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REGULAMIN EUROPEJSKIEJ NAGRODY OBYWATELSKIEJ 

 

DECYZJA PREZYDIUM 

 

Z DNIA 7 MARCA 2011 R.1 

 

 

 

Artykuł 1 

Przyznawanie nagrody 

 

Co roku Parlament Europejski będzie przyznawał „Europejską Nagrodę Obywatelską”. 

 

 

Artykuł 2 

Działalność do uwzględnienia 

 

Nagroda jest przyznawana obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom za realizowane 

projekty, dzięki którym mają na swoim koncie szczególne dokonania lub wykazali się wyjątkowym 

zaangażowaniem w następujących obszarach:  

 

 działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między 

obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź 

ponadnarodowej w Unii Europejskiej;  

 działalność obejmująca długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę 

kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;  

 projekty związane z tematyką danego roku europejskiego;  

 działalność w konkretny sposób odzwierciedlająca wartości zapisane w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Kapituła może określić temat, którego mają dotyczyć projekty zgłaszane w danej edycji nagrody. 

 

 

Artykuł 3 

Kryteria kwalifikowalności 

 

Uwzględnia się jedynie projekty realizowane w całości lub częściowo w państwach członkowskich 

UE (o ile część projektu realizowana w państwach członkowskich UE stanowi ponad 50 % 

całkowitego budżetu projektu). 

 

Do nagrody kwalifikują się obywatele państw członkowskich UE lub obywatele państw trzecich 

legalnie przebywający na terytorium Unii w dniu zgłoszenia ich kandydatury. 

 

Grupy, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną kwalifikują się do nagrody, 

jeżeli są zarejestrowane w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia ich kandydatury. Grupy, 

stowarzyszenia i organizacje nieposiadające osobowości prawnej kwalifikują się do nagrody, jeżeli 

osoba kierująca projektem i osoba reprezentująca grupę/stowarzyszenie/organizację mają 

obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub są obywatelami państwa trzeciego i legalnie 

                                                 
1 Zmieniona decyzjami Prezydium z 16 stycznia 2012 r., 26 lutego 2013 r., 14 grudnia 2015 r., 21 listopada 2016 r. i 10 

lutego 2020 r.   
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przebywają w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia kandydatury danej 

grupy/stowarzyszenia/organizacji. Do celów kwalifikowalności grup, stowarzyszeń i organizacji 

nieposiadających osobowości prawnej osoba kierująca projektem i osoba reprezentująca 

grupę/stowarzyszenie/organizację mogą być tą samą osobą. 

 

 

Artykuł 4 

Kryteria wykluczenia 

 

Do nagrody nie kwalifikują się obywatele, grupy, stowarzyszenia czy organizacje, które angażują 

się w następujące projekty:  

 

 projekty w ponad 50 % finansowane z budżetu UE;  

 projekty już nagrodzone przez jedną z instytucji, organów, urzędów lub agencji europejskich;  

 działalność prowadzona w ramach sprawowania funkcji politycznej lub mandatu otrzymanego 

w wyniku wyborów;  

 działalność, która nie jest zgodna z wartościami zapisanymi w Karcie praw podstawowych;  

 działalność, która ma cel zarobkowy;  

 działalność prowadzona przez organizacje publiczne i rządowe.  

 

Obywatele, grupy, stowarzyszenia lub organizacje nie kwalifikują się do otrzymania nagrody, jeżeli 

prawomocnym wyrokiem uznano je za winne przestępstwa.  

 

Grupy, stowarzyszenia lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej nie kwalifikują się do 

otrzymania nagrody, jeżeli osobę kierującą projektem lub osobę reprezentującą grupę, 

stowarzyszenie lub organizację uznano prawomocnym wyrokiem za winną przestępstwa.  

 

 

Artykuł 5 

Forma nagrody 

 

Nagroda ma formę specjalnego medalu honorowego albo, w przypadku odznaczenia zbiorowego, 

formę medalu lub tabliczki pamiątkowej o rozmiarach umożliwiających jej wyeksponowanie.  

 

Nagroda ma wartość symboliczną. Wyróżniony/a nie może ubiegać się o jakąkolwiek rekompensatę. 

 

 

Artykuł 6 

Zgłaszanie kandydatur 

 

Obywatele, grupy, stowarzyszenia lub organizacje, które spełniają kryteria określone w art. 3 i 4 

niniejszego regulaminu, mogą zgłosić swoją kandydaturę do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za 

realizowane przez siebie projekty.  

