
 

 

Regulamin Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” 

 

§ 1 

1. Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. 

2. Organizatorem Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” jest Wyższa Szkoła Humanitas w 

Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec.  

 

§ 2 

1. Celem Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” jest promowanie regionalnych osiągnięć 

kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców Zagłębia wokół wartości 

lokalnych. 

2. Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom i 

przedsiębiorstwom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania 

lokalnej tożsamości i tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.  

3. Laureatami Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” mogą być osoby fizyczne, instytucje, organizacje i 

przedsiębiorstwa zasłużone dla życia społecznego i gospodarczego regionu, kształtujące wartościowy 

wizerunek Zagłębia Dąbrowskiego. 

 

§ 3 

1. Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” ma postać wyróżnienia honorowego, promocyjnego i 

gospodarczego. 

2. Laureaci Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” (honorowej, promocyjnej i gospodarczej) otrzymują 

pamiątkowy medal oraz dyplom. 

3. Wyróżnienie promocyjne ma charakter nagrody pieniężnej. Jej wysokość określa Przewodniczący 

Kapituły Konkursu, najpóźniej na 2 miesiące przed Galą Finałową Konkursu. 

4. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia 

naukowego, kulturalnego lub gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły 

się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych.  

5. Nagrody promocyjne przyznawane są zagłębiowskim instytucjom i organizacjom pozarządowych (w 

szczególności fundacjom i stowarzyszeniom) realizującym projekty zorientowane na promocję Zagłębia 

i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, tworzenie fundamentów 

społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Ich celem jest wspieranie rozwoju 

różnych nurtów lokalnej aktywności. 

6. Nagrody gospodarcze przyznawane są przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom budującym swoją markę w 

oparciu o tożsamość regionu, wykazującym zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. 

w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz promującym Zagłębie Dąbrowskie. 

7. Kapituła może w wypadku nadzwyczajnym podejmować uchwały, poprzez aklamację, w sprawie 

uhonorowania Nagrodą nadzwyczajną osób zmarłych w okresie od ostatniego posiedzenia Kapituły.  

8. Przyznane 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 o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” 

2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” jest z urzędu Rektor 

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.  

3. Kapituła Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” składa się z przedstawicieli samorządu 

województwa, samorządu gmin i powiatów Zagłębia, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz 

instytucji naukowych i organizacji społecznych działających w regionie, którzy stanowią grono członków 

zwyczajnych Kapituły. 



 

4. Członków zwyczajnych kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, w liczbie nie większej 

niż 25 osób, powołuje przewodniczący Kapituły.  

5. Członkami honorowymi Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” stają się z mocy 

prawa laureaci Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas. 

6. Członkom honorowym Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” nie przysługuje prawo 

głosu na posiedzeniach Kapituły. Członkom honorowym Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę 

„Humanitas” przysługuje prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody o Zagłębiowską Nagrodę 

„Humanitas” w trybie przewidzianym dla organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych.  

7. Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły. 

 

§ 5 

1. Kandydatów do Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” zgłaszają członkowie zwyczajni i 

członkowie honorowi Kapituły, organizacje społeczne i instytucje lokalne prowadzące działalność na 

terenie Zagłębia Dąbrowskiego. W każdej edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” 

uprawnione podmioty mogą zgłaszać nie więcej niż trzy kandydatury w kategorii „Nagroda Honorowa”, 

nie więcej niż dwie kandydatury w kategorii „Nagroda Promocyjna” oraz nie więcej niż dwie 

kandydatury w kategorii „Nagroda Gospodarcza”.  

2. Członkowie zwyczajni Kapituły zgłaszają kandydatury do Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę 

„Humanitas” w trakcie posiedzenia Kapituły lub w trybie przewidzianym dla organizacji społecznych i 

instytucji lokalnych.  

3. Organizacje społeczne i instytucje lokalne zgłaszają kandydatury do Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę 

„Humanitas” drogą listowną lub osobiście (w siedzibie WSH, ul. Kilińskiego 43, pok. 108) za pomocą 

formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas. 

4. Termin zgłaszania kandydatów dla organizacji społecznych i instytucji lokalnych ogłasza 

Przewodniczący Kapituły. 

5. Kandydatury biorące udział w Konkursie o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” są dyskutowane i 

głosowane na posiedzeniu Kapituły.  

6. Głosowanie nad kandydaturami do Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” w kategorii promocyjnej,  

honorowej i gospodarczej odbywa się oddzielnie w formie tajnej. 

7. Nagrodę Honorową otrzymuje kandydat, który 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 Honorową otrzymuje kandydat, który 

w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. W razie równiej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Kapituły, który podejmuje decyzję o przyznaniu w trakcie obrad Kapituły. 

8. Nagrodę Promocyjną otrzymuje kandydat, który 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 Promocyjną otrzymuje kandydat, który 

w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. W razie równiej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Kapituły, który podejmuje decyzję o przyznaniu w trakcie obrad Kapituły. 

9. Nagrodę Gospodarczą otrzymuje kandydat, który 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 Gospodarczą otrzymuje kandydat, 

który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. W razie równiej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Kapituły, który podejmuje decyzję o przyznaniu w trakcie obrad Kapituły. 

10. Laureatami Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” zostają osoby, organizacje, przedsiębiorstwa lub 

instytucje, które uzyskały największą liczbę głosów członków zwyczajnych kapituły. W razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród 

w trakcie obrad Kapituły. 

11. W trakcie jednej edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” Kapituła wybiera nie więcej niż 

trzech laureatów nagrody honorowej i nie więcej niż po dwóch laureatów nagrody promocyjnej i 

gospodarczej. 

 

§ 6 



 

Wręczenie Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas odbywa się w trakcie uroczystej gali konkursu połączonej 

z koncertem finałowym. 

§ 7 

 

1. Przewodniczący Kapituły powołuje Sekretarza Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” spośród 

pracowników Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

2. Sekretarz Konkursu o Nagrodę Humanitas czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz 

organizacją gali Konkursu i koncertu finałowego.  

3. Sekretarz Konkursu zapewnia obsługę techniczno-administracyjną Konkursu i gali Konkursu  

 

§ 8 

W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący przysługuje 

przewodniczącemu Kapituły. 

  


