Załącznik do uchwały nr XLI/1097/2012
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 2012 r.

Regulamin Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem i fundatorem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, zwanej dalej „Nagrodą”, jest
m.st. Warszawa, zwane dalej „Miastem”.
2. Celem Nagrody jest wspieranie rozwoju czytelnictwa i twórczości literackiej oraz promocja Miasta.
3. Nagroda jest przyznawana corocznie autorom najlepszych pod względem literackim i edytorskim
książek, napisanych w języku polskim i wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie
Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W kategorii „warszawski twórca/warszawska twórczyni” rozpatrywany jest całokształt twórczości
literackiej kandydatów do Nagrody.
5. Laureatem Nagrody może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
6. Nagroda może zostać przyznana wyłącznie autorowi żyjącemu w dniu przyznawania Nagrody.
§ 2. Nagroda
1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) literatura piękna – proza;
2) literatura piękna – poezja;
3) książka o tematyce warszawskiej;
4) literatura dziecięca – tekst i ilustracje;
5) komiks i powieść graficzna;
6) warszawski twórca/warszawska twórczyni.
2. Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę pieniężną i dyplom. W kategorii „literatura dziecięca - tekst i
ilustracje” osobne równorzędne nagrody otrzymują autor tekstu i autor ilustracji. W kategorii
„komiks i powieść graficzna” osobne równorzędne nagrody otrzymują scenarzysta i rysownik.
3. W przypadku współautorstwa każdy z autorów otrzymuje dyplom, a nagroda pieniężna dzielona
jest między współautorów w równych częściach.
4. Dyplomy otrzymują także wydawcy nagrodzonych książek.
5. Autorom książek nominowanych, którzy nie zostali laureatami przyznawane są nagrody pieniężne
o wartości niższej niż nagrody dla laureatów.
6. Wysokość nagród podaje Prezydent m.st. Warszawy na stronach internetowych Miasta do końca
stycznia roku, w którym przyznawana jest Nagroda.

§ 3. Zgłoszenie do Nagrody
1. Kandydatów do Nagrody w poszczególnych kategoriach może zgłosić każda osoba fizyczna lub
prawna, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Do Nagrody zgłaszać można wyłącznie pierwsze wydanie książki.
3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na
stronie internetowej Miasta do 31 stycznia roku, w którym przyznawana jest Nagroda.
4. Wydawcy zgłaszający wydane przez siebie książki są zobowiązani do przysłania 8 egzemplarzy na
potrzeby Jury na adres wskazany przez Miasto.
5. Nadesłane książki nie będą zwracane.
6. Nagroda nie może być przyznana za książki, których autorami, współautorami, redaktorami lub
wydawcami są:
1) członkowie Jury lub członkowie ich rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo);
2) osoby zawodowo związane z Miastem.
7. Kandydatów do Nagrody w kategorii „warszawski twórca/warszawska twórczyni”
wskazuje Jury.
8. Jury ma prawo rozpatrywać książki w innych kategoriach niż zostały zgłoszone.
§ 4. Etapy konkursu
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi
w regulaminie Nagrody;
2) etap drugi – w kategoriach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-5 Jury wskazuje po trzy książki
nominowane do Nagrody i podaje je do publicznej wiadomości;
3) etap trzeci – wybór przez Jury jednej zwycięskiej książki w każdej z kategorii wskazanych w § 2 ust.
1 pkt 1-5 oraz laureata w kategorii „warszawski twórca/twórczyni” i ogłoszenie werdyktu.
2. Terminy poszczególnych etapów określa Miasto.
§ 5. Jury
1. Jury, w liczbie siedmiu osób, powołuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia, wskazując
spośród nich Przewodniczącego/Przewodniczącą Jury oraz Sekretarza/Sekretarzynię Jury. Prezydent
m.st. Warszawy powołuje z własnej inicjatywy czterech członków Jury, a trzech członków wskazuje
Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały.
2. Kadencja Jury trwa trzy lata z możliwością ponownego powołania tej samej osoby w skład Jury po
upływie kadencji.
3. Wyłaniając laureatów, Jury kieruje się założeniami i celem Nagrody określonymi w § 1 ust. 2-6 oraz
w § 2 ust. 1.
4. Członkostwo w Jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez niego
pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta m.st. Warszawy, ciężkiej
choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji lub śmierci. W takich przypadkach Prezydent m.st.
Warszawy powołuje nowego członka Jury zgodnie z ust. 1.

§ 6. Regulamin prac Jury
1. Pracami Jury kieruje Przewodniczący powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach zamkniętych w formie uchwał, w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków
Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w pracach ustalane jest corocznie przez Prezydenta
m.st. Warszawy.
4. W każdej edycji Nagrody Jury odbywa co najmniej trzy posiedzenia poświęcone wyłonieniu
laureatów. Dopuszcza się posiedzenia w trybie online.
5. Członek Jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji
na piśmie. Nie dotyczy to posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
6. Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania Nagrody w każdej z kategorii.
7. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie internetowej Miasta.
2. Miasto jako organizator i fundator Nagrody zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie
wątpliwości dotyczących interpretacji Regulaminu rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy.

