
Regulamin nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej

za wybitne osiągnięcia naukowe

wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu1

Nagroda ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej hrabiny Anieli Potulickiej, osoby

żarliwej  wiary,  subtelnego  smaku  artystycznego,  gospodarującej  w sposób  nowoczesny,

wrażliwej  i skutecznej  w  zakresie  inicjatyw  religijnych,  charytatywnych  i  oświatowych.

Największe  zrozumienie  i hojność  okazała  Katolickiemu  Uniwersytetowi  Lubelskiemu,

ustanawiając  fundację,  działającą  w latach  1925-1948  i reaktywowaną  po  latach

komunistycznego  autorytaryzmu  w  roku  1991  jako  Fundacja  KUL imienia  Anieli  hrabiny

Potulickiej (obecnie Fundacja Potulickiej). Działalność hrabiny Potulickiej wpisuje się w ideały

chrześcijańskiego  humanizmu,  a  zwłaszcza  katolickiej  nauki  społecznej  przez  szacunek  dla

każdej  osoby  ludzkiej,  przez  praktyczne  urzeczywistnienie  jej  praw,  przełamujące  podziały

społeczne  i  harmonijnie  zespolone  z  dbałością  o  dobro  wspólne.  Hrabina  promowała

indywidualne  inicjatywy i  przypominała,  że  w działaniach  gospodarczych należy  dbać  o ich

społeczne  otoczenie  (hipoteka  społeczna);  łączyła  obywatelską  aktywność  z patriotyzmem;

dbała o  poziom merytoryczny  i  ideowy szkolnictwa  oraz  badań  naukowych;  nade  wszystko

przenikała  te  działania  duchem żywej  religijności,  stymulującej  świadomą  i  odpowiedzialną

działalność laikatu w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła katolickiego. Ideały te są bliskie

misji KUL, znaczonej dewizą Deo et Patriae i Veritas in caritate, czyli służbą Bogu i Ojczyźnie,

a jednocześnie dążeniem do prawdy i jej upowszechniania w duchu miłości.

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne

osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, zwanej dalej Nagrodą.

§ 2

Nagroda  przyznawana  jest  corocznie  przez  Kapitułę  Nagrody  za  wybitne  osiągnięcia  naukowe

wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

§ 3

1. Kapitułę Nagrody stanowią:

1 Tekst jednolity uwzględniające zmiany wprowadzone uchwałami Senatu KUL: 1) uchwała 761/II/1 Senatu KUL z dnia 17
grudnia 2015  r. w sprawie nowelizacji uchwały Senatu KUL z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu katolickiej nauki społecznej (744/II/12);  2)
uchwała 762/II/6 Senatu KUL z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu KUL z dnia 25 września 2014 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu  nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w
idee chrześcijańskiego humanizmu (t.j. 761/II/1), Monitor KUL poz. 38; 3) uchwała 771/II/17 Senatu KUL z dnia 29 września
2016 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu KUL z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrody im.
Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu (t.j. 761/II/1 z
późn. zm.), Monitor KUL poz. 451; 4) uchwała 802/II/6 Senatu KUL z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu
KUL z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrody im. Anieli  hrabiny Potulickiej  za wybitne
osiągnięcia  naukowe  wpisujące  się  w  idee  chrześcijańskiego  humanizmu  (t.j.  761/II/1  z  późn.  zm.),  Monitor  KUL poz.
106/2019.



1) Rektor KUL – przewodniczący;

2) Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP;

3) Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej – sekretarz;

4) członek wskazany przez Rektora KUL;

5) członek wskazany przez Rektora KUL;

6) członek wskazany przez Rektora KUL;

7) członek wskazany przez Rektora KUL;

8) członek wskazany przez Rektora KUL;

9) członek wskazany przez Rektora KUL;

2. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos. Decyzje Kapituły zapadają    większością

głosów,  w  przypadku  równej  ilości  głosów  decyduje  głos  Przewodniczącego.  Dopuszcza  się

głosowanie pisemne w formie obiegowej, również elektronicznej.

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji z członkostwa w Kapitule osób wymienionych w ust.1 pkt.

4-9, Rektor KUL wskazuje nowego członka.

§ 4

1. Do Nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie

ustalenia  z  zakresu  szeroko  rozumianych  nauk  społecznych,  ekonomicznych,  prawnych  i

humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody.

Kandydatami  do  nagrody  mogą  być  osoby,  które  nie  ukończyły  40  roku  życia  w  roku

poprzedzającym rok przyznania Nagrody.

2.  Prawo zgłaszania kandydatur  do Nagrody przysługuje każdemu członkowi Kapituły,  osobom

fizycznym oraz instytucjom z kraju i zagranicy.

3. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, dwie recenzje przygotowane na potrzeby

zgłoszenia oraz jeden egzemplarz proponowanego do Nagrody utworu w wersji papierowej oraz w

wersji cyfrowej zapisanej na fizycznym nośniku ( płyta CD lub pendrive).

4. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca każdego roku, na adres:

Sekretariat Rektora KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin1

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe”.

5. Listę publikacji zgłoszonych do nagrody podaje się do publicznej wiadomości do końca marca.

§ 5



1. Kapituła przyznaje Nagrodę do 15 maja danego roku. Kapituła ma prawo do nieprzyznawania

Nagrody w danym roku, jeśli żadna publikacja nie spełni wymogów określonych w Regulaminie.

2. Wysokość Nagrody wynosi 15 000 zł brutto (piętnaście tysięcy zł brutto). Fundatorem Nagrody

jest Fundacja Potulicka.

3. Nagroda wręczana jest w trakcie uroczystości Święta Patronalnego KUL.

§ 6

Szczegółowy  tryb  przyznawania  Nagrody  oraz  tryb  pracy  Kapituły  określi  Kapituła.  Obsługa

administracyjna związana z wykonaniem niniejszego regulaminu należy do Działu Organizacyjno -

Prawnego  KUL.  Działania  informacyjno–promocyjne  dotyczące  nagrody  realizowane  są  przez

Dział  Komunikacji  KUL.  Nadzór  nad  prawidłową  realizacją  regulaminu  sprawuje  Komisja

Rewizyjna Fundacji Potulickiej.

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Senat KUL.

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński


