
REGULAMIN NAGRODY 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA 

W WARSZAWIE 

 
1. Celem Nagrody jest wyrażenie przez Towarzystwo najwyższego uznania osobom 

szczególnie zasłużonym dla Śląska, pochodzącym z tego regionu kraju, lub 

związanych z nim wieloletnią działalnością i uhonorowanie ich wkładu w 

ogólnonarodowy dorobek.  

2. Przyznawanie dorocznych Nagród ma jednocześnie uzmysławiać całemu 

społeczeństwu, ciągle mało docenianą w Polsce rolę, jaką wybitne osoby wywodzące 

się ze Śląska, lub poświęcające mu swoje życiowe dokonania, odgrywają w różnych 

sferach naszego życia: społecznego, naukowego, kulturalnego i gospodarczego.  

3. Nagroda może być również przyznana w uzasadnionych przypadkach organizacjom i 

instytucjom. 

4. Nagrodę stanowi: „Ślązaczka” – rzeźba prof. Piotra Gawrona przedstawiająca 

popiersie dziewczyny w stroju rozbarskim, z jabłkiem w wyciągniętej dłoni. Na 

podstawie rzeźby umieszcza się tabliczkę z imieniem i nazwiskiem laureata raz 

rokiem jej przyznania. 

5. Laureat otrzymuje również dyplom z decyzją Kapituły Nagrody o jej przyznaniu. 

6. Nagroda jest wręczana corocznie w przede dniu kolejnej rocznicy III powstania 

Śląskiego. 

7. Zarząd Towarzystwa decyduje o liczbie nagród w danym roku, jednej czy dwóch. 

8. Nagrodę można otrzymać tylko raz. 

9. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody w składzie: 

  - Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Towarzystwa Przyjaciół Śląska 

  po zasięgnięciu opinii dotychczasowych laureatów tej Nagrody.  

10. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody mają wszyscy członkowie i sympatycy 

Towarzystwa oraz laureaci poprzednich Nagród. 

11. Kandydatura do Nagrody powinna być odpowiednio pisemnie uzasadniona przez 

wnioskodawcę lub wnioskodawców.  

12. Ustala się następującą procedurę zgłaszania kandydatów do Nagrody: 

a) kandydatury do Nagród zgłasza się sekretarzowi Kapituły Nagrody (funkcję tę 

pełni sekretarz generalny Towarzystwa) do końca roku poprzedzającego jej 

wręczenie; 

b) wszystkie zgłoszone kandydatury, wraz z ich uzasadnieniami sekretarz 

Kapituły prezentuje Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Śląska. 

c) Zarząd Towarzystwa, po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur, biorąc 

także pod uwagę obchodzone jubileusze i ważne rocznice, ustala liczbę 

kandydatów do Nagrody w danym roku. 

d) ułożona alfabetycznie lista kandydatów (wraz z ich uzasadnieniami) zostaje 

następnie przesłana, w celu wyboru laureata lub laureatów, członkom Kapituły 

Nagrody. 

13. Każdy z uprawionych do głosowania członków Kapituły Nagrody zaznacza na 

otrzymanej karcie do głosowania tę osobę, lub osoby(w zależności od liczby Nagród 

w danym roku), które rekomenduje do Nagrody. 

14. Uprawnieni członkowie Kapituły Nagrody mogą głosować także przy pomocy faksu 

na podany na karcie do głosowania numer. 

15. Karty do głosowania, z zaznaczonymi preferencjami głosujących, stanowią podstawę 

do ustalenia wyników głosowania. 



16. Obliczenia głosów dokonuje sekretarz Kapituły przedstawiając Zarządowi odpowiedni 

protokół z informacją o głosowaniu poszczególnych członków Kapituły Nagrody. 

17. Kandydat, który zebrał największą liczbę głosów zostaje laureatem Nagrody o czym 

zostaje poinformowany. 

18. W razie uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej osób, niż to przewidziano w 

uchwale o ilości Nagród w danym roku, o przyznaniu Nagrody (lub Nagród) decyduje 

dodatkowe głosowanie członków Zarządu Towarzystwa przeprowadzone podczas jego 

posiedzenia.  

19. W razie odmowy przyjęcia Nagrody przez któregoś z kandydatów przechodzi ona na 

kolejnego  na liście z największą liczną uzyskanych głosów. 

20. Zarząd Towarzystwa odpowiada za przygotowanie uroczystości wręczenia Nagrody, 

w godnym dla tego wydarzenia miejscu i oprawie.  

21. Wręczenia Nagrody dokonuje Prezes Towarzystwa wspólnie z laudatorem laureata. 

22. Laudatorem laureata może być osoba, która zgłosiła jego kandydaturę, lub inna 

poproszona o wygłoszenie laudacji. 

23. O terminie uroczystości wręczenia Nagrody Zarząd Towarzystwa powiadamia 

członków i sympatyków Towarzystwa, zaproszonych przez laureatów gości oraz 

środki masowego przekazu.  

 

 

 

 

*** 

 

Regulamin przyjęty na posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Śląska w dniu 9 

listopada 1999 roku, ze zmianami z dnia 10 grudnia 2002 roku i 10 stycznia 2007 roku.  

 

 

Za zgodność:  Prezes Zarządu – dr Józef Musioł 

   Sekretarz Generalny – dr Ryszard Musioł  


