Gospodarz Nagrody – Fundacja dla Polski
Patron prasowy i partner – „Rzeczpospolita”
i jej wydawca Gremi Media S.A.

Regulamin Nagrody im. Edwarda J. Wende
Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona z inicjatywy Rodziny przez Fundację
dla Polski w celu uhonorowania pamięci Edwarda J. Wende – adwokata – w czasach PRL
obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła III RP, niezależnego
w poglądach i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego
Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

§ 1.
Nagroda im. Edwarda J. Wende jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym
w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia
kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu
zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie
demokracji i miejsca Polski w Europie.
§ 2.
Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:
- działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,
- w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,
- bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego.
§ 3.
1. Nagroda przyznawana jest przez powołaną w tym celu Kapitułę Nagrody im Edwarda
J. Wende, zwaną dalej Kapitułą.
2. Laureaci kolejnych edycji Nagrody zostają honorowymi członkami Kapituły.
3. Nagroda fundowana jest ze środków Funduszu im. Edwarda J. Wende, zwanego dalej
Funduszem.
4. O wysokości Nagrody decyduje corocznie Kapituła, po zasięgnięciu informacji od
Fundacji o środkach zgromadzonych na ten cel na Funduszu.
5. Kapituła ma dodatkowo prawo ogłoszenia osoby/osób wyróżnionych w danej edycji
Nagrody. Wyróżnienie ma charakter honorowy.
6. Uroczystość wręczenia Nagrody zazwyczaj odbywa się w październiku każdego roku.
7. Przyznawanie Nagrody może być zawieszone lub zaniechane przez okres nie dłuższy
niż dwa lata.
§ 4.
1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, a w szczególności:
a) członkowie Kapituły;
b) laureaci Nagrody z lat poprzednich;
c) Fundacja dla Polski;
d) patroni medialni;
e) darczyńcy Nagrody.
2. Liczba zgłaszanych kandydatów do Nagrody jest nieograniczona.

§ 5.
1. Informacje o kolejnych edycjach Nagrody i terminie przyjmowania zgłoszeń
przekazywane będą mediom w II kwartale każdego roku.
2. Regulamin przyznawania Nagrody dostępny jest w biurze Fundacji.
3. Kandydatów do Nagrody zgłasza się w formie pisemnej do biura Fundacji dla Polski,
które mieści się w Warszawie, ul. Szpitalnej 5/3 lub drogą elektroniczną na adres:
fundusz.wende@fdp.org.pl.
§ 6.
Zgłoszenie Kandydata do Nagrody powinno zawierać:
1) imię, nazwisko oraz miejsce pracy,
2) adres kandydata,
3) imię i nazwisko lub nazwę organizacji/instytucji oraz adres zgłaszającego
kandydata,
4) opis działalności kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi
opiniami innych podmiotów o jego działalności.
§ 7.
Informację o laureacie Nagrody ogłasza się w mediach.
§ 8.
Wypłata Nagrody odbywa się na podstawie imiennego czeku potwierdzonego. Zastrzega
się jednak inny sposób wypłaty - uzgodniony z laureatem Nagrody.
§ 9.
Regulamin, po ogłoszeniu kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę, będzie wysyłany na prośbę
zainteresowanych.
§ 10.
Zasady funkcjonowania Funduszu im. E. J. Wende określa odrębny regulamin.

