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REGULAMIN KONKURSU – NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA  

Konkurs NAGRODA IM. JANUSZA KORCZAKA jest organizowany przez Uczelnię Korczaka  
– Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, zwaną dalej „Organizatorem”. Celem 
przyznawanej w konkursie Nagrody jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz 
wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się 
wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne 
rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz 
dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach, tworzą 
środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.  

  
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin Konkursu – Nagrody (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla 

Organizatora, Kapituły Nagrody oraz uczestników Konkursu i określa zasady i warunki 
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, zasady działania Kapituły 
Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

2. W ramach Konkursu przyznawane są Nagrody oraz Wyróżnienia w trzech 
Kategoriach:    

I. Organizacje i instytucje kierujące się wartościami korczakowskimi 
II. Lokalni liderzy stosujący korczakowskie idee w praktyce 
III. Osoby publiczne działające na rzecz dzieci i młodzieży. 

3. W Kategorii I nagradzane są działania i projekty prowadzone przez podmioty 
instytucjonalne: placówki edukacyjne i wychowawcze, organizacje społeczne i 
pozarządowe, podmioty samorządowe i rządowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty 
krajowe lub międzynarodowe działające w sposób zinstytucjonalizowany.  

4. W Kategorii II nagradzane są osoby fizyczne, działające lokalnie (w skali regionalnej, 
powiatowej lub gminnej), które wprowadzają nowe idee edukacyjne i społeczne, 
stymulują rozwój lokalnych środowisk, inspirują do współpracy, zmian w edukacji i 
wychowaniu i takie zmiany skutecznie wdrażają.  

5. W Kategorii III nagradzane są osoby prowadzące wieloletnią działalność o charakterze 
ogólnokrajowym w obszarze edukacji, wspierania dzieci i troski o ich prawa, których 
działania charakteryzują się dużym zasięgiem społecznym oraz skutecznością.  

6. Kapituła Nagrody ma prawo przyznać Nagrodę Specjalną. 
7. Kapituła Nagrody może przyznać dodatkowe wyróżnienie za badania naukowe oraz 

popularyzację dziedzictwa Janusza Korczaka.  
8. Organizator Konkursu lub wskazani przez Organizatora Partnerzy Konkursu mają 

prawo przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.  
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II. Zgłoszenia do Konkursu 
 

1. Harmonogram Nagrody („Harmonogram”) oraz procedurę i tryb zgłoszeń określa 

Organizator.  

2. Kandydatów do Nagrody im. Janusza Korczaka w Kategorii I oraz II mogą zgłosić osoby 

fizyczne oraz instytucje i inne podmioty, w tym w szczególności Członkowie Kapituły. 

Samozgłoszenia nie będą dopuszczone do Konkursu. 

3. Kandydatów do Nagrody im. Janusza Korczaka w Kategorii III – osoby publiczne 

zgłaszają Członkowie Kapituły. 

4. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym w Harmonogramie nie będą 

uwzględniane.  

5. Zgłoszenie kandydata do Nagrody musi spełniać wymogi formalne i merytoryczne,  

w tym zawierać szczegółowe uzasadnienie kandydatury w kontekście celów i idei 

Konkursu. Zgłoszenia niepełne lub niezawierające uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane.  

 

 
III. Kapituła i Prezydium Kapituły 

 
1. Laureatów Nagrody wybiera Kapituła. 
2. Członków Kapituły powołuje w imieniu Organizatora Jego Magnificencja Rektor 

Uczelni Korczaka. Członkowie Kapituły są powoływani na dwuletnią kadencję. 
3. Organizator powołuje spośród członków Kapituły Przewodniczącego osobę, która 

kieruje pracami Kapituły (Przewodnicząca lub Przewodniczący Kapituły) oraz 
powołuje członków Prezydium Kapituły, które prowadzi robocze prace bieżące 
związane z funkcjonowaniem Kapituły Nagrody i przygotowaniem procedury wyboru 
laureatów.  

