
REGULAMIN 

NAGRODY "KANCELARIA PRZYJAZNA DZIECKU" 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) został przyjęty przez Komitet Ochrony Praw Dziecka 

z siedzibą w Warszawie przy Ulicy Oleandrów 6, 00-629 Warszawa (dalej zwanym Organizatorem) -

organizatora nagrody "Kancelaria Przyjazna Dziecku" (dalej zwanej Nagrodą). 

2. Organizatora reprezentuje w ramach przyznawania Nagrody oraz we wszelkich sprawach związanych 

z Nagrodą i Regulaminem Kapituła Nagrody "Kancelaria Przyjazna Dziecku" (dalej zwana Kapitułą), w 

imieniu której działa Członek Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 

3. Regulamin oraz wszelkie informacje udzielane przez Organizatora w związku z Nagrodą 

udostępniane są na stronie internetowej Organizatora: www.kopd.pl 

4. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie. 

§ 2. Cel przyznania Nagrody 

1. Nagroda przyznawana jest przez Organizatora tylko w ramach projektu "Standardy Pomocy Dziecku 

w Sytuacji Rozstania Rodziców". 

2. Nagroda stanowi uhonorowanie adwokata/radcy prawnego, który w swojej praktyce zawodowej jak 

i działalności poza zawodowej w sposób szczególny zajmuje się problematyką małoletnich. 

3. Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokata/radcy prawnego, co 

winno przyczynić się do jego aktywizacji w ramach wdrażania procedur zawartych w: "Standardach 

Pomocy Dziecku w sytuacji Rozstania Rodziców" (dalej zwanych Standardy) oraz współpracą z 

sędziami, mediatorami i psychologami w ramach zapewnienia rodzinom w trakcie rozwodu możliwie 

największej troski i wsparcia. 

§ 3. Zgłoszenia do Nagrody 

1. Nagrodę może otrzymać wyłącznie adwokata/radcy prawnego, którego miejsce zamieszkania 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz który aktywnie wykonuje zawód 

adwokata/radcy prawnego (tj. jest wpisany na listę adwokata/radcy prawnego wykonujących zawód 

zarówno w dacie zgłoszenia jego kandydatury jak i w dacie przyznania przez Kapitułę tej Nagrody). 

2. Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać: osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje społeczne nieposiadające osobowości 

prawnej, wszelkie inne, chociażby nieformalne ruchy społeczne, czy też grupy osób fizycznych. 

3. Zgłoszeń do Nagrody dokonuje się w terminie od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 

roku. 
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4. W celu dokonania zgłoszenia do Nagrody, należy wypełnić formularz dostępny na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem: www.kopd.pl. a następnie wypełniony formularz należy 

skierować w terminie do 31 stycznia 2022 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w formularzu. Formularz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Aby wypełniony formularz, został uznany za ważne zgłoszenie do Nagrody, powinien zawierać co 

najmniej następujące dane dotyczące: 

1) osoby/jednostki/instytucji zgłaszającej kandydata: imię i nazwisko/firma/nazwa, numer telefonu, 

adres e-mail, a w przypadku, w którym osobą zgłaszającą nie jest osoba fizyczna, również imię i 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie zgłoszenia; 

2) kandydata: imię, nazwisko, tytuł naukowy, numer telefonu, adres e-mail oraz uzasadnienie 

zgłoszenia (opisujące działalność zawodową, naukową lub poza zawodową zgłaszanego 

adwokata/radcy prawnego związaną z pracą na rzecz małoletnich) umieszone w treści formularza; 

Zgłoszenia do Nagrody niezawierające w/w danych i ich uzasadnienia lub zgłoszone po terminie będą 

przez Kapitułę odrzucane ze względu na niezachowanie wymogów formalnych. 

6. Zgłoszenie do Nagrody może nastąpić bez wiedzy i bez zgody osoby zgłaszanej do Nagrody, co należy 

wskazać w formularzu. 

7. Kapituła bowiem skontaktuje się z kandydatem do Nagrody po otrzymaniu zgłoszenia. 

8. Kapituła może kontaktować się z osobą zgłaszającą kandydata do Nagrody w celu uzupełnienia 

formularza, udzielenia dodatkowych informacji w formie korespondencyjnej (e-mailowej lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej) lub telefonicznej. 

9. Kapituła dokona oceny formalnej zgłoszeń nie później niż do 30 kwietnia 2022 roku. Kapituła nie 

jest zobowiązana powiadamiać zgłaszającego o odrzuceniu zgłoszenia ze względów formalnych. 

§ 4. Korespondencja elektroniczna 

1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Kapitułę w związku z przyznaniem Nagrody będzie 

formułowana w języku polskim. 

2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszelka korespondencja związana z 

przyznaniem Nagrody (w tym w szczególności wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia) będzie 

prowadzona za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

3. Wszelka korespondencja elektroniczna dotycząca Nagrody powinna być kierowana do Kapituły na 

adres e-mail wskazany w formularzu. Jakakolwiek korespondencja elektroniczna dotycząca Nagrody, 

kierowana na inny adres e-mail, będzie bezskuteczna. 

4. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na każdą otrzymaną korespondencję. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości nie będące skutkiem jego 

bezpośrednich działań, takich jak na przykład: zakłóceń sieci, przesyłanych treści, indywidualnych 

ustawień urządzeń i sposobów ich konfiguracji, ustawień operatorów sieci, za pośrednictwem których 

korespondencja jest wysyłana. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania błędnych 

danych osobowych w czasie dokonywania zgłoszenia. 
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§ 5. Kapituła Nagrody 

1. Ważne zgłoszenia do Nagrody Zespół przekazuje do oceny kapitule Nagrody (dalej zwaną Kapitułą) 

w składzie: 

1) Członek Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka - Przewodniczący Kapituły - psycholog 

Agata Jarzyna; 

2) Naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Biurze RPO - Michał Kubaiski; 

3) Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych - sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec; 

4) Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych - Aleksandra Szewera-Nalewajek; 

5) Wicedziekan ORA Katowice - Marta Imiołczyk - Porębska; 

6) Sekcja Praw Rodzinnego ORA Warszawa - adwkokat Dominika Tomaszewska; 

7) Dziennikarz TOK FM - Michał Janczura; 

8) Komitet Ochrony Praw Dziecka -prawnik Konrad Walc; 

9) Koordynator Projektu na Śląsku - prawnik, mediatorka Małgorzata Bohosiewicz - Suchoń; 

10) Koordynator Projektu na Mazowszu - adwokat Robert Ofiara. 

2. Skład Kapituły zostanie ogłoszony przez Zespół na stronie Organizatora przed rozpoczęciem prac 

Kapituły . 

3. Skład Kapituły może ulec zmianie decyzją Organizatora w każdym czasie z ważnych powodów. O 

zmianie Organizator poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora. W 

przypadku wątpliwości co do bezstronności członka Kapituły co do konkretnego zgłoszonego, wyłącza 

się on z podejmowania działań w zakresie tego przypadku. 

4. Kapituła obraduje nad otrzymanymi zgłoszeniami na posiedzeniach, które organizuje Organizator 

obiegowo lub zdalnie. 

5. Kapituła przy ocenia zgłoszonej kandydatury pod względem merytorycznym bierze pod uwagę 

kryteria wynikające z : 

1) działalności zawodowej, 

2) działalności naukowej, 

3) innej działalności społecznej, 

na rzecz małoletnich. 

6. Jako okoliczność dodatkowo przemawiającą za przyznaniem Nagrody będzie uznawane wypełnienie 

oprócz formularza przez kandydata także wypełnienie Ankiety. Ankieta stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu. Ankieta będzie dawała możliwość przekazania przez kandydata informacji o potrzebach 

systemu wsparcia dziecka i rodziców w rozstaniu oraz informacji o możliwości usprawnienia działania 

systemu. 

7. Kapituła podejmuje decyzję o wyborze co najmniej 40 (czterdziestu) adwokatów/radców prawnych, 

którzy otrzymają do dnia 30 czerwca 2022 Nagrodę. 
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8. Kapituła podejmuje wszelkie decyzje: 

1) na posiedzeniach: zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków Kapituły, 

2) obiegowo: zwykłą większością głosów, przy czym wszyscy członkowie Kapituły muszą wówczas 

oddać swój głos, 

3) zdalnie: zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej pięciu członków Kapituły. 

W razie braku większości (tj. w razie równej liczby głosów) decyduje głos Przewodniczącej lub 

Przewodniczącego Kapituły. 

9. Decyzje Kapituły co do wyboru laureatów Nagrody są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

10. Warunkiem odebrania Nagrody będzie złożenie na formularzu Deklaracji laureata o woli działania 

zgodnie ze Standardami. Deklaracja stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

11. Funkcję pomocniczą dla Kapituły pełni wyznaczony współpracownik Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka, który jest odpowiedzialny za organizację prac Kapituły i bierze udział w posiedzeniach 

Kapituły, jednak bez prawa głosu podczas oceny zgłoszeń do Nagrody. 

12. Członkowie Kapituły związani są tajemnicą w zakresie informacji uzyskanych w trakcie prac 

Kapituły. 

13. Do zadań Kapituły należy w szczególności: 

1) ocena ważnych zgłoszeń do Nagrody; 

2) sporządzenie protokołu z wyboru laureatów Nagrody i uzasadnienie wyboru. 

§ 6. Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagród 

1. Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagrody nastąpi w terminie ustalonym przez Organizatora, 

jednak nie później niż 30 czerwca 2022 roku. 

2. Nagrodę stanowi Certyfikat "Kancelaria Przyjazna Dziecku". 

3. Ponadto informacja o laureatach zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Organizatora. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Z tytułu uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu, jego uczestnikom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Organizatora. 

2. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca oraz osoba zgłaszana oświadczają, że zapoznały się z 

Regulaminem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, jednostronną decyzją Organizatora .. Wszelkie 

zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Organizatora na jego stronie internetowej 

www.kopd. p l iwiążą od dnia ich ogłoszenia, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Organizatora i niezwłocznie zostaje 

ogłoszony na stronie internetowej Organizatora. 
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