NAGRODA FUNDACJI WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA
im. Leona Wasilewskiego
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Nagrody Fundacji Wolność i Demokracja im. Leona Wasilewskiego przyznawane
są za najbardziej wartościowe poznawczo książki zawierające efekty badań stosunków
polsko-ukraińskich. Fundacja pragnie w ten sposób inspirować badania i promować dzieła
tych naukowców z Polski i Ukrainy, którzy podejmują tematy dotychczas niebadane lub słabo
zbadane, kwestie trudne we wzajemnych relacjach, a także obalają mity utrwalone w obu
społeczeństwach oraz służą uświadomieniu wspólnoty historycznych losów obu narodów.
2. Organizatorem konkursu o nagrodę jest Fundacja Wolność i Demokracja, zwana
dalej Fundacją.
3. Konkurs o Nagrodę Fundacji Wolność i Demokracja im. Leona Wasilewskiego,
zwaną dalej Nagrodą, realizowany jest w ramach projektu „XV Spotkania Klubu
Galicyjskiego. Jaremcze 2022” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą.
4. Nagrody przyznawane są w dziedzinie historii, ale także innych nauk
humanistycznych i społecznych i dotyczą wyłącznie książek wydanych w Polsce lub w
Ukrainie, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Nagroda może być również przyznana
za edycje cennych materiałów archiwalnych dotyczących problematyki wymienianej w § 1.
pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Materiały takie mogą pochodzić nie tylko z archiwów
polskich i ukraińskich, ale także z archiwów lub zbiorów prywatnych znajdujących się w
innych państwach.
5. Nagroda przyznawana jest na podstawie otwartego konkursu, zorganizowanego
zgodnie z niniejszym regulaminem.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane między 1 lipca 2021 roku a 6
czerwca 2022 roku.

7. Wysokość Nagrody za najlepszą publikację wynosi 5000 złotych brutto (słownie:
pięć tysięcy złotych brutto). Łączna kwota nagród pieniężnych wynosi 10.000 złotych brutto
(słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto).
§ 2.
Zasady zgłaszania książek do konkursu
1. Do Konkursu można zgłaszać książki wydane drukiem lub publikacje elektroniczne (e booki), zwane dalej książkami, wydane w języku polskim lub ukraińskim. W wyjątkowych
wypadkach także w języku angielskim, pod warunkiem, że edycja miała miejsce w Polsce lub
na Ukrainie.
2. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek autorstwa członków Kapituły
Konkursowej oraz najbliższych członków ich rodzin.
3. Uprawnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są:
1) wydawcy;
2) rektorzy wyższych uczelni lub dyrektorzy uczelnianych jednostek dydaktycznych;
3) dyrektorzy instytutów naukowych;
4) osoby o uznanym autorytecie naukowym, o ile zgłaszana książka mieści się w
zakresie nauk przez nich reprezentowanych;
5) laureaci konkursów z ubiegłych lat, o ile zgłaszana książka mieści się w zakresie
ich zainteresowań badawczych.
4. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody należy przesłać na formularzu, będącym
„Załącznikiem nr 1” do niniejszego Regulaminu na adres: Fundacja Wolność i Demokracja,
al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą
decyduje data stempla pocztowego na kopercie). Zgłoszenia składane po tym terminie nie
będą rozpatrywane. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Nagroda im. Leona
Wasilewskiego”.
5. Wraz z formularzem należy dostarczyć 3 egzemplarze książki zgłaszanej do Konkursu (a w
przypadku e-booka 3 egzemplarze płyty z jej zapisem cyfrowym w formacie pdf).
6. Zgłoszenia bez formularza zgłoszeniowego lub wymaganych książek/płyt z zapisem
cyfrowym, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

7. Egzemplarze książek oraz płyty CD lub DVD dostarczone na Konkurs nie podlegają
zwrotowi.
§3.
Komisja Konkursowa Nagrody
1. Do przeprowadzenia konkursu Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Konkursową Nagrody,
zwaną dalej Kapitułą. Komisja winna składać się z 5 lub 7 osób. W jej skład z urzędu
wchodzi Prezes lub Wiceprezes Fundacji oraz powołani przez Zarząd Fundacji członkowie
reprezentujący instytucje naukowe lub stowarzyszenia społeczne oraz wybitni naukowcy i
specjaliści z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, będący obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może w trakcie procesu konkursowego odwołać każdego z członków Kapituły,
jeśli zostałby on ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym lub rażąco naruszyłby normy
współżycia społecznego.
3. Członkostwo w Kapitule ustaje także w przypadku indywidualnej rezygnacji złożonej przez
członka Kapituły, a także w przypadku utraty przez niego zdolności do czynności prawnych
lub śmierci.
4. W razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, odwołania, utraty zdolności do
czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły, Fundacja ma obowiązek powołać nowego
członka Kapituły w ciągu miesiąca.
5. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje honorowo, nie otrzymując wynagrodzenia.
Członkom Kapituły Konkursowej spoza Warszawy Fundacja może pokryć koszty przyjazdu i
noclegu w Warszawie.
6. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie jej członkowie.
7. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.
8. Kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu nagrody na swym posiedzeniu w formie uchwały
zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagane jest głosowanie co najmniej
3/4 członków Kapituły. W załączeniu formularz „Ocena zgłoszonej do konkursu publikacji”,
który jest integralnym składnikiem niniejszego „Regulaminu”. W wyjątkowych wypadkach

