
   Regulamin
Nagrody im. Bolesława Prusa

(Edycja 2022)

§ 1
Prestiżowa,  dziennikarska  Nagroda  im.  Bolesława  Prusa,
ustanowiona  została  w  latach  sześćdziesiątych  ubiegłego
stulecia  uchwałą  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Polskich.  W
latach  80  kontynuację  podjęło   Stowarzyszenie  Dziennikarzy
PRL. Po kilkuletniej przerwie, w roku 2015,  decyzją Prezydium
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej,
wznowiono  edycje  nagród.  W  nowej  formule   materialnym
wyrazem nagrody  są  statuetki:  „Złoty  Prus”  i  „Zielony  Prus”
według projektu  rzeźbiarza prof. Mariana Molendy.

§ 2
Nagrody  są  przyznawane  w  dwóch  kategoriach.  Statuetka
„Złoty  Prus”     dziennikarzom  za  całokształt  dokonań
dziennikarskich  w  wieloletniej  karierze  zawodowej.  Natomiast
„Zielony Prus”, w kategorii młody dziennikarz do 35 roku życia,
za dojrzałość twórczą i publicystykę na wysokim poziomie.  

§ 3
O nagrody mogą się ubiegać dziennikarze prasy, radia, telewizji,
agencji  prasowych  i  internetowych,  którzy  w  publikacjach
prasowych,  audycjach  radiowych  i  telewizyjnych  zajmują  się
między innymi problematyką społeczną.

§ 4
Kandydatów do Nagrody im. Bolesława Prusa mogą zgłaszać:
kolegia  i  kierownictwa  redakcji  prasy,  radia,  telewizji,  portali
internetowych,  agencji  prasowych  i  klubów  twórczych,
Prezydium  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Dziennikarzy
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zarządy  oddziałów  Stowarzyszenia
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Kapituły oraz
inne  stowarzyszenia  i  organizacje  dziennikarski,  a  także
dziennikarze  indywidualnie.  Zgłoszenia  przyjmowane  są,  w
formacie   (PDF  i  JPG)   przesyłane  pod  adresem:
zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl Zgłoszenia na dołączonym do
regulaminu  formularzu  powinny   zawierać:   uzasadnienie
zgłoszenia,  adres mailowy, numer telefonu oraz CV kandydata i
zdjęcie.  W  przypadku  zgłoszeń  osobistych  wymagane  jest
poparcie  dziennikarza,  członka  stowarzyszenia.  Do  zgłoszenia
należy dołączyć 2-3 publikacje na nośniku  elektronicznym lub w
formie linku. 

§ 5



Zgłoszonych  kandydatów  ocenia  Kapituła  powołana  przez
Prezydium  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Dziennikarzy
Rzeczypospolitej  Polskiej.  W  skład  Kapituły  wchodzą
doświadczeni dziennikarze, naukowcy i  laureat „Złotego Prusa”
ubiegłorocznej edycji. Kapitułę (edycja 2022), tworzą:   prof. dr
hab. Janusz Adamowski – przewodniczący, dr Zbigniew Bajka,
Helena  Ciemińska-Kowalik,  Sławomir  Malinowski,  Andrzej
Maślankiewicz,  dr  Tomasz  Miłkowski,  Krystyna  Mokrosińska,
Irena Piłatowska-Mądry, Ryszard Sławiński,  Jacek Snopkiewicz,
Robert Walenciak. 

§ 6
Kandydata  do  nagrody  (Złoty  Prus)  wybiera  Kapituła  w
głosowaniu większością głosów. Każdy  członek Kapituły ma do
dyspozycji jeden głos. W sytuacji, gdy wśród kandydatów jest
osoba (osoby) zgłoszona bezpośrednio przez członków Kapituły,
przewodniczący zarządza głosowanie tajne.  

§ 7
W  kategorii  (Zielony  Prus)  Kapituła,  po   ocenie  zgłoszonych
kandydatur wybiera od 3. do 5. kandydatów  nominując ich  do
nagrody.

§ 8
Termin  zgłaszania  kandydatów  upływa  30  czerwca  2023  r.
Ogłoszenie  werdyktów Kapituły nastąpi po 31 sierpnia 2023r.
na  portalu dziennikarzerp.org.pl   oraz   w  komunikatach
prasowych.  W tym czasie  również  podany będzie  termin i
miejsce   wręczenia Nagród im. Bolesława Prusa (edycja 2022).

§ 9
Organizatorem  konkursu  Nagród  im.  Bolesława  Prusa  jest
Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej
Polskiej.  Sponsorami  przedsięwzięcia: miedzy innymi Wydział
Dziennikarstwa,  Informacji  i  Bibliologii  Uniwersytetu
Warszawskiego,  Stowarzyszenie  Dziennikarzy  i  Wydawców
„ REPROPOL” oraz Stowarzyszenie Autorów „ZAiKS”. 

§ 10
Materiały  nadesłane  w  ramach  zgłoszenia  nie  podlegają
zwrotowi.  Decyzje  Kapituły  są  ostateczne,   bez  możliwości
odwołania ani zaskarżenia.

§ 11
Regulamin  zatwierdzony  został  uchwałą  Prezydium  Zarządu
Głównego  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej
Polskiej  1 marca 2023 roku w Warszawie. 
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