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Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr 3 Zarządu ZRP 

Z dn. 19.02.2019 r. 

 

Regulamin Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta 

§1 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta, zwanej 

dalej Nagrodą Literacką, jest Związek Rzemiosła Polskiego. 

2. Konkurs organizowany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

3. Nagroda Literacka składa się z gratyfikacji finansowej oraz dyplomu. 

§2 

1. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 

a) za dzieło literackie opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia Nagrody Literackiej, 

b) za całokształt twórczości, 

c) za działalność okołoliteracką. 

2. Nagroda Literacka przyznawana jest za wybitną twórczość literacką i humanistyczną, w 

szczególności prozę, poezję, dramat, esej, scenariusz – teatralny, filmowy, telewizyjny – prezentującą: 

a) wysokie walory artystyczne, 

b) etos pracy – rzetelność, uczciwość, 

c) zachowanie i utrwalanie tożsamości narodowej, 

d) wysokie walory moralne i społeczne. 

3. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do konkursu są: 

a) Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 

b) Związek Literatów Polskich, 

c) Związek Rzemiosła Polskiego, 

d) Członkowie Jury, 

e) Instytucje prowadzące działalność wydawniczą. 

4. Laureatami Nagrody Literackiej mogą być: 

a) członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 

b) członkowie Związku Literatów Polskich, 
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c) pisarze niezrzeszeni. 

5. Z udziału w konkursie wyklucza się dzieła, których autorami są członkowie Jury.  

§3 

1. Ustanawia się Nagrodę Specjalną dla rzemieślników pisarzy, którzy w swoim dorobku posiadają 

twórczość literacką prezentującą wartości bliskie środowisku rzemieślniczemu. 

2. Ustanawia się Wyróżnienie dla: 

a) przedstawicieli środowiska rzemieślniczego za wybitne dokonania artystyczne, działalność dla 

rozwoju i upowszechniania kultury oraz popularyzację historii i tradycji rzemiosła, 

b) osoby wybitnie zasłużonej dla polskiej literatury i kultury. 

3. Nagroda Specjalna oraz Wyróżnienia nie mogą być przyznawane członkom Jury. 

 

§4 

1. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody Literackiej, Nagrody Specjalnej oraz Wyróżnień wraz z 

charakterystyką kandydatów powinny zostać przesłane do Związku Rzemiosła Polskiego. 

2. Nagroda Literacka, Nagroda Specjalna oraz Wyróżnienia przyznawane są przez Jury, w skład 

którego wchodzą: 

a) laureaci poprzednich edycji Nagrody, 

b) trzej członkowie Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego, 

c) prezesi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich lub desygnowani przez 

nich przedstawiciele, 

d) Sekretarz Jury powołany przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, 

e) wskazywani przez Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego eksperci z dziedziny 

literatury i kultury, jeżeli zachodzi taka konieczność. 

3. Jury przewodniczy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego lub desygnowany przez niego wiceprezes. 

4. Jury obraduje na posiedzeniu plenarnym. 

5. Sekretarz Jury jest odpowiedzialny za: 
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a) zebranie i opracowanie dokumentacji charakteryzującej osiągnięcia literackie kandydatów 

dla Członków Jury, 

b) utrzymanie stałego kontaktu z Członkami Jury, 

c) organizację posiedzenia Jury, 

d) przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej, Nagrody 

Specjalnej i Wyróżnień. 

6. W zależności od budżetu przeznaczonego na organizację danej edycji konkursu Jury określa 

wysokość Nagrody Literackiej w poszczególnych kategoriach oraz Nagrody Specjalnej. 

7. Jury podejmuje decyzję w sprawie wyboru laureatów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów. Nagroda Literacka w poszczególnych kategoriach oraz Nagroda Specjalna wymagają 

osobnego głosowania. Laureatami zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W razie 

równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury. 

8. Z obrad Jury sporządzany jest protokół. 

§5 

1. Zasady organizacji i terminy uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej, Nagrody Specjalnej i 

Wyróżnień są ustalane przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w porozumieniu z Członkami Jury. 

2. O wysokości środków z budżetu Związku Rzemiosła Polskiego przeznaczonego na organizację 

konkursu dla każdej edycji (w danym roku budżetowym) decyduje Prezydium Zarządu Związku 

Rzemiosła Polskiego. Preliminarz kosztów Nagrody Literackiej i Nagrody Specjalnej przygotowuje 

Zespół Rozwoju i Komunikacji we współpracy z Zespołem Finansowo-Księgowym Związku Rzemiosła 

Polskiego oraz Sekretarzem Jury. 


