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Najczęściej zadawane pytania 

 Za jaką działalność osoba, grupa osób, stowarzyszenie lub organizacja może otrzymać 
Europejską Nagrodę Obywatelską? 

Zgodnie z art. 2 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej nagroda ta jest przyznawana 
obywatelom, grupom obywateli, stowarzyszeniom lub organizacjom za realizowane projekty, 
które przyniosły szczególne osiągnięcia lub w których wykazano 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;  
 szczególny temat, który może dodatkowo zaproponować kanclerz kapituły nagrody. 

 Czy Europejską Nagrodę Obywatelską można otrzymać w uznaniu osiągnięć całego życia? 

Nie. Osiągnięć całego życia nie bierze się pod uwagę przy wyborze laureatów Europejskiej 
Nagrody Obywatelskiej. Rozpatrywane są tylko konkretne projekty. 

 Jakie projekty kwalifikują się do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej? 

Zgodnie z art. 3 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dotyczącym kryteriów 
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). 

Ponadto projekty te powinny dotyczyć jednego z obszarów wymienionych wyżej w odpowiedzi 
na pierwsze pytanie (zgodnie z art. 2 regulaminu) i nie mogą odnosić się do nich kryteria 
wykluczenia podane w art. 4 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. 

 Czy osoby, grupy osób, stowarzyszenia i organizacje muszą spełniać jakieś kryteria, aby 
kwalifikować się do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej? 

Tak. Zgodnie z art. 3 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dotyczącym kryteriów 
kwalifikowalności: 

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 
przebywają w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia kandydatury danej 
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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. 

Ponadto zgodnie z art. 4 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dotyczącym kryteriów 
wykluczenia: 

Do nagrody nie kwalifikują się osoby, 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.  

Osoby, 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. 

 Czy można zgłosić projekt w całości sponsorowany/finansowany przez przedsiębiorstwo? 

Tak, lecz sam projekt nie może mieć celu zarobkowego. 

 Czy kandydaturę trzeba zgłosić na platformie rejestracji („EU Survey”)? 

Tak, kandydaturę należy zgłosić na platformie rejestracji („EU Survey”).  

W razie trudności prosimy przesłać e-mail z opisem problemu i załączonym zrzutem ekranu na 
adres CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

 Czy formularz oświadczenia lub statut organizacji można wysłać oddzielnie od kandydatury 
zgłoszonej na platformie rejestracji? 

Formularz oświadczenia i statut organizacji/stowarzyszenia trzeba wysłać za pośrednictwem 
platformy rejestracji („EU Survey”). Jeżeli wystąpią problemy, po zgłoszeniu kandydatury prosimy 
przesłać e-mail z pełną nazwą projektu i datą zgłoszenia kandydatury na adres 
CitizensPrize@europarl.europa.eu. 

 Co zrobić, jeśli załączniki (do wysłania) przekraczają maksymalną wielkość 1 MB?  

Prosimy skompresować pliki przed wysłaniem. Jeśli mimo to wystąpią trudności, prosimy przesłać 
e-mail z pełną nazwą projektu oraz datą zgłoszenia kandydatury na adres 
CitizensPrize@europarl.europa.eu. 

 Kto musi wypełnić i podpisać formularz oświadczenia? 

Formularz oświadczenia musi być wypełniony i podpisany: 

 przez osobę zgłaszającą własną kandydaturę lub osobę, której kandydaturę zgłoszono; 
 w przypadku grupy osób, stowarzyszenia lub organizacji – przez osobę reprezentującą tę 

grupę, to stowarzyszenie lub tę organizację. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 6 – Zgłaszanie kandydatur) 

 Czy jest granica wiekowa dla kandydatów? 

Nie, nie ma granicy wiekowej. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
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 Ilu kandydatów (osób, grup osób, stowarzyszeń lub organizacji) może zgłosić poseł do 
Parlamentu Europejskiego?  

W każdej edycji nagrody każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo zgłosić tylko jedną 
kandydaturę (osobę, grupę osób, stowarzyszenie lub organizację). 

 Ile projektów może zgłosić osoba, grupa osób, stowarzyszenie lub organizacja?  

Osoba, grupa osób, stowarzyszenie lub organizacja ma prawo zgłosić do Europejskiej Nagrody 
Obywatelskiej jedną kandydaturę (osobę, grupę osób, stowarzyszenie lub organizację).  

