Regulamin Nagrody Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec
§1
1.

Nagroda Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec (zwana dalej Nagrodą) została
ustanowiona przez Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w celu uhonorowania
osób i organizacji zakładowych, które szczególnie zasłużyły się w działalności związkowej
i w realizacji celów i zadań statutowych NSZZ „Solidarność”, oraz wyróżnienia
podejmowanych inicjatyw, które służą tymże celom.

2.

Organizatorem konkursu jest Region Małopolski NSZZ „Solidarność”.

3.

Nagroda ma charakter regionalny, ograniczony do terenu objętego działalnością Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

4.

Nagroda jest przyznawana corocznie w następujących kategoriach:
a) Lider
b) Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
c) Inicjatywa

5.

Przy wyborze laureatów poszczególnych kategorii oceniane są działania pomiędzy 1 sierpnia
roku kalendarzowego poprzedzającego ogłoszenie konkursu a 31 lipca bieżącego roku
kalendarzowego.

6.

Nagrodę stanowią:
a) statuetka Nagrody Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec
b) dyplom
c) ewentualne inne nagrody przyznane przez Organizatora.

7.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) w pierwszym etapie Kapituła Nagrody zbiera i kwalifikuje nominacje.
b) w drugim etapie Kapituła Nagrody wskazuje laureatów w poszczególnych kategoriach

8.

Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do
publicznej wiadomości.

9.

Kapituła ma prawo ogłosić publicznie nominacje do nagrody.

10. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do konkursu są:
a) Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”
b) Kierownicy Oddziałów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
c) Członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
d) Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wybrani w Regionie
Małopolskim NSZZ „Solidarność”
11. Termin zgłaszania nominacji jest określany każdorazowo podczas ogłoszenia informacji o
rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu. Zgłoszenia winny wpływać do Kapituły nie później niż

do 30 czerwca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody. W uzasadnionych przypadkach termin
ten może zostać zmieniony. Zgłoszenie musi dotrzeć do Kapituły w ustalonym terminie.
Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą
Kapituły.
12. Tryb zgłaszania nominacji do Nagrody obejmuje przesłanie na adres Kapituły: Region
Małopolski NSZZ „Solidarność”, pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, z dopiskiem „Nagroda
Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec” pisemnego zgłoszenia nominacji do
Nagrody z wyraźnym określeniem kategorii
13. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę organizacji zakładowej lub ponadzakładowej NSZZ
„Solidarność”;
b) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
c) uzasadnienie złożonego wniosku;
14. Dokumentacja przesyłana w ramach zgłoszeń nominacji nie będzie zwracana.
§2
1.

Członków Kapituły na daną edycję Narody powołuje co roku Zarząd Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”. W skład Kapituły wchodzi co najmniej sześć osób.

2.

Członkostwo w Kapitule ustaje wraz z zakończeniem danej edycji Nagrody, lub w skutek
rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych lub śmierci Członka Kapituły. W takim przypadku Zarząd Regionu powołuje
nowego Członka Kapituły.

3.

Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły. Przewodniczący
Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

4.

Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do podjęcia uchwały
wymagana jest obecność przynajmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego.
Posiedzenia kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.

5.

Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody, w każdej z kategorii, w danej edycji
Nagrody.

6.

Praca Członków Kapituły ma charakter społeczny i nie przysługuje z jej tytułu żadne
wynagrodzenie. Organizator pokrywa koszty przejazdów na posiedzenia Kapituły i inne
koszty związane z organizacją jej posiedzeń.

7.

Posiedzenia Kapituły
czternastodniowym.

8.

Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Małopolskiej
„Solidarności” im. Barbary Niemiec.

9.

Członkowie Kapituły, dokonując oceny zgłoszonych kandydatur, powinni mieć na uwadze
cele ustanowienia Nagrody, a także kryteria odnoszące się do:

zwołuje

Przewodniczący

z

wyprzedzeniem

co

najmniej

a.

uwzględniania dokonań w zakresie realizacji celów i zadań NSZZ „Solidarność”,

b.

innowacyjności i zakresu prowadzonych działań,

c.

postawy moralnej,

d.

popularyzacji ideałów NSZZ „Solidarność”

10. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących
przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.
11. Kapituła w porozumieniu z Zarządem Regionu ma prawo powołać eksperta w razie, gdyby
potrzebne były konsultacje merytoryczne.
§3
1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Zarząd Regionu i
Kapitułę. Dokładana data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do
publicznej wiadomości.
2. Region Małopolski NSZZ „Solidarność” jest organizatorem uroczystości wręczenia Nagród.
3. Zmiany Regulaminu Nagrody może dokonywać Zarząd Regionu zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Regionu.

