
 
                                REGULAMIN

NAGRODY IM. BOLESŁAWA PRUSA

§ 1

Nagroda  im.  Bolesława  Prusa,  ustanowiona  została  przez  SDP  w  latach
sześćdziesiątych  ubiegłego  stulecia.  Kontynuowana  w  latach  80  przez
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  PRL,  a  następnie  do  roku  2001  przez
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Po 15-letniej przerwie, w roku 2015, decyzją
Prezydium  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP  nagroda
została  reaktywowana  w  nowej  formule.  Nagroda  im.  Bolesława  Prusa,  w
postaci statuetek, jest prestiżowym dziennikarskim wyróżnieniem honorowym
przyznawanym przez  Stowarzyszenie  Dziennikarzy Rzeczypospolitej  Polskiej
polskim dziennikarzom prasy,  radia,  telewizji,  agencji  i  Internetu za wybitne
osiągnięcia  i  dorobek  twórczy.  Problematyka  społeczna  w  publikacjach
kandydatów stanowi nie jedyny ale istotny atut w ocenach Kapituły. 

§ 2

Nagroda  jest  dwustopniowa:  główna  (statuetka  Złoty  Prus)  za  całokształt,
wieloletni dorobek dziennikarskich dokonań oraz (statuetka Zielony Prus) dla
młodego  dziennikarza,  do  35  roku  życia,  za  dojrzałość  twórczą  i  wysoko
oceniane publikacje. 

§ 3

Kandydatów  do  Nagrody  im.  Bolesława  Prusa  mogą  zgłaszać:  kolegia  i
kierownictwa redakcji  prasy,  radia,  telewizji,  portali  internetowych,  agencji  i
klubów  twórczych  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP,  Prezydium  Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zarządy oddziałów Stowarzyszenia
Dziennikarzy  RP,  inne  stowarzyszenia  i  organizacje  dziennikarskie,  oraz
indywidualnie  dziennikarze.  Zgłoszenia  na  piśmie  przesyłane  pod  adresem:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, ul. Foksal 3/5 lok. 30, muszą
zawierać wyczerpujące uzasadnienie, adres mailowy i numer telefoniczny, oraz
CV  kandydata.  W  przypadku  zgłoszeń  osobistych  wymagane  jest  poparcie
dziennikarza członka stowarzyszenia .

§ 4
 
Do  nagrody  głównej  oraz  nagrody  w  kategorii  młody  dziennikarz,  Kapituła
nominuje, spośród zgłoszonych kandydatów, od 4 do 6 dziennikarzy w każdej
kategorii.  Liczbę  nominowanych  każdorazowo  ustala  Kapituła.  Nazwiska
nominowanych ogłaszane są w mediach. 



§ 5

Kapituła nagrody im Bolesława Prusa składa się  z dowolnie określanej przez
Prezydium ZG SDRP  liczby osób. W skład Kapituły obligatoryjnie  wchodzą
laureaci  Nagrody im. B. Prusa i przedstawiciele ZG SDRP. Członkami Kapituły
mogą  być  także  zaproszeni   dziennikarze  i  wykładowcy  wydziałów
dziennikarstwa  wyższych  uczelni.  Z  grona  Kapituły  w  trybie  jawnego
głosowania  wybierany  jest  przewodniczący.  Członków  Kapituły  desygnuje  i
zatwierdza Prezydium ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

 § 6

W każdej kategorii, spośród nominowanych, Kapituła wybiera jednego laureata.
Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Każdy z członków Kapituły ma do
dyspozycji tyle głosów ilu jest nominowanych. Wyniki głosowania zapisane  w
protokole podpisują  członkowie Kapituły uczestniczący w głosowaniu. Wyniki
ogłaszane są podczas uroczystej  gali.  Do tego czasu protokół z ostatecznymi
wynikami pozostaje w sejfie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP.

§ 7
 

Fundusze  na  pokrycie  kosztów  organizacyjnych  konkursu,  uroczystości
wręczenia  nagród i  wykonanie  statuetek  mogą pochodzić  z  budżetu  Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, fundacji i darowizn instytucji, oraz
innych  osób  fizycznych  i  prawnych.  Partnerami  i  sponsorami  mogą  być
stowarzyszenia, związki dziennikarskie, redakcje, wyższe uczelnie, samorządy i
osoby prywatne.
 

§ 8

Wszystkie  kwestie  nieuregulowane  w  powyższym  Regulaminie  pozostają  w
gestii organizatora i wszelakie decyzje są ostateczne. Od decyzji organizatora
nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Regulamin  został  uchwalony  i  zatwierdzony  przez  Prezydium  Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP  28 maja 2019 roku w Warszawie. 
 
 