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 6 – Zgłaszanie kandydatur) 

 Czy kandydatury zgłoszone przez osoby, grupy osób, stowarzyszenia lub organizacje są 
traktowane inaczej niż kandydatury zgłoszone przez posłów do Parlamentu Europejskiego?  

Nie, nie są traktowane inaczej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy zgłosili 
kandydatury, nie mogą jednak uczestniczyć w pracach rozpatrujących je jury krajowych. 

 Czy osoba, grupa osób, stowarzyszenie lub organizacja może zgłosić więcej niż jeden projekt?  

Osoby, grupy osób, stowarzyszenia lub organizacje, które spełniają kryteria określone w art. 3 i 4 
regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, mogą zgłosić swoją kandydaturę do 
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za realizowane przez siebie projekty. Można zatem zgłosić 
się kilkakrotnie, za każdym razem w związku z innym projektem. 

 Kiedy projekt powinien zostać zrealizowany? 

Przepisy nie określają czasu realizacji projektu. Zaleca się jednak zgłaszanie projektów niedawno 
ukończonych lub będących w toku.  

 Czy można zgłosić czyjąś kandydaturę oprócz własnej? 

Tak. Osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje spełniające kryteria kwalifikowalności 
określone w art. 3 akapity drugi i trzeci mogą zgłosić do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 
jedną inną kandydaturę osoby, grupy osób, stowarzyszenia lub organizacji. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 6 – Zgłaszanie kandydatur) 

 W jakim języku można zgłosić kandydaturę?  

Kandydatury można zgłaszać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.  

Jeżeli projekt transnarodowy lub transgraniczny jest realizowany w innym kraju niż kraj osoby 
zgłaszającej kandydaturę, zgłoszenie zostanie przetłumaczone na wspólny język jury krajowego. 
Organizuje to sekretariat nagrody.  

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 6 ustęp 4 – Zgłaszanie kandydatur) 

 W którym państwie członkowskim projekt zostanie oceniony najpierw? 

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, tzn. wykorzystano ponad 50% budżetu projektu. W razie wątpliwości 
sekretariat nagrody skontaktuje się z osobą, która zgłosiła kandydaturę, aby ustalić miejsce 
realizacji projektu. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 6 ustęp 3 – Zgłaszanie kandydatur) 

 Czy o Europejską Nagrodę Obywatelską mogą ubiegać się dziennikarze? 

Zasadniczo o Europejską Nagrodę Obywatelską może ubiegać się każdy, kto spełnia wszystkie 
warunki kwalifikowalności osób i projektów określone w regulaminie nagrody (głównie w art. 2, 
3 i 4 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej). 
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Jeżeli dziennikarz pracuje dla publicznej/państwowej organizacji medialnej, to projekt związany 
z tą pracą najprawdopodobniej zostanie wykluczony na podstawie kryteriów określonych w art. 
4, w szczególności dlatego, że do nagrody nie kwalifikuje się „działalność prowadzona przez 
organizacje publiczne i rządowe”. 

Jeżeli jednak dziennikarz zrealizował projekt poza swą zwykłą pracą i nieodpłatnie (np. na 
zasadzie wolontariatu w czasie wolnym), wówczas może zostać zakwalifikowany, o ile zezwalają 
na to wszystkie inne przepisy regulaminu.  

Należy pamiętać, że jedynie kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej może zadecydować 
o zakwalifikowaniu albo odrzuceniu kandydatury, po rozpatrzeniu całej dokumentacji. 

 Czy kwalifikują się projekty prowadzone w ramach sprawowania funkcji politycznej lub 
mandatu otrzymanego w wyniku wyborów? 

Projekty prowadzone w ramach sprawowania funkcji politycznej lub mandatu otrzymanego w 
wyniku wyborów nie kwalifikują się. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 4 – Kryteria wykluczenia) 

 Czy można zgłosić koncepcję projektu, która nie została jeszcze wprowadzona w życie? 

Nie. Projekty, które w chwili zgłoszenia są jeszcze w przygotowaniu, nie kwalifikują się.  

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 2 – Działalność do uwzględnienia) 

 Czy szkoła lub grupa uczniów może zgłosić swoją kandydaturę? 

Grupa uczniów (ze szkoły prywatnej lub publicznej), nawet wspólnie z nauczycielem, może zgłosić 
projekt wykraczający poza zwykłe zajęcia szkolne.  

Szkoła publiczna nie może zgłosić własnej kandydatury (jako organizacja), ponieważ nie 
kwalifikuje się zgodnie z kryteriami wykluczenia dotyczącymi działalności organizacji publicznych 
i rządowych (art. 4 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej). 