4. Prezydium liczy od 5 do 7 osób.  
5. Członek Kapituły nie może być nominowany do Nagrody.  

6. W przypadku, gdy Członek Kapituły jest bezpośrednio lub pośrednio związany z 

podmiotem nominowanym w danej kategorii do Nagrody, nie bierze udziału w 

głosowaniu w tej kategorii.  

7. Posiedzenia Prezydium oraz Kapituły Nagrody zwołuje Przewodniczący zgodnie z 
ramami Harmonogramu Konkursu. 
 
 

IV. Nominowani oraz wybór „krótkiej listy” kandydatów do Nagrody  
 

1. Po zamknięciu zgłoszeń do Konkursu oraz ich wstępnej weryfikacji pod względem 
formalnym przez Organizatora, Prezydium Kapituły dokonuje przeglądu i oceny 
merytorycznej wszystkich poprawnych zgłoszeń oraz wybiera listę osób i instytucji 
zgłoszonych do Nagrody w danej edycji („Zgłoszeni”).  

2. Zgłoszeni do Nagrody otrzymują informacje potwierdzające przyjęcie zgłoszenia. 

Zgłoszenie nie jest równe nominacji. 
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3. W kolejnym etapie Prezydium Kapituły dokonuje ponownej oceny merytorycznej 
Zgłoszonych i wskazuje Kapitule Nagrody w pełnym składzie listę Nominowanych  
do Nagrody i wyróżnień wraz z uzasadnieniem.   

4. Liczbę Nominowanych w Kategorii I i II określa Kapituła w porozumieniu  
z Organizatorem w zależności od liczby zgłoszeń.  

5. W Kategorii III, Prezydium Kapituły przedstawia spośród zgłoszonych osób 
kandydatury do Nagrody im. Janusza Korczaka. 

 
V. Wybór laureatów Nagrody i wyróżnionych  

 
1. Kapituła Nagrody w pełnym składzie dokonuje na posiedzeniu online wyboru 

Laureatów Nagrody im. Janusza Korczaka w poszczególnych kategoriach spośród 
Nominowanych. 

2. Kapituła może podejmować wiążące decyzje w obecności co najmniej połowy jej 
członków. 

3. Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić podczas posiedzenia dodatkowych 
kandydatów do Nominacji spośród wcześniej zgłoszonych, która podlega głosowaniu. 
Kapituła podejmuje decyzje o umieszczeniu dodatkowych osób na liście 
Nominowanych zwykłą większością głosów.  

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 
5. Po zamknięciu listy Nominowanych do Nagrody w każdej kategorii następuje 

głosowanie członków Kapituły.  
6. Kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów otrzymują w danej kategorii 

równorzędne Nagrody im. Janusza Korczaka. Spośród Nominowanych Kapituła 
przyznaje Wyróżnienia. Pozostali Nominowani otrzymują certyfikaty.  

7. Kapituła Nagrody w porozumieniu z Organizatorem określa liczbę Nagród 
przyznanych w każdej z kategorii.  

9. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 
10. Laureata Nagrody Specjalnej wskazuje jednogłośnie Prezydium Kapituły,  

a Członkowie Kapituły zatwierdzą 3/4 głosów. 
11. Laureaci Konkursu otrzymują statuetki Nagrody im. Janusza Korczaka. 
12. Ogłoszenie listy laureatów – nagrodzonych oraz wyróżnionych – nastąpi poprzez 

podanie do publicznej wiadomości na Gali Konkursu oraz na stronie internetowej 
Organizatora. 
 

VI. Informacje dodatkowe i dane osobowe 
 

1. Regulamin Konkursu, Harmonogram Nagrody oraz Formularz Zgłoszeniowy są 
udostępniane na stronie internetowej Uczelni Korczaka / stronie www Nagrody. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest 
Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 
Warszawa, NIP 5261723036, REGON 010291998. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Konkursu, wydania 
przyznanych nagród oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków 
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda Zgłaszającego, wyrażona 
poprzez dostarczenie Formularza zgłoszeniowego – zgodnie z Artykułem 6. Ust. 1. 
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RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań 
określonych w Regulaminie Konkursu.  

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu 
skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, 
korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. 

6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

8. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
 
 
UCZELNIA KORCZAKA – AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

 


