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REGULAMIN REKRUTACJI  

DO IV EDYCJI PROJEKTU 

AKADEMIA WITOLDA PILECKIEGO  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

Niniejszy regulamin dotyczy procesu rekrutacji do IV edycji Akademii Witolda Pileckiego - 

programu edukacyjnego - zwanego dalej „Akademią”, organizowanego przez Instytut 

Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 17, 00- 

372 Warszawa, zwany dalej „Instytutem” lub „Organizatorem”. 

 

§2  

 

1. W rekrutacji do Akademii mogą brać udział:  

a. uczniowie szkół średnich w wieku 16-18 lat, zwani w tym Regulaminie 

„Uczestnikami”, 

b. nauczyciele szkół średnich, edukatorzy i pracownicy samorządowych instytucji 

kultury oraz organizacji pozarządowych, pracownicy bibliotek, zwani w tym 

Regulaminie: „Opiekunami lokalnymi”. 

2. Uczniowie szkół średnich o których mówi §2 pkt a. mogą brać udział tylko w jednej edycji 

Akademii.  

 

§3 

 

1. Akademia Witolda Pileckiego to program edukacyjny obejmujący szkolenia z zakresu 

umiejętności liderskich i projektowych połączona z realizacją autorskich projektów przez 

Uczestników w porozumieniu z Opiekunami lokalnymi i pracownikami Instytutu. 

2. część Akademii skierowana dla Uczestników obejmuje: 

a. realizację przez Uczestników projektów historycznych 1.09-30.11.2022 r., 
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b. współpracę z pracownikiem Instytutu pełniącym rolę opiekuna zespołu z ramienia 

Instytutu, tutora zespołu.  

c. szkolenie stacjonarne w dniach 22-31.08.2022 r. – szkołę letnią Akademii Witolda 

Pileckiego, 

d. szkolenie stacjonarne w dniach  9-11.12. 2022 r. – szkołę zimową Akademii 

Witolda Pileckiego, 

e. cykl spotkań i szkoleń online w okresie od 1.09 - 30.11.2022 r.,  

3. część Akademii skierowana dla Opiekunów lokalnych obejmuje: 

a. cykl  szkoleń i seminariów online w okresie 1.09.2021 – 30.11.2022 r.,  

b. dwa szkolenia stacjonarne w 2022 r.,  

c. dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych Instytutu,  

d. otrzymanie  zaświadczenie z odbytych szkoleń i współpracy w ramach programu 

Akademia Witolda Pileckiego, 

4. Opiekunowie lokalni zobowiązani są dodatkowo w ramach Akademii:  

a. udzielić pisemnej rekomendacji zespołowi składającemu projekt (powinien on 

zostać przesłany na adres akademia@instytutpileckiego.pl do dnia 10.06.2022 r..), 

b. wspierać zespół Uczestników, którego są Opiekunami lokalnymi w realizacji 

projektu historycznego, 

c. zapewnić wsparcie wybranej szkoły, biblioteki, samorządowej instytucji kultury lub 

organizacji pozarządowej,  

d. zrealizować co najmniej 3 warsztaty edukacyjne z oferty Instytutu wymienione w 

Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, 

  

§4  

 

1. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne zarówno dla uczestników jak i opiekunów 

lokalnych zastrzeżeniem §4 ust.2. Organizator pokrywa koszty pobytu Uczestników i 

Opiekunów lokalnych w szkoleniach stacjonarnych, ich wyżywienia oraz koszty 

materiałów szkoleniowych.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia przez Uczestnika w zajęciach 

realizowanych w ramach Akademii może być on przez Instytut zobowiązany do pokrycia 

kosztów zajęć, w których nie uczestniczy.  

3. Zarówno z Uczestnikami jak i Opiekunami lokalnymi którzy zakwalifikują się do udziału 

w Akademii zostaną podpisane umowy określające dokładne zasady współpracy w 

ramach Akademii. 
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4. Podpisanie umowy z Instytutem jest warunkiem koniecznym udziału w Akademii.   

