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          Olsztyn, dnia 29 marca 2022 r. 

  

 

Regulaminu Konkursu 

na Nagrodę Naukową im. Prof. Grzegorza Białuńskiego 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Nagroda Naukowa im. Prof. Grzegorza Białuńskiego zwana dalej Nagrodą, jest 

przyznawana przez Instytut Północny im. Wojciecha Ketrzyńskiego autorowi lub 

autorom wydanej monografii naukowej.  

2. Konkurs organizowany w cyklu czteroletnim obejmuje prace naukowe z zakresu historii 

dawnych ziem pruskich od XIII do końca XVIII w. I edycja dotyczy prac wydanych od 

października 2018 r. do terminu zgłaszania ich do Konkursu. Ogłoszenie o Konkursie 

zamieszczone jest na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Instytutu 

Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 

3. Celem Nagrody jest: wspieranie zainteresowania środowisk akademickich i naukowych 

historią dawnych Prus oraz zaangażowanie naukowców do kontynuowania kierunków 

badawczych prof. Grzegorza Białuńskiego. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Północny im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego, z siedzibą przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie; 

2) pracach – należy przez to rozumieć konkursowe prace naukowe; 

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu Północnego im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego. 

5. Dyrektor Instytutu Północnego ogłaszając edycję Konkursu określa, w szczególności: 

sposób i termin składania zgłoszeń, termin rozstrzygnięcia Konkursu, wysokość 

nagrody, skład Kapituły Konkursowej. 

6. W toku postępowania konkursowego Dyrektor Instytutu Północnego przetwarza dane 

osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

§ 2. Ocena prac 

1. Nagroda jest przyznawana za wydaną monografię naukową  

2. Zgłoszone prace oceniane są pod względem: 

1) wartości naukowej pracy, w tym ogólnej metodologii i sposobu ujęcia zagadnienia; 

2) nowatorskiego spojrzenia na problematykę związaną z historią dawnych Prus w   

rozumieniu terytorium Prus Książęcych i Królewskich w okresie od XIII do końca 

XVIII wieku. 

 

§ 3. Wymogi formalne  

1. Nagrodę może otrzymać autor lub autorzy pracy naukowej wydanej w czasie 

obejmującym jedną edycję Konkursu. Czas trwania edycji będzie każdorazowo 

określony w ogłoszeniu konkursowym Instytutu Północnego. Okres obejmujący                  

I edycję Konkursu: od października 2018 r. do terminu składania wniosków. 

2. Pracę na Konkurs zgłasza autor lub Członkowie Kapituły Konkursowej za pomocą 

poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każda zgłaszana praca powinna być zaopatrzona w 

niezależną opinię samodzielnego pracownika naukowego.  

3. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

- 2 egzemplarze wydanej monografii naukowej  

- jedną niezależną opinię samodzielnego pracownika naukowego 

 

§ 4. Zgłoszenia prac 

1. Kompletne zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 3., należy dostarczyć osobiście lub 

przesłać pocztą w terminie wskazanym w ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Północnego 

do  siedziby  Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, pod adresem: ul. 

Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.  

  2.  W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę wpływu uznaje się datę odbioru   
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      paczki w siedzibie Instytutu Północnego przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie. 

 

§ 5. Nagroda 

        1.  Nagrodę pieniężną przyznaje Kapituła Konkursowa powołana przez Dyrektora    

  Instytutu Północnego na czas trwania danej edycji Konkursu. 

2. W skład Kapituły Konkursowej w łącznej liczbie nieprzekraczającej 10 osób,   

 wchodzą: 

1) przedstawiciele nauki;  

2) rodzina prof. Grzegorza Białuńskiego 

3) Dyrektor Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego 

Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

        3.   Kapituła wyznacza ze swego grona recenzentów poszczególnych prac. 

        4.  Na kolejnym spotkaniu Kapituły każda z prac zostaje omówiona i zarekomendowana.          

              Po prezentacji odbywa się głosowanie nad przyznaniem Nagrody. Głosowanie  

              następuje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu  

              Kapituły w głosowaniu jawnym. W przypadku równiej ilości głosów przeważa głos    

              Przewodniczącego Kapituły.  

        5.  W szczególnych przypadkach Kapituła zastrzega sobie możliwość zakończenia  

             postępowania konkursowego bez wyłonienia zwycięskiej pracy.  

             Wynik głosowania Kapituła przedstawia Dyrektorowi Instytutu Północnego w formie       

              protokołu, podpisanego przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej. 

         6.  Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

   7.  Posiedzenia Kapituły mogą odbywać się przy pomocy komunikatorów  

        elektronicznych.  

         8.  Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy wyniku głosowania  

              do momentu zakończenia Konkursu. 