 

Ponadto obywatele, grupy, stowarzyszenia lub organizacje spełniające kryteria kwalifikowalności 

określone w art. 3 akapity drugi i trzeci mogą zgłosić do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 

kandydaturę innego obywatela, grupę, stowarzyszenie lub organizację.  

 

W przypadku grup i projektów transgranicznych zgłoszenia powinny być rozpatrywane przez 

krajowe jury w państwie członkowskim, w którym z budżetowego punktu widzenia miała miejsce 

większość działań. 
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Kandydatury można zgłaszać we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegóły dotyczące 

zgłaszania kandydatur zostaną zawarte w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur, które zostanie 

ogłoszone publicznie we wszystkich państwach członkowskich. 

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa co do zasady 31 marca. Kanclerz może zmienić ten termin, 

biorąc pod uwagę kalendarz Parlamentu Europejskiego i ewentualne szczególne okoliczności.  

 

Zgłoszenia muszą zawierać oświadczenie podpisane przez obywatela/przedstawiciela 

grupy/organizacji/stowarzyszenia poświadczające, że obywatel/grupa/stowarzyszenie/organizacja 

spełnia kryteria kwalifikowalności określone w art. 3 i nie podlega żadnemu z kryteriów wykluczenia 

określonych w art. 4. Stowarzyszenia i organizacje załączają do zgłoszenia statut. 

 

 

Artykuł 7 

Jury krajowe 

 

Jury krajowe, w skład których wchodzi co najmniej trzech posłów do Parlamentu Europejskiego, 

przedstawiciel/ka jednej z krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 

przedstawiciel/ka jednej z krajowych organizacji młodzieżowych, wyłaniają maksymalnie pięciu 

potencjalnych laureatów z danego państwa członkowskiego i proponują ich kapitule, w przypadkowej 

kolejności, nie później niż do dnia określonego przez kanclerza.  

 

Biuro kontaktowe w odnośnym państwie członkowskim co roku zaprasza posłów do udziału w 

pracach jury krajowych. W miarę możliwości skład jury krajowych odzwierciedla równowagę 

poglądów politycznych w Parlamencie Europejskim.  

 

Biuro kontaktowe zaprasza również co roku przedstawicieli krajowego społeczeństwa 

obywatelskiego i organizacji młodzieżowych do udziału w pracach jury krajowych. 

 

Kapituła wydaje wytyczne, które stosują biura kontaktowe PE: a) w sprawie składu jury krajowych 

oraz b) w sprawie metodologii prac jury, w szczególności procedury głosowania. 

 

Decyzja jury krajowego w sprawie proponowanych laureatów uwzględnia opinie wszystkich 

członków jury i w szczególności wyraźnie uwzględnia wszelkie kwestie, o których zdaniem 

członków jury powinna się dowiedzieć kapituła.  

 

Podczas procedury selekcji proponowanych laureatów jury krajowym pomagają biura kontaktowe 

Parlamentu Europejskiego. Biura kontaktowe powinny sygnalizować i przekazywać wszelkie znane 

im fakty i informacje, które mogą pomóc jury krajowym lub kapitule w podjęciu decyzji. 

 

 

Artykuł 8 

Organ przyznający nagrodę 

 

Organem uprawnionym do przyznania nagrody jest Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.  

Funkcję kanclerza kapituły pełni przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Może on przekazać 

swoje uprawnienia wiceprzewodniczącemu.  

 

W skład kapituły wchodzą:  

 

–  kanclerz;  

–  czterej wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego;  

–  dwaj byli przewodniczący Parlamentu Europejskiego;  
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–  dwie powszechnie znane osobistości. 

– przedstawiciel/ka ogólnoeuropejskiej organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 

przedstawiciel/ka ogólnoeuropejskiej organizacji młodzieżowej. 

 

Mianuje ich Prezydium Parlamentu Europejskiego.  

 

Kapituła ustanawia swój regulamin. Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji 

(DG COMM) pełni funkcję sekretariatu, organizuje ceremonie wręczenia nagród i dokonuje 

niezbędnych ocen administracyjnych.  

 

 

Artykuł 9 

Decyzja o przyznaniu nagrody 

 

Kapituła przyznaje nagrodę w drodze uzasadnionej decyzji w oparciu o propozycje laureatów 

przekazane przez jury krajowe. 

 

Decyzja kapituły jest ostateczna. 