głosowanie może odbywać się on-line. W razie równego podziału głosów, decyduje głos
Przewodniczącego.
9. Kapituła przyznaje nagrody książkom zgłoszonym do Konkursu kierując się następującymi
wskaźnikami:
1) wartość naukowa i oryginalność dzieła;
2) znaczące osiągnięcia w zakresie badań stosunków polsko-ukraińskich i polskiego
dziedzictwa kulturowego na Ukrainie;
3) nowatorstwo podjętej tematyki;
4) wprowadzenie do obiegu naukowego nieznanych dotąd dokumentów;
5) inspirowanie i wyznaczenie nowych perspektyw badawczych.
10. Kapituła przy ocenie książek może korzystać z ekspertów zewnętrznych. W takim
przypadku otrzymują oni wynagrodzenie za sporządzone recenzje dzieł zgłoszonych do
konkursu. Lista ekspertów jest poufna i ich dane osobowe nie mogą być ujawnione
uczestnikom Konkursu.
11. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach niejawnych, członkowie Kapituły są
zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i
podejmowanych decyzji.
12. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 4.
Wybór Laureatów
1. Książki do nagrody należy zgłaszać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.
W przypadku książek wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
2. Konkurs składa się z 3 etapów:
1) etap I – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu i ocena Kapituły, czy zgłoszone
książki odpowiadają kryteriom określonym w § 1 i 2 niniejszego Regulaminu;
2) etap II – Kapituła do 30 września 2022 roku rozstrzyga konkurs i powiadamia
laureatów.
3) etap III – Wręczenie Nagrody dokonuje Prezes Fundacji lub z jego upoważnienia
Przewodniczący Kapituły podczas specjalnego uroczystego posiedzenia Kapituły.

3. Laureat Nagrody w przypadku wznowień nagrodzonej książki ma obowiązek umieścić na
jej okładce lub stronie redakcyjnej informację o treści: Pierwsze wydanie niniejszej książki
uzyskało Nagrodę Fundacji Wolność i Demokracja im. Leona Wasilewskiego przyznaną w
ramach projektu „XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022” finansowanego ze
środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą
2022. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym
stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 5.
Dane osobowe
1. Kandydaci do nagrody przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunków w postaci zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony
jest

ich

wizerunek.

Administratorzy

mają

nieodpłatne,

nieodwołalne

prawo

do

wykorzystywania ww. materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji w celach
związanych z organizacją Konkursu i niezbędną sprawozdawczością. Zgoda obejmuje
upublicznienie, wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za
pośrednictwem dowolnego medium. Laureaci zrzekają się wszelkich praw związanych z
kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z ich wizerunkiem,
także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem
technik cyfrowych.
2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE

L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizatorzy informują, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego
Konkursu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie;
2) kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest na podstawie danych
upublicznionych na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności w celu odebrania zgłoszeń konkursowych, ich analizy, w celu wyboru
Laureatów i wręczenia nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja
umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków wynikających z

przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f - zadania realizowanego w
interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest
przeprowadzenie Konkursu;
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi obsługi systemów
i oprogramowania informatycznego Administratorów, zewnętrzne podmioty świadczące
usługi na rzecz Administratorów, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
5) osoby, których dane przetwarzane są w ramach Konkursu posiadają prawo do
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO;
6) dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, w tym
ogłoszenia jego wyników i gali rozdania nagród, a po zakończeniu Konkursu przechowywane
będą przez Administratora w niezbędnym zakresie w celu obowiązkowej archiwizacji
dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach, okres
przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w związku z ewentualnym ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń;
7) Osoby, których dane przetwarzane są w ramach Konkursu mają prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają,
iż przetwarzanie narusza przepisy RODO;
8) podanie danych osobowych jest niezbędne dla zgłoszenia uczestników Konkursu,
powołania Komisji Konkursowej, przeprowadzenia Konkursu i wyboru Laureatów, osoby,
które nie podadzą swoich danych osobowych nie mogą uczestniczyć w Konkursie;
9) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani nie będą profilowane;
10) szczegółowe uzgodnienia określające odpowiednie zakresy odpowiedzialności
Zarządu Fundacji i członków Komisji Konkursowej wynikających z RODO, znajdują się w
Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.
§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej Nagrody,
określonej w § 1 ust. 7, w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Podatek ten potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego
Fundacja Wolność i Demokracja.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na wniosek Zarządu Fundacji Wolność i
Demokracja. Jeśli zmiany takie nie mogą jednakże nastąpić w trakcie naboru wniosków o
Stypendium w danym roku, po ogłoszeniu Konkursu.

