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Regulamin przyznawania nagrody  

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 

„Dzban św. Jana Kantego” 
 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem nagrody „Dzban św. Jana Kantego” jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej z sie-

dzibą w Bielsku Białej, adres 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5A. 

1. „Dzban św. Jana Kantego” jest nagrodą Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która ma za cel 

docenienie dorobku i promowanie osób i instytucji związanych z działalnością na rzecz Caritas Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej. 

2. Nagroda „Dzban św. Jana Kantego” przyznawana jest raz w roku, w okolicach daty  

20 października – Święta Św. Jana Kantego – jednego z trzech głównych patronów Diecezji Bielsko-

Żywieckiej. 

3. Nagroda „Dzban św. Jana Kantego” jest przyznawana w następujących kategoriach:  

- darczyńca, 

- współpraca z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej,  

- świadectwo, 

4. Nagrodą: „Dzban św. Jana Kantego” w kategorii darczyńca i współpraca może zostać wyróżniona 

osoba lub instytucja spoza Caritas; w kategorii świadectwo – jedynie pracownik lub wolontariusz Caritas. 

 

II. Tryb przyznawania nagrody 

 

1. Nagroda „Dzban św. Jana Kantego” przyznawana jest przez Caritas Diecezji Bielsko-

Żywieckiej, która podejmuje decyzję o edycji nagród na kolejny rok. Decyzja ta jest podejmowana przez 

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej do dnia 15 września każdego roku. O decyzji Caritas informuje  

w ogłoszeniu o przyjmowaniu kandydatur. 

2. Laureatów nagrody wybiera Kapituła Nagrody. 

3. Na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kapitułę Nagrody powołuje 

Biskup Ordynariusz w terminie do dnia 30 września każdego roku. Każdorazowo członkiem Kapituły jest 

Dyrektor lub Wicedyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

4. Skład kapituły liczy od 3 do 5 osób. 

5. Przewodniczącego kapituły wybiera Biskup Ordynariusz spośród członków Kapituły.  

6. Spotkanie Kapituły celem rozpatrzenia kandydatur i wyłonieniem laureata zwołuje Dyrektor 

diecezjalnej Caritas powiadamiając członków Kapituły ustnie lub listownie co najmniej na 3 dni przed 

spotkaniem Kapituły. 

7. Członkowie Kapituły pełnią swą funkcję nieodpłatnie na czas wyboru laureatów, tzn. od 

momentu ich powołania do momentu wręczenia nagród w danej edycji konkursu. Co roku powoływana jest 

nowa Kapituła Nagrody. W skład kapituły mogą wchodzić przedstawiciele laureatów poprzedniej edycji, za 

wyjątkiem pierwszej edycji Konkursu.  

8. Członek Kapituły może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego Kapituły. 

Członek Kapituły może zostać odwołany z ważnych powodów przez Biskupa Ordynariusza na wniosek 

Przewodniczącego Kapituły lub Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W takim wypadku, Biskup 

Ordynariusz, na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej powołuje nowego członka 

Kapituły. 

 

III. Zgłaszanie kandydatur do nagrody 

  

1. Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ogłasza pisemnie, na stronie internetowej 

Caritas i Diecezji Bielsko-Żywieckiej przyjmowanie kandydatur do nagrody „Dzban św. Jana Kantego” 

wyznaczając każdorazowo termin składania wniosków nominacyjnych. 

2. Ogłoszenie będzie zamieszczone na stronach internetowych nie później niż miesiąc przed 

datą wręczenia nagrody. 
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3. Kandydatów do wyróżnienia nagrodą „Dzban św. Jana Kantego” mogą zgłaszać: 

- Zarząd Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej,  

- Placówki Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej,  

- Parafie, Parafialne Zespoły Charytatywne i inne kościelne osoby prawne,  

- jednostki i instytucje pomocy społecznej (takie jak OPS, PCPR itp.) 

- jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Kandydatury zgłaszane są na piśmie (gotowy formularz w załączniku) i dostarczone osobiście 

lub pocztą na adres biura diecezjalnej Caritas, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5A.  

5. Pisemne zgłoszenie kandydata do nagrody powinno zawierać uzasadnienie w formie 

wskazania znaczących osiągnięć kandydata w dziedzinie, w której przyznawana jest nagroda. Do zgłoszenia 

mogą być również dołączone rekomendacje kandydatury ze strony innych instytucji lub osób. Do zgłoszenia 

należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Caritas Diecezji Bielsko-

Żywieckiej na potrzeby Konkursu. 

