektora szkoły.  

2. Uczestnik dostarcza pracę konkursową opiekunowi merytorycznemu konkursu/szkolnej 

komisji konkursowej wyznaczonej przez dyrektora szkoły. 

3. W ramach etapu I (szkolnego) szkoła może wyłonić do II etapu maksymalnie 10 prac z 

każdej kategorii konkursowej dokonując oceny prac biorąc pod uwagę kryteria wskazane 

w niniejszym regulaminie.  

4. Dyrektor dostarcza Centralnej Komisji Konkursowej prace z listą zbiorczą (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) wyłonionych uczestników 

reprezentujących szkołę w konkursie zgodnie z § 2 pkt 14. 

5. Prace przesłane do etapu II oceniane będą przez Centralną Komisję Konkursową 

powołaną przez Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. 

6. Prace Centralnej Komisji Konkursowej obsługuje Sekretarz Centralnej Komisji 

Konkursowej (bez prawa głosu). 

7. Ocenie podlegają wyłącznie prace zgodne z warunkami niniejszego regulaminu. 

8. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: treść zgodna z 

faktami historycznymi (0-2 pkt.), poprawność językowa (0-2 pkt.), ogólny wyraz 

artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu, oryginalność (np. oryginalna tematyka, 

forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim (0-6 pkt.), 

umiejętność wyszukiwania, wykorzystania informacji, dobór literatury i materiału 

źródłowego np. wykorzystanie niepublikowanych źródeł, wartość poznawczo-

merytoryczna (0-7 pkt.), samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, 

autorefleksja (0-3 pkt.). 

9. Członkowie Centralnej Komisji Konkursowej oceniają prace zakodowane tzn. 

podpisane wyłącznie godłem/pseudonimem. 

10. Decyzje Centralnej Komisji Konkursowej podejmowane są większością głosów. 

11. Decyzje Centralnej Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

12. Centralna Komisja Konkursowa ocenia prace i wyłania laureatów (I, II, II miejsce) w 

każdej kategorii konkursowej, w  dwóch grupach konkursowych osobno: 

 Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

 Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 



13. Rozkodowania prac dokonuje sekretarz Centralnej Komisji po wyłonieniu przez 

członków Centralnej Komisji osób nagrodzonych. 

14. Lista osób nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora do 

dnia  7 czerwca 2023 r. (https://bialystok.ipn.gov.pl) 

 

15. Uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której zostaną rozdane nagrody, 

odbędzie się w październiku 2023 r. Informacja o dokładnym terminie gali zostanie 

umieszczona na stronach internetowych Organizatora.  

16. Organizator konkursu zapewnia nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród ex aequo, nagród 

specjalnych i wyróżnień. 

17. Komisja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagród i niewyłonienia 

laureatów. 

18. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy otrzymają również dyplomy pamiątkowe. 

19. Wybrane przez Komisję Konkursową prace mogą zostać opublikowane w 

pokonkursowym wydawnictwie. Na wniosek Organizatora, uczestnicy konkursu będą 

zobowiązaniu do uzupełnienia dodatkowych informacji niezbędnych przy publikacji do 

przygotowania pokonkursowego wydawnictwa. 

 

§4.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentu pracy 

konkursowej w dowolnej formie nieodpłatnie (bez honorarium za prawa autorskie).  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na dalsze wykorzystywanie zgłoszonych prac przez 

Organizatora (w tym: ich ekspozycję, powielanie, publikację w prasie, telewizji,  

Internecie, druk, prezentację w formie audiobooka i ebooka, wykorzystanie w 

prezentacjach multimedialnych prezentowanych następnie przez Organizatora do celów 

informacyjno-promocyjnych, naukowych i edukacyjnych w ramach działalności 

ustawowej i realizacji misji edukacyjnej IPN). 

3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod 

warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została 

przygotowana i wykorzystana w konkursie: ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i 

młodzieży” zorganizowanym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. 

https://bialystok.ipn.gov.pl/


4. Całość prac (nośnik papierowy i elektroniczny zawierający wiersz i komentarz)  

oraz ewentualne dołączone kopie źródeł historycznych przechodzą na własność 

Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

7. Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej Organizatora  

https://bialystok.ipn.gov.pl (lub zakładka: archiwa/działalność naukowa i 

popularyzatorska/konkursy) 

8. Kontakt ze strony Organizatora:  

a) Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza 

granicami RP: 

 Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku) 

konkurs.poetycki@ipn.gov.pl  

jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45; 85 664 57 47 

b) Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:  

 Mateusz Wojciechowski (Delegatura IPN w Olsztynie) 

mateusz.wojciechowski @ipn.gov.pl  tel. 89 521 48 05 

 

§5.  