 

Kanclerz zastrzega sobie prawo do zawieszenia decyzji o przyznaniu nagrody obywatelom, grupom, 

stowarzyszeniom lub organizacjom, jeżeli toczą się przeciw nim postępowania karne. Kanclerz może 

wstrzymać się z decyzją o przyznaniu nagrody do momentu zakończenia postępowania sądowego. 

 

W przypadku stwierdzenia nadużyć kapituła zastrzega sobie prawo odebrania nagrody obywatelom, 

grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom, którym została ona przyznana. Nadużyciem takim może 

być niewłaściwe wykorzystywanie nagrody, przedstawienie nieprawdziwych informacji dotyczących 

kryteriów kwalifikowalności lub wykluczenia bądź działalność sprzeczna z celami określonymi w 

art. 2, w tym zwłaszcza działalność wyraźnie sprzeczna z Kartą praw podstawowych Unii 

Europejskiej.  

 

Kapituła ma również prawo odebrać nagrodę wyróżnionym nią obywatelom, grupom, 

stowarzyszeniom lub organizacjom, jeżeli w okresie 10 lat po przyznaniu nagrody: 

(a) uznano ich prawomocnym wyrokiem za winnych przestępstwa;  

(b) w przypadku grup, stowarzyszeń lub organizacji nieposiadających osobowości prawnej – osobę 

kierującą projektem lub reprezentującą daną grupę, stowarzyszenie lub organizację uznano 

prawomocnym wyrokiem za winną przestępstwa.    

 

W przypadku zawieszenia decyzji o przyznaniu nagrody lub jej odebrania kapituła przed podjęciem 

decyzji umożliwia laureatowi przedstawienie uwag na piśmie.  

 

Nagrodę można przyznać pośmiertnie, jeżeli oświadczenie dotyczące kryteriów kwalifikowalności i 

wykluczenia, wymagane na mocy art. 6 akapit szósty, zostało podpisane przez odpowiedniego 

obywatela/kierownika projektu/przedstawiciela grupy, stowarzyszenia lub organizacji przed 

śmiercią. 

  

Decyzje kapituły podejmowane są większością głosów jej członków obecnych na specjalnym 

posiedzeniu zwołanym przez kanclerza. 

 

Artykuł 10 

Roczny limit 

 

Z uwagi na symboliczny charakter nagrody liczba laureatów wyłanianych co roku nie może 

przekroczyć 50. Przy wyborze kapituła uwzględnia zasadę równowagi płci.  
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Kapituła wybiera co najmniej jednego laureata z każdego państwa członkowskiego. W wyjątkowych 

przypadkach kapituła może wybrać więcej niż jednego laureata z danego państwa członkowskiego. 

 

Artykuł 11 

Częstotliwość przyznawania nagród 

 

Nagrody przyznawane są decyzją kapituły raz do roku, a informację o wynikach kapituła przekazuje, 

bezpośrednio po podjęciu decyzji o przyznaniu nagrody, laureatom i osobom, które ich zgłosiły.  

 

Decyzję o wyborze laureatów nagrody publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

 

Artykuł 12 

Ceremonia wręczenia nagród 

 

Każdy z posłów do Parlamentu Europejskiego może być upoważniony przez kapitułę do wręczenia 

nagrody w jej imieniu. Publiczne ceremonie wręczenia muszą być organizowane w państwach 

członkowskich. Są one organizowane przez biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego i mogą być 

organizowane we współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej, siecią Europe Direct i 

lokalnymi władzami.  

 

Wydarzeniu należy nadać jak największy rozgłos, aby podkreślić wyjątkowy charakter nagradzanej 

działalności.  

 

Główna uroczystość z udziałem wszystkich laureatów nagrody odbywa się co roku w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli lub Strasburgu.  

 

Jeśli laureat(-ka) /odmawia przyjęcia nagrody, nie zaprasza się go/jej (albo jego/jej przedstawiciela) 

na ceremonię wręczenia nagród ani na uroczystość finałową; laureat(-ka) ani jego/jej przedstawiciel 

nie jest też uprawniony(-a) do uczestniczenia w tych uroczystościach ani do występowania 

z wnioskiem o zwrot ewentualnych kosztów podróży. 

 

Artykuł 13  

Prawo autorskie 

 

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do powielania przekazanych materiałów w celu ich 

prezentacji, do użytku medialnego oraz w celach promocyjnych. 

 

 

Artykuł 14 

Odpowiedzialność 

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków 

przyznania nagrody w wyniku nieprzewidzianych okoliczności. 

 

Artykuł 15 

Akceptacja regulaminu 

 

Zgłoszenie do nagrody oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu. 


