
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

„1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków” 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Poznaniu (dalej jako „OBEN”). 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z województwa 

wielkopolskiego (klasy od V do VIII). 

3. Warunki uczestnictwa. 

a. Każda szkoła po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych może zgłosić do udziału 

 w konkursie dwóch uczniów. 

b. O trybie i przebiegu eliminacji szkolnych decyduje dyrekcja szkoły zgłaszającej. 

c. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 70 uczestników – decyduje 

kolejność zgłoszeń, zgodnie z pkt 13 nin. Regulaminu. 

4. Konkurs odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, mieszczącego się przy  

ul. Działyńskich 4/5 i polegać będzie na rozwiązaniu testu konkursowego. 

5. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu konkursowego wynosi 60 minut. 

6. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji 

szkolnej. 

7. Cele konkursu: 

a. wzbudzanie zainteresowania najnowszą historią Polski, 

b. poszerzenie wiedzy uczniów o historii Polski z lat 1939–1945, 

c. kształtowanie postaw patriotycznych. 

8. Uczestników obowiązuje wiedza w zakresie dotyczącym dziejów Polski i Polaków 

w czasie II wojny światowej: 

a. wojna obronna Polski 1939 r., 

b. Polskie Państwo Podziemne, 

c. Armia Krajowa, 

d. walki Polaków na wszystkich frontach, 

e. Zbrodnia Katyńska 

f. zagadnienia z historii powszechnej, które wpływały na losy Polski i polskiego 

społeczeństwa, 

g. Konferencje Wielkiej Trójki. 



9. Wykaz literatury przygotowującej do udziału w konkursie oraz stanowiący pomoc  

dla nauczyciela i ucznia: 

a. podręczniki do nauczania historii w szkole podstawowej, 

b. Encyklopedia Szkolna WSiP. Historia (hasła dotyczące II wojny światowej), 

c. M. Gałęzowski, Polska w czasie II wojny światowej [w:] A. Dziurok, 

M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. 

Historia Polski 1918 – 1989, Warszawa 2011, s. 103 – 204 (i późniejsze 

wydania). 

d. M. Korkuć, Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945, Warszawa 2019. 

 10. Komisja konkursowa złożona z pracowników OBEN dokona sprawdzenia testu 

konkursowego i ogłosi jego wyniki tego samego dnia. Decyzje Komisji są ostateczne 

i nie podlegają zaskarżeniu. 

 11. Laureaci. 

 a. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 uzyskają tytuł laureata konkursu. 

 b. dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: książki, gry oraz karty upominkowe. 

12. Konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. 

13. Zgłoszenia. 

a. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) 

można nadsyłać pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział  

w Poznaniu, ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań (z dopiskiem konkurs „1939-1945. 

Wojenne losy Polski i Polaków”), lub pocztą elektroniczną na adres: 

oddzial.poznan@ipn.gov.pl. 

b. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 maja 2020 r. (w przypadku zgłoszenia 

wysłanego pocztą decyduje data wpływu do Oddziału IPN w Poznaniu) lub do 

wyczerpania limitu maksymalnej liczby przyjmowanych do konkursu 

uczestników (70 osób). 

c. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego 

oświadczenia (załącznik 2) rodziców/opiekunów uczestnika konkursu oraz 

nauczyciela zgłaszającego o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego 1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków i wyrażeniu zgody na 

publikowanie danych osobowych uczestnika konkursu. 

 

14. Ochrona danych osobowych. 



a. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

b. Instytut Pamięci Narodowej realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w 

art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poprzez zapoznanie uczestników Konkursu z klauzulami 

informacyjnymi sformułowanymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

c. Wgląd do danych osobowych uczestników i opiekunów mają wyłącznie pracownicy 

Instytutu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu wojewódzkiego konkursu historycznego pt. „1939-1945.  

Wojenne losy Polski i Polaków” w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

„1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków” 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go w formie poczty elektronicznej, 

lub pocztą do 22 maja 2020 r.  

 

Pełna nazwa szkoły 

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

nr telefonu …………………………. 

adres szkoły: kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr domu ................ 

 

Imię i nazwisko ucznia 

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

e-mail .................................................................... nr telefonu ............................................. 

adres zamieszkania: kod .......................... miejscowość ............................................................. 

ulica ...................................................................... nr domu ............ numer mieszkania ........... 

 

Imię i nazwisko ucznia 

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

e-mail .................................................................... nr telefonu ............................................. 

adres zamieszkania: kod .......................... miejscowość ............................................................. 

ulica ...................................................................... nr domu ............ numer mieszkania ............ 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

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

e-mail .................................................................... nr telefonu ............................................. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wojewódzkiego konkursu historycznego „1939-1945. 

Wojenne losy Polski i Polaków” w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wojewódzkim konkursie historycznym dla szkół 

podstawowych „1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków” organizowanym przez Instytut 

Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w 

Poznaniu.  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, moich danych 

(dotyczy danych osobowych rodzica/opiekuna) i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji wojewódzkiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych „1939-1945. 

Wojenne losy Polski i Polaków” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, zgodnie z 

rozporządzeniem 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).  

  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem wojewódzkiego konkursu 

historycznego dla szkół podstawowych „1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków” w roku 

szkolnym 2019/2020, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i w pełni akceptuję 

jego postanowienia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

 

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

 (miejscowość, data) (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

2. Wypełnia Opiekun (nauczyciel) zgłaszający uczestnika konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia wojewódzkiego konkursu historycznego dla szkół 

podstawowych „1939 – 1945. Wojenne losy Polski i Polaków” w roku szkolnym 2019/2020, 

organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 



Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem 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).  

  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem wojewódzkiego konkursu 

historycznego dla szkół podstawowych „1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków” w roku 

szkolnym 2019/2020, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i w pełni akceptuję 

jego postanowienia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.  

  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w 

konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu 

  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 1. realizacji wojewódzkiego 

konkursu historycznego dla szkół podstawowych „1939-1945. Wojenne losy Polski i 

Polaków” w roku szkolnym 2019/2020, organizowanego przez Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w 

Poznaniu; 2. publikacji wizerunku w relacji z wydarzenia na stronach internetowych 

organizatora i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz 

w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a 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, dalej: RODO w przypadku 

wyrażenia przez Panią/Pana zgody w trybie określonym w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych 

osobowych zapewnia 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.  

  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez 

Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy 

odrębnych przepisów prawa.  



  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego 

wydarzenia oraz zakończenia publikacji relacji z wydarzenia na stronach 

internetowych organizatora i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

organizatora oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu, a następnie 

przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w Instytucie 

Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.  

  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

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

wycofaniem. 

 

 


