
POLSKA NAGRODA IM. SÉRGIO VIEIRA DE MELLO  

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003)

 

 

honorowy patronat:  

Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce  

Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce  

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców  

 

 

 

REGULAMIN 

 

Par. 1 

Kierując się intencją wspierania najlepszych inicjatyw w dziedzinie praw człowieka, Stowarzyszenie 

Willa Decjusza ustanowiło Polską Nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-2003), która przyznawana jest osobom 

i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania 

społeczeństw, religii i kultur. 

 

Par. 2 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie za działania na rzecz pokojowego współistnienia 

i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.  

2. Nagroda przyznawana jest w dwóch równorzędnych kategoriach: dla osoby i dla organizacji 

pozarządowej.  

3. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody po wnikliwym rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów.  

4. Nagrodę można przyznać tylko raz temu samemu kandydatowi.  

5. Nagroda została przyznana po raz pierwszy w roku 2004.  

6. Zasady przyznawania Nagrody określone są w par. 6.  

7. Kapituła Nagrody ma prawo przyznać specjalną Honorową Nagrodę w uznaniu szczególnych zasług 

na rzecz praw człowieka za działania nie opisane w art.1  

 

Par. 3 

1. Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę oraz dyplom pamiątkowy. Nagroda może mieć także 

wymiar finansowy.  

2. Nagrodzeni są uprawnieni do posługiwania się tytułem: „Laureat Polskiej Nagrody im. Sérgio 

Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-

2003)” w swoich materiałach informacyjnych oraz stronach internetowych.  

3. Opis dokonań Laureatów jest zamieszczany na stronie www.villa.org.pl. 

  



Par. 4 

1. Fundatorami Nagrody mogą być polskie lub zagraniczne podmioty gospodarcze.  

2. Fundatorzy są uprawnieni do posługiwania się tytułem: „Fundator Polskiej Nagrody im. Sérgio 

Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-

2003)” przez okres roku od uroczystości wręczenia Nagrody.  

 

Par. 5 

1. W skład Kapituły Nagrody wchodzą Wysocy Przedstawiciele:  

- Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  

- Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce  

- Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce  

- Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców  

- Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej  

- Instytutu Pamięci Narodowej  

- Rzecznika Praw Obywatelskich  

- Fundatorów Nagrody  

- Ambasad, konsulatów i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w zakresie praw człowieka  

oraz  

- Przewodniczący Stowarzyszenia Willa Decjusza  

- Pełnomocnik Zarządu ds. Międzynarodowych 

2. Do prac Kapituły zaprasza Przewodniczący Stowarzyszenia Willa Decjusza.  

 

Par. 6 Zasady przyznawania Nagrody 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie za działania na rzecz pokojowego współistnienia 

i współdziałania społeczeństw, religii i kultur w dwóch równorzędnych kategoriach: osoba 

i organizacja pozarządowa.  

2. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody po wnikliwym rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów.  

3. Kandydatami do Nagrody mogą być osoby i organizacje z Polski i zagranicy.  

4. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, korpus dyplomatyczny 

i konsularny oraz organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy.  

5. Wyklucza się jednoczesne nagrodzenie osoby i organizacji pozarządowej, jeśli osoba jest 

związana z tą organizacją poprzez swoją działalność.  

6. Nominacja wymaga zgody kandydata (nie jest wymagana zgoda pisemna).  

7. Po rozpatrzeniu kandydatur do Nagrody Kapituła ogłasza komunikat o wynikach swoich prac.  

8. Kapituła Nagrody ma prawo przyznać także specjalną Honorową Nagrodę w uznaniu szczególnych 

zasług na rzecz praw człowieka. Kandydatów do Honorowej Nagrody mogą zgłaszać członkowie 

Kapituły.  