 

§ 6. Wyniki i Nagroda 

1. Przedstawienie werdyktu i wręczenie Nagrody nastąpi nie później niż do końca roku, 

w którym ogłoszona jest dana edycja konkursu.  
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2. Autorowi lub autorom zwycięskiej pracy Dyrektor Instytutu Północnego przyznaje 

nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ogłoszeniu konkursowym, o którym 

mowa w § 1 ust. 2. 

3. W przypadku przyznania Nagrody pracy naukowej będącej dziełem kilku autorów 

przyznawana jest jedna Nagroda łącznie na rzecz wszystkich autorów.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W szczególnych przypadkach Kapituła zastrzega sobie możliwość nieprzyznania 

Nagrody między innymi w przypadku, gdy łączna liczba zgłoszonych prac nie 

przekroczy 2. 

2. Zgłoszone prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom, lecz zostaną 

przekazane na rzecz zbiorów bibliotecznych Instytutu Północnego im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Olsztynie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Dyrektor Instytutu Północnego, a w zakresie przyznania nagrody Kapituła 

Konkursowa.  
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Załącznik nr 1 

 do Regulaminu Konkursu 

na Nagrodę Naukową im. Prof. Grzegorza Białauńskiego  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

W Konkursie na Nagrodę Naukową im. Prof. Grzegorza Białuńskiego 

(Formularz należy wypełnić elektronicznie) 

 

I. Informacje wstępne  

1. Tytuł pracy: ………………………..........................................................................................  

2. Data i miejsce wydania pracy: .................................................................................................  

3. Streszczenie pracy: ………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

II. Informacja o autorze (autorach) pracy  

1. Imię i nazwisko autora (autorów): ......................................................................................... 

2. Tytuł naukowy / stopień naukowy: …..…………………………………………………….. 

3. Afiliacja: ……………………………………………………………………………………. 

4. Adres do korespondencji: ...................................................................................................... 

5. Nr telefonu: ............................................................................................................................ 

6. E-mail: ……………………....................................................................................................  

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych RODO: 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą e-mailową informacji związanych ze zgłoszeniem o 

przyznanie Nagrody.  

Olsztyn, dnia …….…………………. …….…………………...................................................  

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

czytelny podpis autora (autorów) pracy  
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Załączniki:  

Niezależna opinia pracy autorstwa samodzielnego pracownika naukowego:  

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

klauzula informacyjna RODO: .……………………………………………………………….. 

inne: ……..……………………………………………………………………………………...  

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

 □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym formularzu 

zgłoszeniowym w Konkursie Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie na 

Nagrodę naukową im. Grzegorza Białauńskiego w celu związanym z przyznaniem Nagrody, 

zgodnie z art.6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celu 

publikacji ich na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Instytutu Północnego 

im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, zgodnie z rozporządzeniem Id: A7358CCF-4793-46DA-

87E9-DB61C1071673. Podpisany Strona 2 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).  

 

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

Data oraz czytelny podpis autora/autorów pracy  
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Klauzula informacyjna RODO 

  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia2016 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 Pani/Pana danych osobowych jest .Instytut Północny im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 

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

którym można kontaktować się: 

•listownie na adres: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 

•przez e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl 

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

w następujących celach: 

•związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

•związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

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

•udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

•niezbędność do wykonania umowy lub do 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) –wspomniany obowiązek prawny wynika przede wszystkim z art. 34 ust. 6 ustawy z 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że jeśli do 

opłacania składek ZUS za ubezpieczonego zobowiązanych jest kilku płatników, składka na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma być naliczana przez każdego z nich, chyba że 

ubezpieczony przedstawi dokumenty z których wynika brak takiego obowiązku, oraz z art. 36 

ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń zusowskich 

zatrudnionych osób należy do płatnika składek; z art. 46 ust. 1 ww. ustawy, na mocy którego 

płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ww. ustawy 

obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za 

każdy miesiąc kalendarzowy ,a także z art. 11 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, mówiącym o tym, iż płatnicy 

zobowiązani są do wymagania od podatników podania identyfikatora podatkowego i 

podawania go organom skarbowym na dokumentach związanych z wykonywaniem 

zobowiązań podatkowych (np. na drukach PIT-11), 

•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 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 

http://www.ip.olsztyn.pl/
mailto:sekretariat@ip.olsztyn.pl


 
 

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego 
(dawniej Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego) 
ul. Partyzantów 87 
10-402 Olsztyn 
Tel. +48 89 527 66 18, fax +48 527 66 19 
www.ip.olsztyn.pl mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl 
NIP 739 39 28 316 REGON 383544690 

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: 

•czasu obowiązywania umowy, 

•przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny 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, 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, 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.  

 

 

http://www.ip.olsztyn.pl/
mailto:sekretariat@ip.olsztyn.pl

