
 
Regulamin plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku” 

 
 
 
 

§1. 
 
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu 
pod nazwą „Obywatelski Sędzia Roku”. 
 
 
 

§2. 
 
Organizatorem plebiscytu jest Fundacja Court Watch Polska z siedzibą w Toruniu  
(87-100) przy ul. Szosa Chełmińska 54/2. 
 
 

§3. 
 
Plebiscyt ma coroczny charakter i będzie organizowany do odwołania. 
 
 

§4. 
 
1. Plebiscyt ma na celu zwiększanie zaufania społecznego do sądownictwa w Polsce, 

zwiększanie wrażliwości i otwartości na potrzeby obywateli w środowisku sędziowskim 
oraz promocję dobrych praktyk w wymiarze sprawiedliwości.  

2. Cele plebiscytu realizowane będą przede wszystkim poprzez wybranie i nagrodzenie 
tytułem „Obywatelskiego Sędziego Roku” sędziego, który w poprzednim roku 
kalendarzowym wyróżnił się w sposób szczególny działaniami budującymi zaufanie 
obywateli do wymiaru sprawiedliwości i reprezentowaniem perspektywy obywateli  
w sądownictwie. 

 
 

§5. 
 
1. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2017 roku. Zgłoszenia powinny dotyczyć 

działalności sędziego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie.  
2. Głosowanie kapituły na zgłoszonych sędziów odbędzie się nie później niż  

w pierwszym tygodniu września danego roku.  
3. Wyniki zostaną ogłoszone oficjalnie na konferencji podsumowującej cykl 

Obywatelskiego Monitoringu Sądów Fundacji Court Watch Polska odbywającej się na 
przełomie września i października danego roku.  

4. Zgłoszenia do plebiscytu będą przyjmowane na adres plebiscyt@courtwatch.pl  
5. Każda osoba zgłaszająca sędziego do plebiscytu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 



 
§6. 

 
Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 
 

a) imię i nazwisko sędziego,  
b) wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje,  
c) uzasadnienie zgłoszenia, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia 

m.in. kontakty do osób mogących potwierdzić informacje, skany lub linki do 
artykułów, skany dokumentów itp.,  

d) kontakt do osoby zgłaszającej  
 

oraz wpisywać się w cele konkursu. 
 
 
 

§7 
 
Organizatorzy konkursu weryfikują zgłoszenia pod kątem wpisywania się w cele plebiscytu  
i spełniania kryteriów formalnych wynikających z niniejszego Regulaminu, a także zgodności 
stanu faktycznego z treścią zgłoszenia i przekazują zweryfikowane pozytywnie zgłoszenia 
Kapitule. 
 

 
§8 

 
1. Wyboru zwycięzcy plebiscytu dokonuje Kapituła.  
2. Członków Kapituły powołuje zarząd Fundacji Court Watch Polska.  
3. W skład kapituły mogą wchodzić:  

a) przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką sądownictwa,  
b) publicyści zajmujący się problematyką sądownictwa,  
c) laureaci poprzednich edycji plebiscytu. 

 

 
§9. 

 
1. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami dokonuje wyboru zwycięzcy za pomocą 

głosowania. Każdy członek kapituły posiada jeden głos.  
2. Zwycięzcą plebiscytu zostaje sędzia który uzyska największą liczbę głosów. W razie 

uzyskania przez dwie osoby najwyższej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, 
gdzie członkowie Kapituły mogą oddawać głosy tylko na te dwie osoby. 

 

 
§10. 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 



a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, 
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;  

b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub 
niezależnych od Organizatora;  

c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody 
tym spowodowane. 

 
 

§11. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli 
na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu. 
 
 

§12. 
 
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

 
§13. 

 
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz  
na stronie www.courtwatch.pl 


