
REGULAMIN REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH

W CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA / 2022 r.

§ 1 Organizator

Organizatorem Programu Rezydencji Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

przy  ul.  Św.  Marcin  78  jest  Poznańskie  Centrum Dziedzictwa -  instytucja  kultury  Miasta

Poznania zarządzająca Centrum Szyfrów Enigma, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2 w Poznaniu,

zwane dalej Organizatorem. 

§ 2 Misja

1.  Centrum Szyfrów Enigma (CSE)  jest  otwarte  na  wszelkie  konteksty  kulturowe,  w tym

artystyczne,  złamania  szyfru  niemieckiej  maszyny  Enigma  oraz  historii  stojących  za  tym

wydarzeniem wybitnych polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego

i Henryka Zygalskiego.  Centrum Szyfrów Enigma upowszechnia i  popularyzuje tę historię,

ponieważ wkład polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej jest

niewystarczająco znany w powszechnej świadomości.

2. Centrum Szyfrów Enigma to placówka wykorzystująca w swoich działaniach interpretację

dziedzictwa. W pełni czerpiemy z tego, że ekspozycja poświęcona polskim matematykom

znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym stał

budynek  poznańskiej  filii  Biura  Szyfrów,  zatrudniającej  Rejewskiego,  Zygalskiego

i Różyckiego. Pokazując dzieje zwycięstwa ludzkiego umysłu nad maszyną służącą podbojowi

świata przez nazizm, uczymy i promujemy wartości Centrum, takie jak otwarty umysł, praca

zespołowa,  wspólny wysiłek,  odwaga i  wytrwałość w dążeniu do najtrudniejszych nawet

celów.



3.  Centrum  Szyfrów  Enigma  nie  tylko  oddaje  honor  wybitnym  polskim  matematykom  

– opowiada  także  o  historii  utajniania  informacji  na  przestrzeni  dziejów oraz  o  rozwoju

świata komputerów i informatyki, będącego konsekwencją pracy nad deszyfrażem wrogich

informacji w czasie II wojny światowej.

4. Intencją Centrum jest inicjowanie projektów artystycznych kreowanych na styku różnych

dziedzin, upamiętniających udział  Polaków oraz rolę Poznania w złamaniu szyfru Enigmy,

a także twórczych poszukiwań rozszerzających  tę  niezwykłą historię o ciekawe konteksty

współczesności, takie jak rewolucja cyfrowa.

5. W ramach Programu Rezydencji Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma wspierane są

projekty  artystyczne,  które  inspirują  i  zachęcają  do  aktywności  w  centrum  miasta  oraz

pogłębiają  współpracę  CSE  ze  społecznością  lokalną,  w  szczególności  związaną  z  ulicą

Św. Marcin, na różnych poziomach.

6.  Wydarzenia  realizowane  w  ramach  Programu  Rezydencji  Artystycznych  odbywają  się

z zachowaniem  zasad  dostępności.  Centrum  Szyfrów  Enigma  jest  placówką  otwartą,

przyjazną  dla  osób  z  niepełnosprawnościami,  rodzin  z  dziećmi,  osób  starszych

i obcokrajowców.

7. W roku 2022 Program Rezydencji Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma wpisuje się

w program  CSE  dedykowany  90.  rocznicy  złamania  szyfru  Enigmy.  90  lat  temu  Marian

Rejewski – matematyki absolwent Uniwersytetu Poznańskiego złamał po raz pierwszy szyfr

Enigmy,  dokonując  tym  samym  wyczynu  powszechnie  uznawanego  za  niemożliwy.  Pod

koniec  grudnia  1932  roku  Rejewski  odczytał  pierwsze  informacje  przesyłane  za

pośrednictwem niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Wkrótce dołączyli  do niego Jerzy

Różycki i Henryk Zygalski. Polacy osiągnęli ten i kolejne sukcesy dzięki zastosowaniu metody

matematycznej zamiast lingwistycznej, realizując w ten sposób pomysł ówczesnego kapitana

Maksymiliana Ciężkiego z Biura Szyfrów Wojska Polskiego.

