
 

Regulamin Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy” 

§ 1 

1. Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”, zwany dalej Konkursem, jest wydarzeniem cyklicznym, które 
odbywa się corocznie. 

2. Organizatorami Konkursu są Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu i Fundacja „Humanitas”.  
 

§ 2 

1. Celem Konkursu jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności 
czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych 
reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad 
praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak 
również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych 
w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.     

2. Nagroda Złotej Temidy, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest osobom fizycznym, posiadającym 
wykształcenie prawnicze.  

§ 3 

1. Nagroda ma postać wyróżnienia honorowego. 
2. Laureaci Nagrody otrzymują pamiątkową statuetkę oraz dyplom.  
3. W każdej edycji Konkursu nagrody mogą być przyznane w kilku kategoriach.  
4. Liczbę i nazwy kategorii - odrębnie dla każdej edycji Konkursu - określa Przewodniczący Kapituły 

Konkursu. 
5. W każdej kategorii przyznaje się jedną nagrodę.  
6. Kapituła może w wypadku nadzwyczajnym podejmować uchwały, poprzez aklamację, w sprawie 

uhonorowania zasłużonych osób zmarłych w okresie od ostatniego posiedzenia Kapituły - 
„Nagrodą Nadzwyczajną”. 

7. Przyznane w Konkursie nagrody nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że kandydaci, 
którym nie przyznano nagród nie mogą się domagać jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu. 
 

§ 4 

1. Powołuje się Kapitułę Konkursu. 
2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest z urzędu Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.  
3. Kapituła Konkursu składa się z uczonych reprezentujących nauki prawne, posiadających wybitny 

dorobek naukowy, redaktorów naczelnych czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych, 
przedstawicieli organizacji społecznych oraz pracowników naukowo-badawczych Wyższej Szkoły 
Humanitas.   

4. Członków kapituły Konkursu powołuje przewodniczący Kapituły.  
5. Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły. 
 

§ 5 

1. Kandydatów do Konkursu zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół 
wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, 
radcowie prawni i notariusze.  

2. Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatury w trakcie posiedzenia Kapituły lub w trybie 
przewidzianym dla pozostałych podmiotów uprawnionych do zgłaszania Kandydatur.  

3. Podmioty inne niż członkowie Kapituły, o których mowa w pkt. 1 § 5, zgłaszają kandydatury drogą 
listowną, e-mailowo lub osobiście (w siedzibie WSH, ul. Kilińskiego 43, pok. 108) za pomocą 
formularza zgłoszeniowego publikowanego na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas w 
terminie ogłoszonym przez Przewodniczącego Kapituły. 

4. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Konkursu w danej edycji Konkursu mogą 
zgłosić nie więcej niż jedną kandydaturę w każdej kategorii konkursowej. 



 

5. Kandydatury biorące udział w Konkursie są dyskutowane i głosowane na posiedzeniu Kapituły. 
Przewodniczący Kapituły może dopuścić możliwość głosowania korespondencyjnego, w 
szczególności poprzez pocztę elektroniczną.  

6. Nagrodę otrzymuje kandydat, który w swojej kategorii otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, przeprowadza 
się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch 
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 
Nagrodę otrzymuje kandydat, który w ponownym głosowaniu w swojej kategorii otrzymał więcej 
głosów. W razie równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły, który podejmuje 
decyzję o przyznaniu w trakcie obrad Kapituły. 

 

§ 6 

1. Wręczenie Nagrody odbywa się w trakcie uroczystej gali konkursu. 
2. Gala konkursu może być połączona i stanowić część jednego z wydarzeń akademickich 

odbywających się w Wyższej Szkole Humanitas.  
 

§ 7 

1. Przewodniczący Kapituły powołuje Sekretarza Konkursu spośród pracowników Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu. 

2. Sekretarz Konkursu czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz organizacją gali 
finałowej Konkursu.  

3. Sekretarz Konkursu zapewnia obsługę techniczno-administracyjną Konkursu. 
 

§ 8 

W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący 

przysługuje przewodniczącemu Kapituły Konkursu. 

 


