
Regulamin przyznawania Nagrody imienia Jana Mirkiewicza 
dla najlepszych historyków Liceum Ogólnokształcącego nr XIV 

 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 
1. Fundatorami Nagród imienia Jana Mirkiewicza (zwanych dalej Nagrodami) dla najlepszych 

historyków Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej (zwanego dalej Szkołą) są 
Państwo Iga i Jakub Mirkiewiczowie. 

2. Uczeń może otrzymać Nagrodę wielokrotnie  w czasie trwania nauki w Szkole. 
3. Dyplomy wręczane są przez Fundatorów lub osobę przez nich upoważnioną w czasie szkolnego 

Dnia Olimpijczyka lub innej uroczystości szkolnej, a Nagroda przekazywana jest na konta 
bankowe zdobywców zgodnie z § 6 Regulaminu. 

4. Łączna suma wysokości Nagród na każdy rok szkolny została ustalona na kwotę 3.600,00 zł 
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych) netto. 

 
§2. Kryteria przyznawania nagród 

 
1. Nagrody są przyznawane za wybitne osiągnięcia uczniów Szkoły w dziedzinie historii. 
2. Osiągnięcia kandydatów do Nagrody mogą obejmować: 

a) tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Historycznej; 
b) tytuł laureata lub finalisty innych konkursów wiedzy historycznej; 
c) wykazanie się kandydata wybitną wiedzą historyczną; 
d) wykazanie się kandydata szczególnym zainteresowaniem wiedzą historyczną  (napisanie 

szkolnych prac o tematyce historycznej, publikacja takich prac, stworzenie kolekcji 
przedmiotów o wartości historycznej - np. zbioru monet, zbioru filatelistycznego lub zbioru 
innych przedmiotów o znaczeniu historycznym). 

3. Rozpatrując osiągnięcia zgłoszonych kandydatów, Kapituła bierze pod uwagę również ich 
postawę uczniowską. 

 
 

§3. Kapituła Nagrody im. Jana Mirkiewicza 
 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Kapitułę Nagrody im. Jana Mirkiewicza, która przyznaje Nagrody. 
2. Kapituła składa się z trzech osób fizycznych, w tym co najmniej z dwóch zatrudnionych w Szkole 

nauczycieli historii i wybiera ze swego grona przewodniczącego poprzez głosowanie zwykłą 
większością głosów. 

3. Przewodniczący Kapituły jest odpowiedzialny za zapewnienie jej sprawnej pracy oraz 
przestrzeganie zasady równości i obiektywizmu podczas rozpatrywania osiągnięć Kandydatów 
do Nagród.  

 
§4. Tryb przyznawania nagród 

 
1. Nagrody przyznawane są jednorazowo w danym roku szkolnym.  
2. Każdy członek Kapituły ma prawo zgłosić kandydatów do Nagrody. 
3. Kandydaci do Nagrody zobowiązani są do wyrażenia zgody na kandydowanie oraz podpisania 

oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Jeśli kandydat do nagrody jest niepełnoletni, oświadczenie o przetwarzaniu danych 
osobowych podpisuje jego rodzic lub opiekun prawy.  

4. Kapituła w roku szkolnym przyznaje od 1 do 3 Nagród dla kandydatów o największych 
osiągnięciach w zakresie wiedzy historycznej. 

5. Kapituła przeprowadza głosowanie zwykłą większością głosów w zakresie oceny osiągnięć 
wszystkich kandydatów, ilości przyznanych Nagród oraz podejmując decyzję o wysokości 
proponowanych Nagród dla zdobywców Nagród.  

6. Wysokość Nagród zostaje ustalona proporcjonalnie do osiągnięć zdobywców Nagród. 
7. Z prac Kapituły spisuje się protokół zawierający listę obecności oraz podjęte przez nią decyzje. 
8. Po zakończeniu pracy Kapituła przekazuje swoją decyzję do akceptacji Fundatorom Nagród. 



9. Po akceptacji Fundatorów Nagród Kapituła przekazuje informację o wyborze zdobywców i 
wysokości Nagród wszystkim kandydatom oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej Szkoły.   

 
§6. Darowizna Fundatorów oraz wypłata Nagród 

 
1. Fundatorzy co roku przekażą darowiznę w wysokości określonej w § 1 ust 4 Regulaminu, 

powiększoną o podatek naliczony zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
oraz[MK1] składki ZUS należne od nagród, przelewem na rachunek bankowy działającej przy szkole 

Fundacji Czternastki, prowadzony przez Alior Bank S.A. o numerze 47 2490 0005 0000 4530 9335 

2715 do dnia 15 czerwca każdego roku.  

2. Nagrody zostaną przekazane zdobywcom przelewem z rachunku bankowego Fundacji 
Czternastki na podany przez nich rachunek bankowy (własny lub ich prawnych opiekunów) do 30 
czerwca każdego roku. 

3. Płatnikiem podatku oraz składek ZUS jest Fundacja.  
4.  

 
§7. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem głos rozstrzygający mają Fundatorzy Nagrody im. 

Jana Mirkiewicza. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 

3. Pierwsze Nagrody wręczane są za osiągnięcia uczniów szkoły w roku szkolnym 2019/2020 roku. 
 

 



Załącznik 1 

Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Przeczytałem / Przeczytałam i akceptuję regulamin przyznawania Nagród 
imienia Jana Mirkiewicza dla najlepszych historyków Liceum 
Ogólnokształcącego nr XIV dostępny na stronie fundacjaczternastki.pl 

 

Zapoznałam / Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 
danych osobowych w związku z procedurą przyznawania nagród imienia Jana 
Mirkiewicza zamieszczoną na stronie fundacjaczternastki.pl 

 

Wyrażam zgodę (lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun) na 
przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w klauzuli 
informacyjnej przez Fundację Czternastki, z siedzibą we Wrocławiu (50-072), 
ul. Pawła Włodkowica 4, w celu rozstrzygnięcia, realizacji i archiwizacji 
konkursu o Nagrody imienia Jana Mirkiewicza dla najlepszych historyków 
Liceum Ogólnokształcącego nr XIV, zgodnie z regulaminem przyznawania 
tych nagród. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na zgodne z ww. celami ich powierzenie lub 
udostępnienie podmiotom trzecim 

 

 

 

 

 

   

Data  Imię i nazwisko ucznia  
(w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna) 

 

 