§ 3 Zasady

1. Wybór Rezydenta/tki w Programie Rezydencji Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma

następuje w drodze konkursowego naboru.



2. Program Rezydencji w Centrum Szyfrów Enigma skierowany jest do osób, które ukończyły

18 rok życia.

3.  Do  Programu  Rezydencji  przyjmowane  są  zgłoszenia  indywidualne  i  zgłoszenia

w zespołach dwu i trzy osobowych.

4. Jedna osoba lub jeden zespół może złożyć w ramach naboru na Rezydencję tylko jeden

projekt.

5.  Warunkiem  udziału  w  Rezydencji  jest  podpisanie  umowy,  która  szczegółowo  określa

zasady  współpracy  Rezydenta/tki  i  Organizatora.  Ramowe warunki  umowy o Rezydencję

Artystyczną  w  CSE  zostały  określone  w  dokumencie  „Istotne  postanowienie  umowy  o

Rezydencję Artystyczną w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r.”, który stanowi Załącznik nr 3

do niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator zapewnia Rezydentowi/tce honorarium w wysokości 2 000 (dwa tysiące) zł

brutto, które jest wypłacane co miesiąc przez określony w umowie czas trwania Rezydencji,

przy czym w zależności od charakteru realizowanego projektu rezydencja może trwać od

2 do 5 miesięcy.

7.  W przypadku wyłonienia w drodze naboru do Programu Rezydencji grupy dwu lub trzy

osobowej honorarium za Rezydencję nie ulega podwyższeniu, a kwota w wysokości 2 000

(dwa tysiące) zł brutto dzielona jest pomiędzy członków zgłoszonego zespołu.

8. Organizator zapewnia Rezydentowi/tce budżet produkcyjny na pokrycie kosztów realizacji

projektu uzgodnionego i zaakceptowanego przez Organizatora, przy czym w zależności od

charakteru realizowanego projektu budżet produkcyjny może wynosić od 4 000 (czterech

tysięcy) zł brutto do 10 000 (dziesięciu tysięcy) zł brutto.

9. Podstawę do ustalenia kosztorysu projektu realizowanego przez Rezydenta/tkę stanowi

projekt budżetu produkcyjnego Rezydencji zawarty w zgłoszeniu do Programu Rezydencji.

Szczegółowe koszty związane z produkcją projektu realizowanego w ramach Rezydencji są

ustalane  przez  Organizatora  z  Rezydentem/tką,  a  wszelkie  wydatki  dokonywane  są

bezpośrednio przez Organizatora.

10. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, zakwaterowania i diet Rezydenta/tki.



11.  Projekt  realizowany  w  ramach  Rezydencji  w  Centrum  Szyfrów  Enigma  powinien

uwzględniać  warunki  przestrzenne  placówki,  która  nie  posiada  osobnej  przestrzeni

dedykowanej na wystawy czasowe. Opis i zakres dostępnych dla wydarzeń przestrzeni w CSE

stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

12.  W  związku  z  panującą  pandemią  COVID  —  19  wszystkie  wydarzenia  planowane  w

ramach projektu muszą być przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego

Inspektora Sanitarnego.

13.  Na  wypadek  zaostrzenia  przepisów  związanych  z  COVID  —  19,  które  uniemożliwią

przeprowadzenie  zaplanowanych  w  ramach  projektu  wydarzeń  w  formie  stacjonarnej,

projekt powinien zawierać dodatkowy plan realizacji wydarzeń w całości w formie zdalnej.

14. Organizator zapewnia Rezydentowi/tce na czas trwania Rezydencji bezpłatny dostęp do

stałej ekspozycji CSE, w tym do zbiorów i zasobów Mediateki.

15. Organizator zapewnia Rezydentowi/tce opiekę kuratorską oraz wsparcie merytoryczne

i techniczne zespołu Centrum Szyfrów Enigma.

16. Organizator będzie promował wydarzenia realizowane w ramach Rezydencji na swoich

stronach oraz w mediach, a Rezydent/tka dostarczy materiały do promocji.

