
 
REGULAMIN NAGRODY  

KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP 
im. królewny Anny Wazówny  

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1. Regulamin określa zasady i warunki przyznawania Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

RP im. królewny Anny Wazówny, zwanej dalej nagrodą. 
2. Nagroda przyznawana jest cudzoziemcom, zagranicznym osobom prawnym i innym podmiotom, 

w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
3. Nagroda ustanowiona została w celu: 

a) uhonorowania osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego 
czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na 
rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, kierując się prawdziwą chrześcijańską 
miłością, która nie zna granic,  

b) promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy 
międzynarodowej. 

3. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Miodowej 21. Sekretariat nagrody stanowi Kancelaria Biskupa Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

4. Nagrodę stanowi statuetka autorstwa Lubomira Tomaszewskiego pt. „Razem” wykonana przez 
Fabryką Porcelany AS Ćmielów Adam Spała z siedzibą w Ćmielowie.  

5. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacją finansową i jest przyznawana 
corocznie z zastrzeżeniem pkt. III.9. 

6. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 
  

II. TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY 
 

1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: 
a) członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 
b) kościelne osoby prawne, 
c) ewangelickie stowarzyszenia i fundacje. 

2. Jeden zgłaszający może zgłosić do nagrody nie więcej niż jednego kandydata. W zgłoszeniu należy 
podać imię i nazwisko kandydata, jego dane kontaktowe oraz opis działalności uzasadniającej 
zgłoszenie kandydata. 

3. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na adres: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP ul. Miodowa 
21, 00-246 Warszawa, w terminie do dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego. W przypadku 
przesyłek listowych decyduje data nadania. 

4. Dane osobowe kandydata będącego osobą fizyczną nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane 
w innych celach niż wybór i przyznanie nagrody. 

5. Laureatów nagrody wybiera kapituła. 
 

III. KAPITUŁA 
 

1. Kapituła nagrody składa się z Biskupa Kościoła oraz 4 osób wybranych przez Synod Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP na jesiennej sesji spośród kandydatur zaproponowanych przez 
Biskupa Kościoła.  

2. Biskup Kościoła kieruje pracami kapituły i jej przewodniczy. 
3. Kadencja członków kapituły pochodzących z wybory wynosi 5 lat. Bieg kadencji rozpoczyna się w 

dniu wyboru i kończy na wiosennej sesji ostatniego roku kadencji.  



4. W przypadku rezygnacji członka kapituły pochodzącego z wyboru z członkostwa w kapitule albo 
jego śmierci w czasie trwania kadencji, przeprowadzane są wybory uzupełniające na najbliższej 
sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.   

5. W posiedzeniach kapituły mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym, zaproszone przez 
przewodniczącego.  

6. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności więcej niż połowy członków.  

7. Oceniając zgłoszone kandydatury Kapituła bierze pod uwagę zgodność działalności nominowanych 
z ideą konkursu.  Kapituła pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania w przypadku dostarczenia go po 
terminie, innych braków formalnych zgłoszenia, oraz wycofania kandydatury przez zgłaszającego, 
jeżeli wycofanie nastąpiło przed podjęciem uchwały przez kapitułę.   

8. Uchwała kapituły w sprawie wyboru laureata nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.  

9. W danym roku kapituła może przyznać od 1 do 3 nagród. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, 
kapituła może przyznać większą ilość nagród. Z ważnych powodów kapituła może odstąpić od 
przyznania nagrody w danym roku. 

10. Posiedzenie kapituły powinno się odbyć przed świętami Wielkiej Nocy.  
11. Z posiedzenia kapituły sporządza się protokół.  
12. Z tytułu udziału w pracach kapituły jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 
13. Członków kapituły oraz osoby biorące udział w jej pracach obowiązuje zasada zachowania tajności 

w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.   
  

IV. UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY 
 
1. Informacja o laureatach nagrody, wybranych przez kapitułę, podawana jest przez Biskupa Kościoła 

do publicznej wiadomości podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła i jednocześnie publikowana 
jest na stronie internetowej bik.luteranie.pl. Laureaci powiadamiani zostaną listownie na adres 
wskazany w zgłoszeniu.  

2. Nagroda wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji. 
3. Z ważnych powodów Biskup Kościoła może zmienić termin wręczenia nagrody. 
4. Datę i miejsce uroczystości Biskup Kościoła ogłasza nie później, niż na trzy miesiące przed 

wręczeniem nagrody.  
5. Za przebieg uroczystości odpowiedzialny jest Biskup Kościoła. 
 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje kapituła według 

własnego uznania, kierując się zasadami słuszności, charakterem nagrody i jej założeniami.  
2. Regulamin przyjmuje i zmienia Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
3. Regulamin przyjęty został decyzją Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 12 

października 2015 r. i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany z dnia 13 kwietnia 2017r. 
 

 


