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"̂7 u
w odpowiedzi na pismo z dnia 9 
VII.712.1.2019.MAW. uprzejmie

grudnia 2019 r. (otrzymane w dniu 13 grudnia 2019 r.), w sprawie 
informuję o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 

12 listopada 2019 r. (nr RP.0K143.3.2019) oraz wskazuję, co następuje.

Decyzja o wycofaniu z XII edycji konkursu Książka Historyczna Roku (Konkurs) publikacji Pana 
Piotra Zychowicza, pt. „Wołyń zdradzony” została podjęta przez organizatorów i fundatorów nagród 
na podstawie §7 ust. 3 Regulaminu Konkursu (Regulamin), z uwagi na stwierdzenie jego 
naruszenia. Uchybienie wobec Regulaminu, jakie zostało zidentyfikowane przez organizatorów, 
dotyczyło §2 ust. 1 Regulaminu (Do danej edycji Konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje 
elektroniczne (e-booki), zwane dalej „książkami” wydane w języku polskim po raz pierwszy 
pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2019 r.). Zgodnie z treścią wpisu wydawcy do 
Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki ISBN 978-83-8062-564-8 oraz 
informacjami zawartymi w opisie książki, a pochodzącymi od wydawcy, powszechnie dostępnymi 
w Internecie, np. w księgarniach internetowych, datą wydania jest lipiec 2019 r., co pozostaje 
w sprzeczności z w/w wymogiem Konkursu oraz treścią formularza zgłoszeniowego książki do 
konkursu, przekazanego przez wydawcę, gdzie podana jest data czerwiec 2019 r. Szczegółowe 
informacje w tej sprawie, w tym kopie informacji z księgarń internetowych oraz informacji z Biblioteki 
Narodowej zostały przesłane jako załączniki do poprzedniej korespondencji.

Ponadto odnosząc się do treści pisma Pana Tomasza Szpondera, Prezesa Zarządu, 
reprezentującego wydawcę - Dom Wydawniczy "Rebis" Sp. z o.o., wskazać należy, że 
przedstawione w nim argumenty na poparcie tezy, jakoby książka pt. „Wołyń zdradzony” została 
wydana pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2019 r. (wymóg Regulaminu) nie znajdują 
potwierdzenia w analizowanym stanie faktycznym i prawnym. Opisane działania o charakterze 
promocyjno -  marketingowym czy też realizacji usługi druku i doręczenia fizycznych egzemplarzy 
do wydawcy nie mogą być brane pod uwagę przy określaniu daty wydania publikacji.
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