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REGULAMIN KONKURSU
O MIĘDZYNARODOWĄ NAGRODĘ

IM. WITOLDA PILECKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszym ustanawia się regulamin (nazywany dalej „Regulaminem”) konkursu
o Międzynarodową Nagrodę im. Witolda Pileckiego (nazywany dalej „Konkursem”) 
określający zasady organizacji Konkursu, w szczególności zgłaszania i wyboru zwy-
cięskich publikacji i autorów w Konkursie.

2. Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego (nazywana dalej „Nagrodą”) przy-
znawana jest corocznie.. Niniejsza edycja Konkursu jest jego drugą edycją.

3. Organizatorem Konkursu jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 
z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, instytut badawczy wpisany do re-
jestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713483, posiadający NIP 5252735962 
i REGON 369236544, dalej nazywanym „Instytutem” lub „Organizatorem”.

4. Partnerem Konkursu jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane publikacje opublikowane w  języku polskim lub 
angielskim. Narodowość autorów lub miejsce siedziby wydawców nie stanowią kry-
terium oceny zgłaszanych publikacji.

6. Nagrodę otrzymuje autor lub współautorzy książki w każdej z kategorii w Konkursie. 
W każdej z kategorii mogą również zostać przyznane maksymalnie dwa wyróżnienia. 
W przypadku nagrodzenia współautorów Nagroda, o której mowa w pkt 9 Regulami-
nu, zostaje odpowiednio podzielona.

7. Wydawcy i autorzy nagrodzonych książek będą mogli posługiwać się logotypem Na-
grody i oznaczać publikację informacją o przyznaniu nagrody w Konkursie o treści, 
w sposób i formie ustalonej z Instytutem.
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8. Nagroda w Konkursie jest przyznawana w trzech kategoriach:

a. Naukowa książka historyczna – najlepsza monografia lub synteza na temat pol-
skiego doświadczenia konfrontacji z totalitaryzmem w XX wieku. Przy ocenie
zgłoszonych książek w tej kategorii w sposób szczególny doceniane będą dobra
dokumentacja, oryginalne interpretacje oraz atrakcyjny przekaz.

Pozycje zgłaszane w powyższej kategorii powinny być wydane w 2021 roku w języku 
polskim lub angielskim oraz opatrzone aparatem naukowym. Dopuszcza się zgłosze-
nia książek, których przekłady na polski lub angielski ukazały się w roku 2021, o ile 
pierwsze wydanie w języku oryginalnym ukazało się nie wcześniej niż w 2016 roku. 
Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia publikacji zbiorowych, które ukazały się w for-
mie tomów pod redakcją. W przypadku innych książek wieloautorskich dopuszczalne 
jest zgłoszenie tytułu mającego maksymalnie dwóch współautorów.

b. Reportaż historyczny – książka, która oferuje czytelnikowi wciągającą opowieść
o polskim doświadczeniu konfrontacji z  totalitaryzmem w  XX wieku. Oprócz kla-
sycznych reportaży historycznych w  tej kategorii mogą zostać zgłoszone biografie
oraz wspomnienia i relacje świadków historii. Przy ocenie książek w tej kategorii w
sposób szczególny doceniane będą szacunek do źródeł, dobra kompozycja i narra-
cyjna wiarygodność. W przypadku innych książek wieloautorskich dopuszczalne jest
zgłoszenie tytułu mającego maksymalnie dwóch współautorów.

Pozycje zgłaszane w powyższej kategorii powinny być wydane w 2021 roku w 
języku polskim lub angielskim. Dopuszcza się zgłoszenie książek, których przekład 
na polski lub angielski ukazał się w roku 2021, o ile pierwsze wydanie w języku 
oryginalnym ukazało się nie wcześniej niż w 2016 roku. 

c. Nagroda specjalna zostanie w obecnej edycji przyznana za książkę dotyczącą trwa-
jącej od 2014 roku agresji Rosji na Ukrainę lub trwających od 2020 roku protestów
na Białorusi i związanych z nimi represji. Przy ocenie książek w tej kategorii w sposób
szczególny doceniane będą szeroki horyzont refleksji, determinacja w dążeniu do
prawdy oraz intuicja śledcza. Do konkursu zgłaszać można książki wydane w latach
2014-2022 w językach polskim lub angielskim (dopuszczalne jest zgłaszanie prze-
kładów). W przypadku książek wieloautorskich mogą zostać zgłoszone tytuły mające
maksymalnie dwóch współautorów.

Zapraszamy także do przesyłania maszynopisów ukończonych, ale jeszcze niewyda-
nych książek na ww. tematy, w tym zbiorów opublikowanych artykułów. Maszynopisy 
powinny być  sporządzone w językach polskim lub angielskim, mieć objętość mini-
mum 200 tys. znaków ze spacjami oraz zostać przesłane w formie pliku pdf. Autor 
maszynopisu, który kapituła Nagrody uzna za najlepszy, zostanie zaproszony do 
wydania go w formie książki, która ukaże się nakładem Instytutu Pileckiego.

