
Zarządzenie Nr....../2019
Starosty Łowickiego 
z dnia...5..J}4..20.1S........

w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnopolskiego Konkursu historycznego „Działalność 
Służby Bezpieczeństwa w Powiecie Łowickim w latach 80 XX wieku”

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin ogólnopolskiego Konkursu historycznego „Działalność Służby 
Bezpieczeństwa w Powiecie Łowickim w latach 80 XX wieku” stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania 
Jednostkami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

RADCA PRAWNY 

Aneta Stefańska

DYREKTOR
Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Lkma Wężowska



Załącznik do Zarządzenia Nr /2019

Starosty Łowickiego

z dnia .05. Ol 2G13

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu historycznego 

„Działalność Służby Bezpieczeństwa w Powiecie Łowickim w latach 80 XX wieku”

1. Organizatorem Konkursu historycznego: Działalność Służby Bezpieczeństwa
w Powiecie Łowickim w latach 80 XX wieku, zwanego dalej Konkursem jest Powiat 
Łowicki.

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi.
3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, których przedmiotem zainteresowań są 

zagadnienia związane z tematem konkursu.
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. Przystąpienie do Konkursu j est równoznaczne z akceptacj ą niniej szego regulaminu.
6. Każdy z Uczestników Konkursów może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

Cele konkursu:
- zainspirowanie do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł 
historycznych, badań, a co się z tym wiąże oceny tych źródeł;
- poznawanie historii Polski, zwłaszcza wydarzeń z lat 80 XX wieku.

Przedmiot konkursu:
- przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i przedłożenie, zgodnie z zapisami niniejszego 
regulaminu, pracy pisemnej o charakterze popularnonaukowym dotyczącej działalności 
Służby Bezpieczeństwa w Powiecie Łowickim w latach 80 XX wieku liczącej do stu stron;
- praca powinna mieć charakter twórczy (może być wzbogacona o zdjęcia lub skany 
dokumentów) oraz opierać się na źródłach historycznych, wykazanych w bibliografii;
- prace zgłoszone wcześniej w odrębnych konkursach, opublikowane w części lub całości 
przed rozstrzygnięciem Konkursu, bądź też prace będące plagiatem podlegają odrzuceniu. 
Organizator powiadomi Zgłaszającego w terminie 14 dni o powodach odrzucenia pracy, nie 
przewiduje się możliwości odwołania od decyzji Organizatora o odrzuceniu pracy;
- składana praca ma mieć formę pisemną (wydruku komputerowego) wraz z wersją 
elektroniczną pracy na płycie CD.

Przebieg konkursu
- prace konkursowe należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. 
Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: praca



konkursowa w konkursie historycznym Działalność Służby Bezpieczeństwa w Powiecie 
Łowickim w latach ’80 XX wieku do dnia 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu 
do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łowiczu);

- prace złożone po terminie nie będą podlegać ocenie;

Komisja Konkursowa

- prace zgłoszone w Konkursie oceniane będą przez 5 osobową Komisję Konkursową 
powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego wg kryteriów podanych w załączniku nr 4 do 
regulaminu;

- na czele Komisji Konkursowej stoi przewodniczący wybrany spośród członków Komisji;

- Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom Komisji Konkursowej;

- Komisja Konkursowa podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy składu;

- Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia w przypadku niskiej wartości 
historycznej lub artystycznej prac zgłoszonych do konkursu;

- rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne;

- wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiat.lowicz.pl 

Laureaci Konkursu

W Konkursie przyznawane będą nagrody I i II stopnia z wyszczególnieniem miejsc od I do 
III.
Nagrodami I stopnia będą nagrody pieniężne w wysokości:

- za zajęcie I miejsca 10 000,00 zł brutto;

- za zajęcie II miejsca 5 000,00 zł brutto;

- za zajęcie III miejsca 2 000,00 zł brutto.

Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go 
we właściwym terminie organowi podatkowemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.),

Laureaci nagród II stopnia otrzymają nagrody rzeczowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany form nagród.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi na uroczystości zorganizowanej do końca lipca 2020 
roku w ramach promocji publikacji prac, które zwyciężyły w konkursie.

Prace nie będą zwracane autorom.

http://www.powiat.lowicz.pl


Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac laureatów konkursu, zarówno I, jak i II 
stopnia, do celów edukacyjnych lub naukowych oraz ich nieodpłatnej publikacji we 
fragmentach lub w całości na zasadach określonych w oświadczeniu Uczestnika konkursu 
zawartym w metryczce pracy.

Postanowienia końcowe:

- w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 
powszechnie obowiązujące;

- Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
Wszelkie zmiany obowiązują po opublikowaniu ich na stronie internetowej www. 
powiat.lowicz.pl

- warunkiem formalnego przyjęcia pracy konkursowej do postępowania konkursowego jest 
obligatoryjne dołączenie do niej wypełnionych: metryczki pracy (załącznik nr 1 do 
regulaminu); formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz podpisanej 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem konkursowym 
(załącznik nr 3 do regulaminu). Prace nie zawierające metryczki, formularza zgłoszeniowego 
lub oświadczeń nie podlegają ocenie.

- Organizator nie ponosi żadnych kosztów wynikających z przygotowania pracy konkursowej.

CKI

liorek



Załącznik nr 1

METRYCZKA PRACY

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko autora pracy:

Telefon;

e-mail:



Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca pn.

jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich i jakichkolwiek innych 
praw innych osób oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej 
tematyce

Miejscowość, data, podpis autora

Niniejszym oświadczam, że przenoszę na Organizatora konkursu autorskie prawa do pracy. W 
ramach przejętych praw Organizator konkursu będzie mógł bez mojej zgody i bez 
wynagrodzenia oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) użytkować pracę konkursową na własny użytek,
b) wykorzystywać pracę konkursową lub jej dowolną część do prezentacji,
c) wprowadzać pracę lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,
d) zwielokrotniać pracę konkursową lub jej część dowolną techniką,
e) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać pracę konkursową 

w postaci materialnych nośników utworu, w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną czy zapisu magnetycznego,

f) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać pracę konkursową 
w postaci cyfrowego zapisu utworu, zarówno poprzez umieszczanie utworu jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 
udostępnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych 
(w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerze, w sieci Internet, w sieci 
komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział 
w przekazie internetowym),

g) rozpowszechniać pracę konkursową zarówno w formie materialnych nośników jak i w 
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

h) wprowadzać do obrotu oryginał albo egzemplarze, na których pracę konkursową 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu jak i jego cyfrowej 
postaci.

Miejscowość, data, podpis autora



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko

Adres:

kod.............. miej sco wość...........................

Ulica........................................................ nr



Załącznik nr 3

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
ze zgłoszeniem konkursowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) -  dalej zwanym 
„Rozporządzeniem”:

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starostwo Powiatowe 
w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 
46 837 56 02, adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl:

3) dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia związanego z 
konkursem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji 
celów, o których mowa powyżej; w przypadku, gdy podanie danych regulują przepisy 
prawa, ich podanie jest obowiązkowe;

5) dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane innym organom 
i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6) dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika 
nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 
67; Nr 27, poz. 140);

7) uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących 
naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

mailto:martyna.bogucka@powiatlowicki.pl


Załącznik nr 4

Kryteria i skala ocen

Wartość merytoryczna i zgodność z tematem

Analiza i wykorzystanie zebranego materiału rzeczowego i źródłowego 

Twórcze podejście do tematu 

Kompozycja, styl, język 

Rzetelność opracowania bibliografii