17.  Osoby  wysyłające  zgłoszenie  do  Programu  Rezydencji  w  CSE  zgadzają  się  na

wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29  sierpnia  

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez

Organizatora, w celach związanych z naborem oraz realizacją programu, a także w związku 

z jego promocją i dokumentacją. 

18.  Wysłanie  zgłoszenia  oznacza  wyrażenie  zgody  przez  osobę  lub  osoby  wysyłające

zgłoszenie na postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikami. 

19. Organizator odrzuci zgłoszenia, które nie będą spełniały postanowień Regulaminu.



§ 4 Nabór

1. Nabór na Rezydencję ogłaszany jest przez Organizatora na stronie internetowej Centrum

Szyfrów Enigma: Rezydencje – Centrum Szyfrów Enigma (www.csenigma.pl) oraz na stronie

Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (www.pcd.poznan.pl).

2. Zgłoszenia do Programu Rezydencji zawierające: 

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony Centrum Szyfrów Enigma

b) CV 

c) list motywacyjny 

d) portfolio (plik pdf maksymalnie 25 MB, maksymalnie 10 stron)

e) skan  podpisanego  oświadczenia  -  Załącznik  nr  1  do  Regulaminu;  Oświadczenie  

o prawach autorskich

f) skan  podpisanego  oświadczenia  -  Załącznik  nr  2  do  Regulaminu;  Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

należy wysłać w terminie do 31 marca 2022 r. na adres: rezydencje@csenigma.pl.

3. Nadesłane do Programu zgłoszenia ocenione zostaną przez Jury, którego członkami będą

pracownicy/czki Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.

4. Podstawowym elementem zgłoszenia do Programu Rezydencji, podlegającym ocenie Jury

jest  autorski  projekt  o  charakterze  artystycznym  lub  artystyczno-edukacyjnym,  który

kandydat/tka na Rezydenta/tkę proponuje do realizacji  w ramach Rezydencji  w Centrum

Szyfrów Enigma razem z planem wydarzeń z udziałem publiczności, które odbywać się będą

1 raz w miesiącu w okresie trwania Rezydencji oraz budżet projektu, o którym mowa w §

3.ust. 8 i 9.

5. Zgłoszone w naborze projekty oceniane będą pod kątem zgodności z wartościami i celami

działalności Centrum Szyfrów Enigma. Jury oceni walory artystyczne i edukacyjne projektów,

ale  także  ich  innowacyjność,  potencjał  badawczy  oraz  umiejętne  zastosowanie  zasad

interpretacji dziedzictwa. 

6. Ocenie Jury podlegać będzie poprawność budżetu projektu, realność projektu - potencjał

jego wykonalności, w kontekście zarówno dotychczasowego doświadczenia kandydata/tki,

jak i możliwości przestrzennych, czasowych i finansowych Organizatora. 



7.  Jury  oceni  projekt  także  pod  kątem  dopasowania  do  wskazanych  w  zgłoszeniu grup

odbiorców oraz uwzględnienie kwestii dostępności zarówno w projekcie finalnym Rezydencji

jak i we wszystkich innych wydarzeniach z udziałem publiczności organizowanych w ramach

Rezydencji w CSE.

8. W roku 2022 Jury przyzna dodatkowe punkty kandydatom do Programu Rezydencji  za

projekty odwołujące się lub nawiązujące w swojej koncepcji do 90. rocznicy złamania szyfru

Enigmy przez polskich matematyków.

9. W roku 2022 termin naboru zgłoszeń upływa w dniu 31 marca o godzinie 24:00.

10.  Rezydencja  odbywa  się  w  języku  polskim.  W  naborze  dopuszczalne  są  zgłoszenia

wyłącznie w języku polskim.

11.  Spośród  nadesłanych  zgłoszeń Jury  wybierze  kandydatów  na  Rezydentów/tki,  którzy

zaproszeni  zostaną  do  drugiego  etapu.  Drugi  etap  w  formie  rozmów  z  kandydatami

przeprowadzony zostanie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w siedzibie

Centrum  Szyfrów  Enigma  lub  online.  W  wyniku  drugiego  etapu  wyłoniony  zostanie

Rezydent/tka Centrum Szyfrów Enigma.

