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REGULAMIN 
Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała SJ 

 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała została ustanowiona w roku 2008 przez 
Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" w Krakowie. 
 
2. Fundatorami Nagrody są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydenta 
Miasta Krakowa. 
 
3. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 
(a) za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-
żydowskiej, 
(b) za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i 
polsko-żydowskiej. 
 
4. Laureatów Nagrody wyłania Kapituła Nagrody. 
 
 

II. Zasady wyłaniania Laureatów 
 
1. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły oraz osoby prawne i 
organizacje społeczne zaangażowane w dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-
żydowski. 
 
2. W obydwu kategoriach wymienionych w punkcie I.3 nagrodę otrzyma jeden 
Laureat, którym może być podmiot zbiorowy. 
 
3. Kandydatury można zgłaszać od 1 marca do 30 września w roku poprzedzającym 
przyznanie Nagrody. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Klub Chrześcijan i Żydów 
„Przymierze”, ul. Szeroka 16, 31-053 Kraków. 
 
4. Kapitała Nagrody może podjąć decyzję o skróceniu okresu zgłaszania kandydatur 
w pierwszej edycji Nagrody. 
 
5. Zgłoszenie kandydata do Nagrody winno zawierać następujące dane: 
a/ imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Nagrody oraz nazwę i adres podmiotu 
zgłaszającego, 
b/ dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu 
zgłaszającego, 
c/ wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody w jednej z dwóch kategorii Nagrody 
wymienionych w punkcie I.3. 
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III. Nagroda 
 
1. Laureatowi Nagrody w każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna 
lub rzeczowa określona przez Fundatorów Nagrody. 
 
2. Każdy z Laureatów otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom honorowy. 
    
3. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie Nagrody nastąpi każdorazowo 
w czasie uroczystości związanych z rocznicą śmierci ks. Stanisława Musiała. 
 
 

IV. Kapituła Nagrody 
 
1. Skład Kapituły Nagrody określa Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. 
 
2. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Fundatorów. 
 
3. Kapituła wyłania Laureatów w głosowaniu  tajnym, zwykłą większością głosów. Do 
ważności posiedzenia i poszczególnych głosowań konieczna jest obecność ponad 
połowy członków Kapituły. 
 
4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Kapituły w glosowaniu za 
pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak telefon lub poczta elektroniczna. 
 
 

V. Postanowienia końcowe 
 
1. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydenta Miasta Krakowa. 
 


