
 
 

Regulamin Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej  

za działania na rzecz pamięci historycznej, służące wspólnocie obywatelskiej  

(zaktualizowany w 2020 roku) 

1. Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej z Polski lub zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, 
dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi 
przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub 
przeciwstawiające się jej podziałom. 

2. Nagroda została ustanowiona w grudniu 2018 roku przez Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA (FOK), w 
porozumieniu z Radą FOK oraz Fundatorem Nagrody – Januszem Miernickim; jest przyznawana corocznie, w 
pierwszym kwartale każdego roku. 

3. Nagroda ma charakter finansowy – wynosi 30.000 zł (brutto).  

4. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła. W skład Kapituły wchodzą na stałe: 

– Fundator Nagrody – Janusz Miernicki; 

– troje przedstawicieli Rady FOK – w tym (wirylista) wskazany przez Fundatora;  

– jeden lub dwóch członków Zarządu FOK – spośród których wybrany jest Przewodniczący Kapituły; 

– troje członków Załogi KARTY – spośród których zostaje wybrany Sekretarz Kapituły. 

Do Kapituły dołączany jest Laureat/Laureatka  Nagrody na dwuletnią kadencję. 

Kapituła może podjąć decyzję o dokooptowaniu dodatkowej osoby/osób na dowolnie wybrany czas. 

 

5. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał. Zapadają one zwykłą większością głosów przy udziale co 

najmniej połowy jej członków. Jeśli Kapituła ma parzystą liczbę członków, to kworum stanowi połowa + 1 

osoba. Dopuszcza się możliwość oddania głosu w formie pisemnej – w przypadku niemożności osobistego 

uczestnictwa w posiedzeniu. W przypadku równego podziału głosów między różnych kandydatów – 

decydujący jest głos Przewodniczącego Kapituły. 

Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega odwołaniu przez czynniki zewnętrzne ani zaskarżeniu. 

 

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje członkom Kapituły, członkom Załogi KARTY, 

członkom Klubu KARTY oraz wszystkim odbiorcom działań KARTY.  

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur będzie upubliczniane wszystkimi kanałami komunikacyjnymi KARTY, 

ze stosownym wyprzedzeniem, najpóźniej w styczniu każdego roku. 

Zgłoszenia nie mogą być anonimowe, muszą zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej i zgłaszanej, opis 

działań osoby zgłaszanej oraz uzasadnienie wyboru wskazywanej osoby, a także zgodę osoby zgłaszającej 

na przetwarzanie jej danych – zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu).  

Zgłoszenia przyjmuje i gromadzi Sekretarza Kapituły – w trybie określonym w anonsach. 

Sekretarz dokonuje weryfikacji zgłoszeń, organizuje posiedzenie Kapituły, sporządza protokół z jej 

posiedzenia oraz przygotowuje pisemne uzasadnienie podjętej decyzji, a także wspomaga 

Przewodniczącego Kapituły przy tworzeniu/pozyskiwaniu laudacji na cześć Laureata Nagrody. 

 

7. Nagroda będzie wręczana corocznie, na uroczystej gali, w pierwszym kwartale roku. Miejscem wręczenia 

nagrody jest Warszawa. Możliwe jest inne miejsce i termin wręczenia Nagrody za zgodą Kapituły. 

Wręczenie Nagrody poprzedzone jest uzyskaniem zgody kandydata do Nagrody i zgody na gromadzenie i 

przetwarzanie jego danych osobowych. 

 

8. Zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Kapituły. 

 