Ochrona danych osobowych 

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) poprzez zapoznanie 

uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli/opiekunów 

prowadzących z klauzulami informacyjnymi sformułowanymi w załączniku nr 3 do 

Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

https://bialystok.ipn.gov.pl/
mailto:konkurs.poetycki@ipn.gov.pl
mailto:jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl
mailto:dawid.zagzil@ipn.gov.pl


 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

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

        (miejscowość, data) 

 

Instytut Pamięci Narodowej  

   Oddział w Białymstoku 

Formularz zgłoszeniowy 

do VI edycji konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” 

(proszę czytelnie wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko, wiek, klasa i kategoria konkursowa uczestnika konkursu, GODŁO 

(PSEUDONIM): 

 

 

Proszę podkreślić właściwą grupę konkursową: 

 Grupa konkursowa I: uczniowie z województwa podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego 

 Grupa konkursowa II: uczniowie mieszkający poza granicami RP  

(podać państwo:………………) 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego): 

 

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika powyżej 16 roku życia (np. 

telefon kontaktowy lub e-mail lub adres do korespondencji): 

 

 

Nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy/e-mail: 

 

 

Dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna prowadzącego (imię i nazwisko, telefon/e-mail): 

 

Tytuł wiersza: 

 

Informacje dotyczące źródła wskazanego w komentarzu (miejsce przechowywania lub 

publikacji) 

 

 

 



 

 

Oświadczenie na udzielenie licencji oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku Twórcy 

utworu przez uczestnika konkursu 

  

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu ,,Historia najnowsza Polski w 

poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Białymstoku i w pełni akceptuję jego treść wraz 

ze zgłoszeniem pracy udzielam na czas nieoznaczony Organizatorowi Konkursu niewyłącznej i 

nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu poetyckiego pt. 

„……………………………….................................................................” oraz towarzyszącego mu 

autorskiego komentarza autorstwa  

…………………………………………………………………………………………………………, 

zwanych dalej „Utworem”, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na: w 

zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w inny 

sposób publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Równocześnie wyrażam zgodę na realizowanie 

przez Organizatora uprawnień do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do 

powyższego Utworu i decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności. Powyższe 

uprawnienia Organizator Konkursu może realizować wedle swojego uznania wobec utworu 

poetyckiego i autorskiego komentarza łącznie, a także wobec tylko utworu poetyckiego i/lub tylko 

autorskiego komentarza.  

 

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

(miejscowość, data)                               (czytelny podpis uczestnika)          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                     

                                                                                                                                           niepełnoletniego uczestnika konkursu)  

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

mojego/Twórcy ww. Utworu, zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062) w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym lub 

audiowizualnym, zarejestrowanym lub wykorzystywanym w związku z Konkursem, w szczególności 

w trakcie Gali i udostępnieniem w materiałach drukowanych w dowolnej formie oraz na stronach 

internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora.  

 

         …………………………   ……………………………………… ……………………………………… 

                     (miejscowość, data)                     (czytelny podpis uczestnika)                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

          niepełnoletniego uczestnika konkursu)  



 

Oświadczenie nauczyciela/opiekuna prowadzącego 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu ,,Historia najnowsza 

Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Białymstoku i w pełni 

akceptuję jego treść. 

 

…………………………………………  …………………………………………………………… 

              (miejscowość, data)                                              (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna prowadzącego) 

   

 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

mojego wizerunku w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym lub audiowizualnym, 

zarejestrowanym lub wykorzystywanym w związku z Konkursem, w szczególności w trakcie 

Gali i udostępnieniem w materiałach drukowanych w dowolnej formie oraz na stronach 

internetowych prowadzonych przez Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 

społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.  

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………………………… 

              (miejscowość, data)                                              (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna prowadzącego) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu: 

 

Lista zbiorcza wyłonionych uczestników reprezentujących szkołę  

w VI edycji konkursu poetyckiego  

,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”  

organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 

 

 

1. Nazwa, adres, telefon szkoły: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Liczba zaangażowanych uczniów (z każdej kategorii konkursowej): 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Uczestnicy reprezentujący szkołę w VI edycji konkursu poetyckiego ,,Historia 

najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” (do 10 uczestników z każdej 

kategorii konkursowej) 

 

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika Kategoria 

konkursowa 

Nauczyciel/opiekun 

prowadzący 

1.    

2     

 

 

       

 ………………………………………….. 

 Data i podpis dyrektora szkoły 

 



 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu 

Klauzula informacyjna dotycząca konkursu  

„Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” 

1.Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) organizacji, przebiegu i udziału w  konkursie „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, 

b) rozpowszechniania wizerunku w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym lub audiowizualnym, 

zarejestrowanym lub wykorzystywanym w związku z Konkursem,  

w szczególności w trakcie Gali i udostępnieniem w materiałach drukowanych w dowolnej formie oraz 

na stronach internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 

społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.  

c) rozpowszechniania danych osobowych twórcy utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu. 

 

2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda - zgodnie z art. 81  

ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych) i lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy tj. regulaminu konkursu „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”) oraz lit. e (wykonanie 

zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP) 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 (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1, z późn. zm.) - 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, adres 

do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

5.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty upoważnione przez Administratora. 

 

6.Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia konkursu 

„Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” oraz do momentu zakończenia publikacji  

na stronie internetowej organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora, bądź do czasu wycofania zgody, którego dokonano na podstawie zgody. 

Następnie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, 

określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, w celu wykonania obowiązku archiwizacyjnego. 

 

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  

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

 

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może 

skutkować brakiem realizacji praw wynikających z udziału w konkursie „Historia najnowsza Polski  

w poezji dzieci i młodzieży”. 

 

9.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. 


