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w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2020 r. (otrzymane w dniu 22 stycznia 2020 

r.), o sygnaturze VII.712.1.2019 oraz w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji 

uprzejmie wyjaśniam, że Regulamin konkursu Książka Historyczna Roku daje Organizatorom 

prawo do wycofania z Konkursu każdej zgłoszonej książki, jeżeli, zostaną zidentyfikowane 

uchybienia wobec mniejszego Regulaminu (§7 ust. 3). Uprawnienie to nie jest igrcniczone 

czasowo, co oznacza, że decyzja Organizatorów może być podjęta na wszystkich etapach 

konkursu, po stwierdzeniu naruszenia Regulaminu, i nie jest uwarunkowana żadnymi 

dodatkowymi działaniami lub okolicznościami. Zgodnie z intencją i zapisem Regulaminu, 

Organizatorów nie wiążą w tym zakresie wcześniejsze działania, zaniechania, czy decyzje jury 

Konkursu. Regulamin pozostawia też Organizatorom swobodę w odniesieniu do formy 

decyzji. Nie musi ona zawierać uzasadnienia, a brak uzasadnienia nie podważa jej 

skuteczności.

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN służy do identyfikacji 

wydawcy i publikowanych przez niego wydawnictw zwartych. To powszechnie 

obowiązujący, międzynarodowy standard. W systemie ISBN (e-ISBN) znajdują się podane 

przez wydawcę informacje o książce, autorze, wydawcy oraz dacie publikacji, ktćre były dla 

Organizatorów podstawą weryfikacji prawidłowości zgłoszenia ww. książki do konkursu 

(do wcześniejszej korespondencji dołączono stosowny print screen). Identyczne informacje
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na temat daty publikacji, pochodzące od wydawcy, zawarte były w innych opisach książki 

powszechnie dostępnych w Internecie, np. w księgarniach internetowych. We wszystkich 

wspomnianych źródłach widnieje lipiec 2019 r. jako data publikacji, co pozostaje 

w sprzeczności z Regulaminem oraz treścią formularza zgłoszeniowego książki do Konkursu, 

przekazanego przez wydawcę. Zgodnie z Regulaminem data publikacji jest jednym 

z najważniejszych warunków merytorycznych i formalnych konkursu. W świetle do wyższych 

okoliczności działania organizatorów i fundatorów nagród w odniesieniu do książki „Wołyń 

zdradzony” są zgodne z Regulaminem 12. edycji konkursu Książka Historyczna Roku.
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