Regulamin przyznawania Nagrody Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Załącznik do Uchwały Nr 1/2004 Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich
z dnia 12 września 2004 r.
§ 1.
Przyznaje się coroczną Nagrodę Stowarzyszenia Biblistów Polskich za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego.
Nagroda jest przyznawana za wybitną pozycję książkową wydaną w ciągu ostatnich trzech
lat, za ważne dla biblistyki polskiej publikacje w czasopismach lub za wyróżniającą się
działalność duszpasterską bądź inną działalność związaną z popularyzowaniem Biblii.
§ 2.
Nagrodę przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o swoją uchwałę, po uzyskaniu
aprobaty Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
§ 3.
Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Biblistów Polskich stanowią: Przewodniczący i
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz wszyscy żyjący Laureaci Nagrody, o ile nie złożyli
do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w pracach
Kapituły.
Sekretariat Kapituły prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§ 4.
Wybór Laureata przeprowadza się w czterech etapach:
W pierwszym etapie do Zarządu nadsyłane są kandydatury do nagrody. Kandydatura musi
zawierać uzasadnienie i podpisy co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Etap
ten kończy się z upływem 30 kwietnia każdego roku.
W drugim etapie, po zapoznaniu się z sylwetkami poszczególnych kandydatów, kierując się
kryteriami, o których mowa w § 1 Regulaminu, Zarząd proponuje Kapitule swoją
kandydaturę do nagrody.

W trzecim etapie Kapituła podejmuje decyzję o zaaprobowaniu kandydatury przedstawionej
przez Zarząd. Decyzja Kapituły jest podejmowana zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej 2/3 członków Kapituły.
Czwarty etap stanowi uchwała Zarządu o przyznaniu Nagrody za dany rok.
§ 5.
Posiedzeniu Kapituły przewodniczy Przewodniczący Stowarzyszenia lub osoba przez niego
delegowana. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie uczestniczący w podjęciu decyzji oraz sekretarz, którym jest każdorazowy
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.
§ 6.
Do czasu osiągnięcia przez Kapitułę minimalnej liczby siedmiu członków Zarząd powierza
wakujące miejsca w Kapitule losowo wybranym osobom spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Wyboru osób uzupełniających skład Kapituły dokonuje się co roku w
stosownej liczbie. Wynik tego losowania jest publikowany jako aneks do protokółu z
posiedzenia Zarządu, na którym zostało ono dokonane.
§ 7.
Nagroda powinna być wręczana podczas dorocznego Sympozjum Biblistów Polskich.