12.  Wyniki  naboru  do  Programu  Rezydencji  artystycznych  w  CSE  zostaną  ogłoszone  na

stronie Centrum Szyfrów Enigma: Rezydencje – Centrum Szyfrów Enigma (csenigma.pl).

13. Wyniki naboru ogłoszone zostaną najpóźniej do 29 kwietnia 2022 r.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu naboru, o czym poinformuje

na swoich stronach internetowych.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Rezydenta/tki w wyniku naboru do

Programu Rezydencji na podstawie stosownej rekomendacji Jury.

16. Wyniki naboru są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Realizacja projektu

1.  Wyłoniony  w  naborze  Rezydent/tka  Centrum  Szyfrów  Enigma  realizuje  swój  projekt

w uzgodnieniu i we współpracy z Organizatorem. Miejscem realizacji jest siedziba Centrum



Szyfrów  Enigma  przy  ul.  Św.  Marcin  78  w  Poznaniu  oraz  jej  najbliższa  okolica,

w szczególności śródmieście i ul. Św. Marcin.

2. Rezydencja rozpocznie się najwcześniej w czerwcu 2022 r.

3. Czas trwania Rezydencji może wynosić od 2 do 5 miesięcy, przy czym Rezydencja musi

zakończyć się przed końcem roku 2022. Ostateczny termin rozliczenia Rezydencji  określa

Załącznik nr 3 do Regulaminu – „Istotne postanowienia umowy o Rezydencję Artystyczną

w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r.”.

4.  W  okresie  trwania  Rezydencji,  Rezydent/tka  zobowiązany/a  jest  do  organizacji  1  raz

w miesiącu wydarzenia o charakterze artystycznym lub artystyczno-edukacyjnym z udziałem

publiczności. Wydarzenia mogą mieć rozmaitą formułę tj. np. spotkanie autorskie, wykład,

pokaz, prezentacja i mogą odbywać się online lub stacjonarnie w siedzibie CSE. 

5. Szczegółowy zakres realizacji projektu i wydarzeń opisuje Szczegółowy Opis Przedmiotu

Rezydencji, zwany dalej „SOPR”, który określa wszystkie elementy składowe, harmonogram

realizacji oraz kosztorys, stanowiący Załącznik nr 1. do umowy o Rezydencję.

6.  Podsumowaniem  każdej  Rezydencji  jest  premierowa  prezentacja  projektu  będącego

przedmiotem  Rezydencji  w  Centrum  Szyfrów  Enigma,  którą  Rezydent  organizuje  

dla publiczności CSE w uzgodnieniu i we współpracy z Organizatorem.

§ 6 Dane osobowe

1.  Administratorem  danych  przetwarzanych  w  ramach  naboru  do  Programu  Rezydencji

artystycznych  w  Centrum  Szyfrów  Enigma  jest  Poznańskie  Centrum  Dziedzictwa,

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

2.  Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  możliwy  jest  pod  adresem:

iod@pcd.poznan.pl.



§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator będzie publikował aktualności związane z przebiegiem Rezydencji na stronie

internetowej Centrum Szyfrów Enigma: https://csenigma.pl/rezydencje-2/.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu Rezydencji, o których będzie

informował  na  stronie  internetowej  Centrum  Szyfrów  Enigma:

https://csenigma.pl/rezydencje-2/.

3. Korespondencję w sprawie Programu Rezydencji należy kierować na adres: 

rezydencje@csenigma.pl 

Spis załączników:

Załącznik nr 1. do Regulaminu; Oświadczenie o prawach autorskich.

Załącznik nr 2. do Regulaminu; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych.

Załącznik nr 3. do Regulaminu; Istotne postanowienia umowy o Rezydencję Artystyczną 

w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r.

Załącznik nr 4. do Regulaminu; Opis przestrzeni w CSE.

Załącznik nr 5. do Regulaminu; Formularz zgłoszeniowy

Sporządziła: Katarzyna Kucharska