Co do zasady szkoła prywatna może zgłosić własną kandydaturę jako organizacja (oczywiście o ile 
spełnia warunki regulaminu nagrody). 

 Czy kwalifikują się projekty takie jak rozprawy, dysertacje i inne prace badawcze? 

Nie ma przepisu, który by je dyskwalifikował, o ile spełniają kryteria kwalifikowalności (art. 2 i 3 
regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej) i o ile nie odnoszą się do nich kryteria 
wykluczenia (art. 4 regulaminu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej). 

 Czy nagroda może zostać przyznana pośmiertnie? 

Nagrodę można przyznać pośmiertnie, jeżeli dana osoba / osoba kierująca projektem / osoba 
reprezentująca grupę, stowarzyszenie lub organizację podpisała przed śmiercią oświadczenie 
dotyczące kryteriów kwalifikowalności i wykluczenia wymagane na mocy art. 6 akapit szósty. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 9 – Decyzja o przyznaniu nagrody) 

 Kto wybiera laureatów? 

Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach: 

1. jury krajowe – w skład których wchodzi co najmniej trzech posłów do Parlamentu 
Europejskiego, osoba reprezentująca jedną z krajowych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i osoba reprezentująca jedną z krajowych organizacji młodzieżowych – 
wyłaniają maksymalnie pięciu potencjalnych laureatów (w przypadkowej kolejności) z danego 
państwa członkowskiego i przedstawiają swój wybór kapitule; 

2. kapituła wybiera zwycięskie projekty spośród projektów zaproponowanych przez jury 
krajowe.  
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W skład kapituły wchodzi kanclerz, czterech wiceprzewodniczących Parlamentu 
Europejskiego, dwóch byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego, dwie wybitne 
osobistości, osoba reprezentująca ogólnoeuropejską organizację społeczeństwa 
obywatelskiego i osoba reprezentująca ogólnoeuropejską organizację młodzieżową. 

  (Artykuły 7 i 8 – Jury krajowe i Organ przyznający nagrodę – Regulamin Europejskiej Nagrody 
Obywatelskiej) 

 Ilu laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej wyłanianych jest w każdej edycji? 

Kapituła wybiera co najmniej jednego laureata z każdego państwa członkowskiego. W 
wyjątkowych przypadkach kapituła może wybrać więcej niż jednego laureata z danego państwa 
członkowskiego. Liczba laureatów wyłanianych co roku nie może jednak przekroczyć 50. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 10 – Roczny limit) 

 Kiedy laureaci są informowani o zdobyciu nagrody? 

Kapituła informuje laureatów i osoby, które zgłosiły ich kandydatury, niezwłocznie po podjęciu 
decyzji. 

(Regulamin Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – Artykuł 11 – Częstotliwość przyznawania 
nagród) 

 Gdzie publikuje się nazwiska laureatów? 

Są one oficjalnie ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE (seria „C”), a także w sekcji dotyczącej 
nagród na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 

Ponadto kanclerz kapituły Europejskiej Nagrody Obywatelskiej wysyła do każdego z laureatów 
indywidualne pismo z gratulacjami.  

(Artykuł 10 – Częstotliwość przyznawania nagród – Regulamin Europejskiej Nagrody 
Obywatelskiej) 

 Jak honorowani są laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej? 

Po pierwsze, biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich 
organizują uroczystości krajowe, aby uhonorować zwycięzcę(-ów) z danego państwa 
członkowskiego.  

Po drugie, jesienią w Brukseli lub Strasburgu odbywa się uroczystość wręczenia nagrody, w której 
udział biorą wszyscy laureaci. Parlament Europejski pokrywa koszty podróży i zakwaterowania 
laureatów (w przypadku organizacji – koszty podróży i zakwaterowania jednej osoby 
reprezentującej daną organizację). 

 Czy laureaci otrzymują nagrodę pieniężną? 

Nagroda ma wartość symboliczną; laureaci otrzymują medale i dyplomy – nie przyznaje się 
nagród pieniężnych. 

 Nie znalazłem(-am) odpowiedzi na moje pytanie. Jak mogę się z Wami skontaktować? 

Prosimy o przesyłanie pytań pocztą elektroniczną na adres CitizensPrize@europarl.europa.eu – 
odpowiemy jak najszybciej. 

 Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje na temat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/Prizes 

Zgłaszanie kandydatur wszystkich językach urzędowych UE: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021

