
Załącznik do Zarządzenia nr 748/2020 

Prezydenta m.st. Warszawy 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Regulamin  

Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy „Ulubiona Księgarnia Warszawy” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Nagroda „Ulubiona Księgarnia Warszawy”, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest księgarni 

niezależnej zlokalizowanej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy w drodze 

głosowania czytelników.  

2. Kandydować do Nagrody mogą księgarnie niezależne, zlokalizowane w granicach 

administracyjnych m.st. Warszawy. 

3. Jako „księgarnie niezależne” definiuje się księgarnie indywidualne, stacjonarne i/lub 

antykwariaty księgarskie, zarówno specjalistyczne, jak i ogólnoasortymentowe, prowadzące 

działalność w nie więcej niż 4 księgarniach  stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym 

minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  

4. Przyznany Nagrodą tytuł „Ulubiona Księgarnia Warszawy” sygnalizuje mieszkańcom 

i czytelnikom, że nagrodzona księgarnia niezależna organizuje swoją działalność 

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb i wymagań klientów, a także na wysokim poziomie 

realizuje promocję czytelnictwa.  

5. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Prezydent m.st. Warszawy. 

6. Współorganizatorami Nagrody są: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie, 

Biblioteka Analiz oraz Polska Izba Książki. 

§ 2. Warunki głosowania. 

1. Księgarnie niezależne, które będą mogły kandydować do Nagrody będą zamieszczone na 

zamkniętej liście księgarń, określonej w formularzu dostępnym na stronie 

ulubionaksiegarnia.waw.pl. Listę księgarń ustalą podmioty, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6, na 

podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń: www.obk.pik.org.pl. 

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza, który będzie 

opublikowany pod adresem ulubionaksiegarnia.waw.pl. 

3. Termin głosowania oraz harmonogram Nagrody zostanie podany do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej m.st. Warszawy. 

4. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.  



5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy księgarń kandydujących 

do Nagrody oraz członkowie ich rodzin. 

6. Głosujący na księgarnię niezależną przy ocenie bierze pod uwagę: 

1) sposób prezentacji oferty księgarni; 

2) organizację wydarzeń promujących książki i pasje czytelnicze (dla dorosłych i dzieci), takie 

jak np.: spotkania autorskie i dyskusyjne, premiery literackie, debaty, warsztaty literackie, 

konkursy, koncerty, pokazy filmów; 

3) poziom obsługi klienta, w tym poziom doradztwa; 

4) aktywność online oraz formy kontaktu z klientem w czasie pandemii; 

5) budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. 

7.  Jedna osoba może oddać jeden głos na jedną księgarnię niezależną do wyboru z zamkniętej 

listy księgarń określonej w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

8. W trakcie głosowania istnieje możliwość wyrażenia opisowej opinii o wybranej księgarni 

niezależnej w odpowiednim polu formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  

§ 3. Wybór laureatów i wysokość nagród pieniężnych. 

1. Dziesięć księgarń, które otrzymają najwyższą liczbę głosów w głosowaniu, otrzymuje tytuł 

„Ulubiona Księgarnia Warszawy” oraz nagrody pieniężne: I nagroda wynosi 20 000 zł (słownie 

brutto: dwadzieścia tysięcy złotych), II nagroda 10 000 zł (słownie brutto: dziesięć tysięcy 

złotych) oraz osiem wyróżnień wynoszących po 6 000 zł (słownie brutto: sześć tysięcy złotych). 

W przypadku, gdyby dwie lub więcej księgarnie otrzymały równą liczbę głosów, Prezydent 

m.st. Warszawy może zadecydować o innym rozdzieleniu środków na nagrody pieniężne, które 

nie przekroczą łącznej kwoty 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).  

2. Księgarnie, o których mowa w ust. 1 powyżej otrzymają tytuł „Ulubiona Księgarnia 

Warszawy”, którego w celach promocyjnych mogą używać przez okres 12 miesięcy od daty 

przyznania Nagrody. 

3. Komisja złożona z przedstawicieli organizatora oraz współorganizatorów sporządzi protokół 

z głosowania, który będzie podstawą do wypłaty nagród pieniężnych i przyznania tytułu. 

4. Spośród opinii, o których mowa w § 2 ust. 8, komisja dokona wyboru najciekawszych opinii, a 

ich autorom zostaną przyznane nagrody książkowe. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe. 

1. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako organizator i fundator Nagrody zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu. 



2. Prezydent m.st. Warszawy rozstrzyga w przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych 

postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących interpretacji 

Regulaminu. 

3. Środki na Nagrodę zabezpieczane są w budżecie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy 

stosownie do roku, w którym następuje realizacja Konkursu i jego rozstrzygnięcie.  

 

 