6.  Kandydaci do nagrody, którzy nie zostali wybrani laureatami, mogą być ponownie zgłoszeni 

w przyszłych edycjach nagrody.  

7. Laureaci nagrody w jednej z kategorii mogą być ponownie zgłoszeni w kolejnej edycji 

konkursu w innej kategorii. 

8. Zakończenie zgłaszania kandydatur następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ogłoszeniu o przyjmowaniu kandydatur. Decyduje data 

wpływu zgłoszenia. 

 

IV. Tryb wyłaniania laureatów 

  

1. Po upływie terminu zgłaszania kandydatur, nie później niż na 7 dni przez datą ogłoszeniem 

wyników i wręczeniem nagród Przewodniczący Kapituły zwołuje jej posiedzenie dla rozpatrzenia 

zgłoszonych kandydatur.  

2. Aby Kapituła mogła podejmować rozstrzygające decyzje, wymagana jest obecność 

bezwzględnej większości aktualnej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego Kapituły. Laureat zostaje 

wybrany bezwzględną większością głosów. 

3. W przypadku trudności w wyborze laureata ze względu na porównywalny walor zasług 

dwóch kandydatów, możliwe jest przyznanie nagrody głównej ex aequo.  

4. Kapituła może nie przyznać nagrody w danej kategorii, jeżeli nie została zgłoszona żadna 

kandydatura w danej kategorii lub rekomendacje zgłoszonych kandydatur są niewystarczające. 

5. Kapituła przekazuje Dyrektorowi protokół ze swoich obrad, w którym zawarta jest do każdej 

z trzech kategorii lista nominacji do nagrody i nazwisko (nazwa) laureata nagrody głównej. Decyzja  

i protokół objęte są tajemnicą aż do momentu ogłoszenia. 

6. Nagroda w poszczególnych kategoriach oraz dyplomy wszystkim nominowanym będą 

wręczane podczas uroczystości obchodów Święta św. Jana Kantego, bądź innego ważnego dla Caritas 

Diecezji Bielsko-Żywieckiej wydarzenia.  

7. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie. 

8. Caritas pisemnie powiadamia wszystkich nominowanych do nagrody o miejscu i czasie jej 

wręczenia, kierując oficjalne zaproszenie na galę. 

9. Nominowani i laureaci przybywają na galę na koszt własny. 

10. Jeżeli laureat nie może odebrać nagrody, zostanie mu ona wręczona w innym czasie. 

 

  

V. Przedmiot nagrody 

 

1. Nagrodą jest statuetka „Dzban św. Jana Kantego”.  

2. Co roku Caritas może ogłosić nowy konkurs na statuetkę. Warunki tego konkursu zawarte 

będą w osobnym regulaminie. 

3. Wszyscy nominowani otrzymują pamiątkowy dyplom  
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VI. Kryteria nagrody 

W poszczególnych kategoriach Kapitułą przyznaje nagrody oceniając kandydatów, na podstawie 

następujących kryteriów: 

1. Darczyńca  

- sprawdzenie wiarygodności firmy na rynku, profil działalności firmy, rodzaje podejmowanych 

inicjatyw,  

- czas współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej,  

- rodzaj wspomaganych finansowo inicjatyw.  

  

 2. Współpraca z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej  

- samorząd, inna organizacja pozarządowa, rozgłośnia radiowa, stacja telewizyjna, tytuł prasowy, 

osoba indywidualna, etc., 

  - wiarygodność tego podmiotu, 

 - czas współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 

 - rodzaj podejmowanych wspólnie inicjatyw. 

 

4. Świadectwo Caritas 

- stopień zaangażowania w pomoc bliźnim (aktywność, odpowiedzialność), jedność ze wspólnotą 

Kościoła – świadectwo wiary, 

- długość okresu pracy w Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej lub długość okresu wolontariatu, 

- podejmowane inicjatywy. 

 

VII. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej z siedzibą  

w Bielsku-Białej, adres 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5A. 

2. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu, a także będą odpowiednio przechowywane oraz chronione przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 

ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w konkursie. Poprzez 

przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Instytucje 

zgłaszające kandydatów zobowiązane są uzyskać zgody kandydatów na przetwarzanie ich danych 

osobowych i zgłoszenie do konkursu. 

 

11.09.2015r. 


