
UCHWAŁA NR II/37/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 
1000, 1349 i 1432) w związku z art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 1. W ramach działań na rzecz pielęgnowania tradycji i rozwoju kultury oraz promocji miasta ustanawia 
się Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.

2. Nagroda, o której  mowa w ust. 1 stanowi kontynuację nagrody przyznawanej od 2009 roku za najlepszą 
książkę poświęconą historii Polski po 1918 roku, której organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza i Zofii 
Moczarskich.

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody, o której mowa w § 1 określa „Regulamin 
przyznawania Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego”, stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie 
internetowej m.st. Warszawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r.

Poz. 12661



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/37/2018

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Regulamin Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, zwana dalej „Nagrodą” 
przyznawana będzie autorowi lub współautorom książki poświęconej najnowszej historii Polski, to jest od 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych.

2. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

3. Nagroda przyznawana jest corocznie, aż do odwołania, począwszy od 2019 roku.

§ 2. Nagroda

1. Nagrodę stanowi:

1) statuetka „Temperówka” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego;

2) nagroda pieniężna;

3) dyplom.

2. Wysokość nagrody pieniężnej Prezydent m.st. Warszawy podaje na stronach internetowych Miasta do 
końca marca roku, w którym przyznawana jest Nagroda.

§ 3. Jury

1. Jury, w liczbie od siedmiu do dwunastu osób, w tym Przewodniczący Jury, powoływane przez 
Prezydenta m.st. Warszawy za zgodą Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich w drodze zarządzenia, 
dokonywać będzie wyboru laureata Nagrody, zgodnie z § 5.

2. Honorową członkinią Jury (bez prawa głosu) jest pani Elżbieta Moczarska-Zajączkowska.

3. Kadencja Jury trwa pięć lat z możliwością ponownego powołania tej samej osoby w skład Jury po 
upływie kadencji.

4. Wyłaniając laureata, Jury będzie kierować się założeniami i celem Nagrody określonymi w § 1 ust.1 oraz 
§ 4 ust. 1.

5. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne.

6. W składzie Jury liczba przedstawicieli każdej z płci nie może być mniejsza niż 40% ogólnej liczby 
członków Jury.

§ 4. 1. Jury rozpatruje książki żyjących autorów, wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 
w którym Nagroda będzie przyznawana. Nagradzane mogą być pierwsze polskie wydania książek autorów 
polskich oraz pierwsze polskie wydania przekładów książek autorów zagranicznych.

2. Do Nagrody nie mogą pretendować książki, których autorzy są zawodowo związani z organizatorem 
i fundatorem Nagrody oraz członkowie Jury.

3. Kandydata do Nagrody może zgłosić każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca zdolności prawnej, w tym wydawcy, członkowie Jury, organizacje pozarządowe, instytucje 
kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.

4. Termin oraz adres do nadsyłania zgłoszeń organizator określa na swojej stronie internetowej do 31 maja 
każdego roku.

5. Zgłoszenia należy nadsyłać w formie trzech egzemplarzy książki.
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6. Książki zgłoszone do Nagrody muszą stanowić oryginalną twórczość autora w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).

§ 5. Regulamin Prac Jury

1. Pracami Jury kieruje Przewodniczący.

2. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach zamkniętych w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, 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 laureata: 
w celu zakwalifikowania książek do Nagrody, w celu wyboru dziesięciu nominacji oraz w celu wyboru 
laureata.

5. Członek Jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na 
piśmie. Nie dotyczy to posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.

6. 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 za zgodą Fundacji im. 
Kazimierza i Zofii Moczarskich lub śmierci członka Jury. Jeżeli na skutek ustania członkostwa w Jury liczba 
członków Jury spadnie poniżej siedmiu, Prezydent m.st. Warszawy powołuje nowego członka Jury, zgodnie z § 
3 ust. 1.
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