5. W przypadku Uczestników niepełnoletnich umowy podpisywane przez jego opiekuna 

prawnego, 

 

2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

§1 

 

1. W rekrutacji do części projektu skierowanej do Uczestników mogą brać udział uczniowie 

szkół średnich w wieku 16-18 lat. Uczestnicy zgłaszają się do projektu w 

czteroosobowych zespołach. 

2. Rekrutacją uczestników składa się z dwóch etapów. 

 

 

 §2 

 

1. Zgłoszenia rekrutacyjne są rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z 

pracowników Instytutu.  

2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

3. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania rekrutacji, a także ich 

poszczególnych etapów, w szczególności przedłużenia czasu rekrutacji. 

 

§3 

 

1. Pierwszy etap rekrutacji trwa od dnia 21.04.2022 r. do 10.06.2022 r.  

2. Pierwszy etap rekrutacji obejmuje:  

a. wypełnienie przez uczestników formularza projektowego umieszczonego na stronie 

Instytutu pod adresem: https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/akademia-

witolda-pileckiego-iv-edycja-projekt-dla-

mlodziezy?fbclid=IwAR1M0P_FOsIo4TnATqoEuguN89KCR7l2bQXyaO0XIBFcISVyT

sjUznZAy88  

b. przesłania pisemnej rekomendacji Opiekuna lokalnego na adres 

akademia@instytutpileckiego.pl, w formie skanu, lub maila.   

3. Uczestnicy biorący udział w pierwszym etapie rekrutacji rekrutowani będą na podstawie:  

a. pisemnej rekomendacji Opiekuna lokalnego,  

https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/akademia-witolda-pileckiego-iv-edycja-projekt-dla-mlodziezy?fbclid=IwAR1M0P_FOsIo4TnATqoEuguN89KCR7l2bQXyaO0XIBFcISVyTsjUznZAy88
https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/akademia-witolda-pileckiego-iv-edycja-projekt-dla-mlodziezy?fbclid=IwAR1M0P_FOsIo4TnATqoEuguN89KCR7l2bQXyaO0XIBFcISVyTsjUznZAy88
https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/akademia-witolda-pileckiego-iv-edycja-projekt-dla-mlodziezy?fbclid=IwAR1M0P_FOsIo4TnATqoEuguN89KCR7l2bQXyaO0XIBFcISVyTsjUznZAy88
https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/akademia-witolda-pileckiego-iv-edycja-projekt-dla-mlodziezy?fbclid=IwAR1M0P_FOsIo4TnATqoEuguN89KCR7l2bQXyaO0XIBFcISVyTsjUznZAy88
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b. motywacji, dotychczasowego zaangażowania społecznego, działalności pozaszkolnej, 

doświadczenia w realizacji projektów, 

 c. przesłanego w formularzu Instytutu Pileckiego projektu historycznego spełniającego 

wymagania wymienione w pkt.. 4 niniejszego paragrafu. 

4. Projekt zgłoszony w formularzu rekrutacyjnym powinien:  

a. być poświęcone lokalnym historiom z okresu 1918 – 1989,  

b. być związane z tematem „odpowiedzialności”,  

c. wykorzystywać jako inspirację jeden lub kilka z poniższych projektów Instytutu:  

 Film dokumentalny jako narzędzie opowiadania o historii XX wieku – filmy: 

„A więc wojna!”, „Trzy ćwierci do śmierci - ostatnia deportacja”, „Wojna 

oczami dzieci” oraz „Czas Zagłady”, „Ku zagładzie”, „Dno piekła”, 

„Nazajutrz”. 

 Człowiek wobec totalitaryzmów –  publikacje: Jack Fairweather „Ochotnik” 

(o Witoldzie Pileckim), Rafał Lemkin „Nieoficjalny. Autobiografia Rafała 

Lemkina”, „Rafał Lemkin z bliska” i konferencja „Nowy świt Europy po 

Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku”. 

