
R E G U L A M I N 

Nagrody im. Władysława Winnickiego 

(regulamin obowiązujący od dnia 14.12.2011) 

Nagroda ustanowiona ku pamięci WŁADYSŁAWA WINNICKIEGO 

 

Władysław Winnicki był na terenie Bydgoszczy popularną postacią, 
orędownikiem spraw niewidomych. Po drugiej wojnie światowej był 
współorganizatorem jednolitej organizacji niewidomych. Całą swoją 
energię, doświadczenie i entuzjazm oddał bezinteresownie dla dobra 
ogółu niewidomych.  

Była to niecodzienna postać, której pamięć należy kultywować w naszym 
środowisku. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Nagroda im. Władysława Winnickiego nie jest nagrodą pieniężną, 
lecz prestiżową przyznawaną corocznie osobie niewidomej, 
wybitnie zasłużonej dla środowiska w Okręgu Kujawsko-
Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych, która w sposób 
szczególny swą aktywną działalnością przyczyniła się do 
kultywowania tradycji i niesienia pomocy innym. Raz na pięć lat 
przyznawana jest nagroda jubileuszowa. 

2. Pomysłodawcą nagrody jest Okręgowy Klub Aktywności Twórczej 
i Kulturalnej „OKATiK” działający przy Okręgu Kujawsko-
Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych, który wyszedł 
z propozycją nagrody dla uczczenia 60-lecia Polskiego Związku 
Niewidomych i 65-lecia zjednoczenia Ruchu Niewidomych 
w Polsce.  

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY 

§ 2. 

1. Nagrodę przyznaje pięcioosobowa Kapituła konkursowa, w skład 
której wchodzą: prezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, 



przedstawiciel Prezydium Zarządu Okręgu, prezes Klubu 
„OKATiK”, przedstawiciel duszpasterstwa i przedstawiciel rodziny 
Winnickich 

2. Fundatorami Nagrody są: Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 
PZN, Społeczna Rada Klubu „OKATiK”  i przedstawiciel rodziny 
Winnickich 

3. Zarząd Okręgu określa źródła finansowania i podaje ją do 
wiadomości Kapitule konkursu. 

4. Kapituła konkursu ustala treść dyplomu - grawertonu (wzór w 
załączniku) i (w miarę posiadanych środków) nagrodę rzeczową. 

§ 3. 

1. Kandydatów do Nagrody zgłaszają wszystkie jednostki Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych na podstawie 
własnych informacji o kandydatach lub informacji przekazanych im przez 
środowisko. 

2. Kandydatem do Nagrody nie może być członek Kapituły konkursowej. 

3. Zgłaszający kandydata przedkłada wniosek o przyznanie Nagrody, 
wraz z jego uzasadnieniem, na ręce Opiekuna Nagrody kierującego 
przebiegiem konkursu. 

4. Opiekun Nagrody wybierany jest spośród Kapituły konkursu 

5. Termin składania wniosków upływa 30 listopada roku, w którym 
przyznawana będzie nagroda. 

§ 4. 

1. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy: 

a) merytoryczną ocenę wniosków, dokonaną przez Kapitułę zakończoną 
ułożeniem listy rankingowej i nominowaniem na jej podstawie trzech 
najwyżej ocenionych Kandydatów, 

b) ocenę prezentacji oraz osobowości Kandydatów i ich zasług dla 
środowiska. 

2. Członkowie Kapituły dokonują niezależnie merytorycznej oceny 
złożonych wniosków. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje zwykła większość głosów. Głosujący 
mają prawo oddać głos TAK na jednego z nominowanych Kandydatów, 
albo głosować NIE na wszystkich Kandydatów. W przypadku, gdy żaden 



z nominowanych Kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów TAK, nie  
jest przyznawana nagroda. 

4. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

5. Nagrodę można przyznać tylko raz danej osobie. Nagrodzona osoba 
wchodzi w skład kapituły następnej edycji Nagrody. 

§ 5. 

1. Uroczyste ogłoszenie laureata Nagrody odbywa się na spotkaniu 
Kapituły, po głosowaniu i podjęciu decyzji, a o sposobie i terminie 
wręczenia Nagrody informuje Kandydata Opiekun Nagrody. 

 

III. UWAGI KOŃCOWE 

Starsze pokolenie niewidomych, mimo upływu lat, dobrze pamięta dzieło 
Władysława Winnickiego. Jest mu wdzięczne za uzyskaną  wiedzę, 
umiejętności praktyczne, wiarę w możliwości każdego niewidomego, 
dobroć i życzliwość okazywaną napotkanemu człowiekowi 
potrzebującemu jego pomocy. 

 „Nieść pomoc towarzyszom niedoli, zrzeszać ich we własnej organizacji, 

organizować dla nich pracę, polepszać byt materialny ich rodzin” - to ważne 
zadania, jakie postawił sobie Władysław Winnicki w pracy na rzecz 

niewidomych. 

 