9. Nagrodą dla autora zwycięskiej publikacji w każdej z kategorii w Konkursie jest 40
tys. złotych oraz okolicznościowa statuetka. Nagrodą dla autora wyróżnionej publi-
kacji jest 15 tys. złotych.

10. Przez dyrekcję Instytutu powołana zostaje Kapituła Nagrody, której zadaniem jest



wyłonienie 5 nominowanych książek w każdej kategorii (w sumie 15 nominacji), wy-
bór zwycięzcy w każdej z kategorii Konkursu (w sumie 3 Nagrody) oraz przyznanie 
ewentualnych wyróżnień (maksymalnie 2 w każdej z kategorii, w sumie maksymalnie 
6 wyróżnień).

11. Skład liczbowy i osobowy Kapituły Nagrody zostanie ogłoszony na stronie interneto-
wej poświęconej Konkursowi.

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

a. Pierwszy etap to wybór 5 spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie książek oraz
publiczne ogłoszenie nominacji dla ich autorów na stronie internetowej Konkursu.
Wyboru tytułów nominowanych dokonuje Kapituła Nagrody.

b. Drugi etap to wybór laureata Konkursu w każdej z kategorii (autora lub współautorów)
spośród wybranych nominacji oraz wręczenie Nagrody na gali. Wyboru laureatów
dokonuje Kapituła Nagrody. Kapituła może również przyznać w każdej z kategorii
maksymalnie dwa wyróżnienia. Publiczne ogłoszenie zwycięzców Konkursu następuje
w dniu gali wręczenia Nagrody, planowanej na listopad 2022 roku.

2. Ogłoszenie o Konkursie oraz dokładne terminy jego etapów, także terminu gali wrę-
czenia Nagrody zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
dotyczącej Konkursu.

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonują autorzy, wydawcy lub osoby prywatne/
osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej poprzez przesłanie elektronicznej wersji książki; jeśli książka ukazała 
się w formie e-booka, prosimy także o przesłanie plików w formacie epub i mobi) na 
adres e-mail: nagroda@instytutpileckiego.pl. Należy wskazać kategorię, w której 
zgłaszana jest książka.

4. Do udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane, a zgłoszone zostaną wykluczone
– publikacje, których autorami, współautorami lub redaktorami są osoby będące 
przedstawicielami, a  także pracownikami Organizatora, Partnera oraz członkowie 
Kapituły.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Aż do chwili wyłonienia nominacji przysługuje prawo wycofania zgłoszonych 
publika-cji, przy czym brak jest możliwości zgłaszania zamiennej publikacji. Prawo 
rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie zgłoszonych autorów do Konkursu 
przysługuje aż do zakończenia Konkursu.

7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne – autorzy (współautorzy) spełnia-
jący wymogi określone w Regulaminie, mający pełną zdolność do czynności praw-
nych. Nagrodę przyznaje się autorom żyjącym.



8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 roku (decyduje data 
doręczenia).

9. Nagroda zostaje wręczona laureatom w danej edycji Konkursu w terminie ustalonym
i ogłoszonym przez Organizatora.

10. Nagroda pieniężna zostanie wydana przez wypłatę na rachunki bankowe poszcze-
gólnych laureatów. Laureaci z innych krajów niż Polska są zobowiązani do przekaza-
nia certyfikatu rezydencji podatkowej w formie elektronicznej. Brak podania numeru
rachunku bankowego przez laureata mimo dwukrotnego pisemnego wezwania
Organizatora do wskazania numeru rachunku bankowego do wpłaty Nagrody
pieniężnej – po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – skutkuje
wygaśnięciem prawa do Nagrody.

11. Nagroda nie zostaje wydana (wypłacona) laureatowi w przypadku wycofania jego
zgłoszenia/uczestnictwa, odmowy jej przyjęcia czy w przypadku niemożności jej
wypłaty przez Organizatora ze względu na brak wskazania numeru rachunku ban-
kowego w  terminie wyznaczonym przez Organizatora – mimo próby dwukrotnego
wezwania do odbioru Nagrody i wskazania numeru rachunku bankowego celem jej
wypłaty zgodnie z pkt 10 Regulaminu.

12.  Laureat nie może dokonać przeniesienia praw związanych z przyznaniem Nagrody.

13. Miejsce i  termin (a  także sposób) wręczenia Nagród zostanie podany do publicznej
wiadomości, a także do wiadomości nominowanych autorów/współautorów i ich
zgłaszających.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin, a także ogłoszenie o Konkursie i wszelkie informacje dotyczące Konkur-
su są publikowane na stronie internetowej dotyczącej Konkursu prowadzonej przez 
Instytut (strona www Instytutu).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu 
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej dotyczącej Kon-
kursu prowadzonej przez Organizatora.

3. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia (przystąpienie do Konkursu) zgłaszający/uczestnik 
oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpo-
wiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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