 Historia mówiona, przekazywanie pamięci, osobiste doświadczenie okupacji 

niemieckiej i/lub sowieckiej (historia 1918-1989) – programy: „Świadkowie 

Epoki”, „Zapisy Terroru” i „Moje przeżycia wojenne”.  

 Losy Polaków po II wojnie światowej – działalność oddziału Instytutu 

Pileckiego w Augustowie, gra decyzyjna “Dylematy Powojnia”. 

 Pomoc niesiona Polakom w trudnych momentach XX wieku, w czasie wojny i 

w czasie pokoju – program „Virtus et Fraternitas”. 

 Pomoc niesiona Żydom podczas okupacji niemieckiej – programy „Zawołani 

po imieniu”, „Paszporty Życia”. 

5. Powiązanie zgłoszonego projektu z więcej niż jednym projektem Instytutu nie wpływa na 

ocenę projektu.  

6. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 

a. stopnia odnoszenia się do lokalnych historii z okresu 1918 – 1989,  

b. stopnia zgodności z tematem „odpowiedzialności”, 

c. stopnia inspiracji z jednym lub kilkoma projektami Instytutu, 

d. wartości edukacyjnej i popularyzatorskiej,  

e. dostosowania planowanych narzędzi i metod działania do przyjętych założeń projektu, 

w tym spójności projektu, 

 f. wykorzystania różnorodnych form, nowych technologii, niekonwencjonalnych i 

nieoczywistych rozwiązań, 

g. potencjału zaproponowanych działań do zintegrowania społeczności lokalnej, oraz 

potencjału realizowanego projektu do późniejszego wykorzystania. 

7. Przesłanie niekompletnego formularza może skutkować nie rozpatrywaniem zgłoszenia. 
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8. W przypadku niekompletnego zgłoszenia do Akademii Witolda Pileckiego Instytut może 

zwrócić się w ciągu 7 dni z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia. Zgłaszający projekt mają 2 dni 

robocze na przesłanie uzupełnienia zgłoszenia.    

 

§4 

 

1. Drugi etap rekrutacji trwa  od dnia 20.06.2022 r. do 22.06.2022 r.  

2. Drugi etap rekrutacji obejmuje rozmowę rekrutacyjną w formie online dla wybranych 

zespołów. 

3. Wybrane zespoły zostaną poinformowane o zaproszeniu na rozmowy rekrutacyjne do dnia 

15.06.2022 r.  

§5 

 

Zespoły Uczestników i Opiekunowie lokalni przyjęci na Akademię Witolda Pileckiego 

zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do dnia 23.06.2022 r.  

 

 

3. REKRUTACJA OPIEKUNÓW LOKALNYCH 

 

§1 

 

Opiekunowie lokalni zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń Uczestników. 

 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§1 

 

1. Udział w rekrutacji oznacza akceptacje postanowień  Regulamin rekrutacji  do IV edycji 

projektu Akademia Witolda Pileckiego  

2.Instytut zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie rekrutacji.  

3. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Akademii Witolda Pileckiego a także do 

jej odwołania bez podania powodu. 

§2 
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KLAUZLA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem danych kandydatów jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda 

Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: 

• listownie na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 

17, 00-372 Warszawa,  

• e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą 

przetwarzane w następujących celach:  

• związanych z realizacją podpisanej przez Pana/Panią umowy, 

 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski, skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

• niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. B RODO),  

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust.1 lit.c RODO), 

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz  

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.  

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane 

są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

• czas obowiązywania umowy,  

mailto:iodo@instytutpileckiego.pl


7 

 

• przepisy prawa, mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  

9. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych,  

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, a w szczególności w przypadku 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu 

na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana 

dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby 

marketingu bezpośredniego,  

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

 

 

Załączniki. 

 

Załącznik nr 1. PROGRAM DLA OPIEKUNÓW LOKALNYCH BIORĄCYCH 

UDZIAŁ W IV EDYCJI AKADEMII WITOLDA PILECKIEGO. 


