
REGULAMIN KONKURSU "DOBRY DZIENNIKARZ, EDYCJA 2022" 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu, z siedzibą w Toruniu, 

adres: ul. Matejki 61/70, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000694911, NIP: 9562327627, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

konkursu pod nazwą „Dobry Dziennikarz, edycja 2022”. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 Konkursie – należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs  "Dobry Dziennikarz, 

edycja 2022" organizowany przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu; 

 Laureat głównej nagrody Konkursu – należy przez to rozumieć Uczestnika, któremu 

na podstawie decyzji Kapituły Konkursowej przyznano nagrodę główną "Dobry 

Dziennikarz 2022"; 

 Laureat dodatkowej nagrody Konkursu - należy przez to rozumieć Uczestnika, 

któremu na podstawie wyników głosowania publicznego przyznano nagrodę 

dodatkową „Dobry Dziennikarz 2022” w konkretnej kategorii dodatkowej; 

 Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć przedstawicieli Organizatora, 

którzy nominują maksymalnie 20 uczestników Konkursu w kategorii głównej; 

 Kapituła Konkursowa – należy przez to rozumieć zespół ekspertów zewnętrznych i 

przedstawicieli Organizatora, którzy wybiorą Laureata głównej nagrody Konkursu.  

 Nagroda – należy przez to rozumieć: 

o Nagroda główna „Dobry Dziennikarz 2022” 

o Nagrody dodatkowe:  

 Nagroda „Dobry Dziennikarz 2022” w kategorii „Publicystyka”, 

 Nagroda „Dobry Dziennikarz 2022” w kategorii „Nowe media”, 

 Nagroda „Dobry Dziennikarz 2022” w kategorii „Dziennikarstwo 

śledcze”, 

 Nagroda „Dobry Dziennikarz 2022” w kategorii „Dziennikarstwo 

społeczne”. 

4. Celem Konkursu jest wspieranie rzetelnego i bezstronnego dziennikarstwa: 

 prezentację i promowanie bezstronnej postawy wśród dziennikarzy; 

 upowszechnianie dobrych praktyk w dziennikarstwie; 

 promowanie zasad etycznego dziennikarstwa zapisanych w Karcie Etycznej 

Mediów; 

 zwiększanie rzetelności przekazów dziennikarskich; 

 promowanie Laureatów Konkursu. 



5. Cel Konkursu jest realizowany poprzez wyłonienie i przyznanie nagród w ww. kategoriach, 

na zasadach określonych w Regulaminie, osobom, które w 2022 roku wyróżniały się 

rzetelnością i bezstronnością w swojej pracy dziennikarskiej oraz zostały docenione przez 

redakcję portalu DobrzyDziennikarze.pl.  

6. Postępowanie konkursowe przebiega dwutorowo i w zależności od kategorii nagrody składa 

się z różnych etapów opisanych w pkt 7 i 8. 

7. Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie Laureata nagrody głównej „Dobry 

Dziennikarz 2022” złożone jest z trzech etapów następujących odpowiednio po sobie: 

A) nominacji maksymalnie 20 uczestników/uczestniczek przez Komisję Konkursową na 

podstawie najwyżej ocenianych pod kątem rzetelności artykułów opublikowanych w 

tym roku na prowadzonym przez Instytut Dyskursu i Dialogu portalu 

DobrzyDziennikarze.pl. 

B) głosowania publicznego za pomocą formularza dostępnego na stronie Konkursu 

https://indid.pl/gala-dobrego-dziennikarstwa-2022/, które będzie trwało od 24.11.2022 r., 

godz. 13:00 do 11.12.2022 r., godz. 23:59.  

C) obrad i głosowania Kapituły Konkursowej, które odbędzie się pomiędzy 11.12.2022 r.  

a 15.12.2022 r. 

8. Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie Laureatów nagród w kategoriach 

dodatkowych złożone jest z następujących etapów następujących odpowiednio po sobie: 

A) nominacji 5 uczestników/uczestniczek w każdej kategorii przez Kapitułę Konkursową 

na podstawie najwyżej ocenianych pod kątem rzetelności artykułów opublikowanych w 

tym roku na prowadzonym przez Instytut Dyskursu i Dialogu portalu 

DobrzyDziennikarze.pl. 

B) głosowania publicznego odrębnego dla każdej z kategorii za pomocą formularza 

dostępnego na stronie Konkursu https://indid.pl/gala-dobrego-dziennikarstwa-2022/, które 

będzie trwało od 24.11.2022 r., godz. 13:00 do 11.12.2022 r., godz. 23:59.   

9. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki 

odzwierciedlają wyłącznie subiektywne decyzje członków Komisji Konkursowej i Kapituły 

Konkursowej oraz ilość i treść wysłanych formularzy do głosowania wysłanych przez 

Głosujących.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu. 

 

 

§2 

Zasady przeprowadzania głosowania publicznego 

 

1. Głosowanie publiczne, o którym mowa w §1 pkt 7 i 8 odbywać się będzie za pomocą 

Formularza dostępnego na stronie https://indid.pl/gala-dobrego-dziennikarstwa-2022/ i będzie 

trwało w okresie od 24.11.2022 r., godz. 13:00 do 11.12.2022 r., godz. 23:59. 

2. Osoby głosujące za pomocą Formularza oświadczają jednocześnie, że zapoznały się z tym 

regulaminem i akceptują jego treść.  

3. W obliczeniu wyników głosowania publicznego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną 

do systemu Organizatora do godziny zakończenia głosowania.  
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4. Głosy można oddawać tylko za pomocą formularza dostępnego na stronie 

https://indid.pl/gala-dobrego-dziennikarstwa-2022/.  

5. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem Formularza 

zapewnia Organizator.   

6. Do etapu trzeciego opisanego w §1 pkt 7 przechodzi czworo uczestników z największą 

liczbą oddanych głosów, za wyjątkiem określonym w pkt 9.  

7. Głosowanie publiczne dla każdej z kategorii dodatkowych opisane w §1 pkt 8 ma na celu 

wyłonienie Laureata w każdej z kategorii dodatkowych.  

8. Laureatem nagrody dodatkowej zostaje osoba z największą liczbą oddanych głosów, z 

wyjątkiem określonym w pkt 10. 

9. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyskają taką samą liczbę głosów w 

głosowaniu publicznym dotyczącym nagrody głównej, wszyscy uzyskają awans do 

trzeciego etapu.  

10. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyskają taką samą liczbę głosów w 

głosowaniu publicznym dotyczącym nagrody dodatkowej, decyzję o wyborze Laureata 

nagrody dodatkowej dokonuje Kapituła Konkursowa.  

11. Każda osoba uczestnicząca w głosowaniu publicznym może oddać tylko jeden głos. Kolejne 

głosy wysyłane z tego samego numeru IP nie będą brane pod uwagę. 

12. Aby głos był ważny, należy wskazać jedną kandydaturę. 

 

§3 

Zasady pracy Komisji Konkursowej 

 

1. Komisja Konkursowa: 

 wyłania maksymalnie 20 uczestników na podstawie najwyżej ocenianych pod kątem 

rzetelności artykułów opublikowanych w tym roku na prowadzonym przez Instytut 

Dyskursu i Dialogu portalu DobrzyDziennikarze.pl; 

 stwierdza wyłonienie Laureata nagrody dodatkowej na podstawie wyników głosowania 

publicznego opisanego w §1 pkt 8; 

 na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów; 

 dokonuje weryfikacji oddanych głosów w ramach głosowania publicznego pod kątem 

formalnym; 

 wybiera członków i zwołuje posiedzenie Kapituły Konkursowej; 

 ma wyłączne prawo do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wybór Uczestników Konkursu należy wyłącznie do Komisji Konkursowej, której decyzja 

jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega 

zaskarżeniu w żadnej formie i żadnym trybie. 

3. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów któregoś z członków Kapituły – wyłącza 

się on z głosowania w danej kategorii. 

4. Uczestnikami w konkursie nie mogą być pracownice/pracownicy  

i współpracowniczki/współpracownicy  Organizatora ani członkinie/członkowie ich rodzin. 

Przez członkinie/członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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5. Uczestnikami w konkursie nie mogą być także pracownice/pracownicy  

i współpracowniczki/współpracownicy  podmiotów którym powierzono jakąkolwiek 

czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członkinie/członków 

rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3. 

6. Uczestnikami w konkursie nie mogą być laureaci poprzednich edycji konkursu.  

7. Posiedzenia Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. 

8. Sprawozdania z prac Komisji Konkursowej sporządza Sekretarz Komisji powołany przez 

Komisję spośród jej członków. 

9. Członkowie Komisji Konkursowej, a także wszystkie inne osoby zaangażowane 

bezpośrednio lub pośrednio w organizację i przeprowadzenie Konkursu zobowiązują się do 

zachowania bezstronności i poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu. 

 

§3 

Zasady pracy Kapituły Konkursowej 

 

1. Kapituła Konkursowa: 

 na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów; 

 dokonuje wyboru Laureata głównej nagrody Konkursu spośród co najmniej czterech 

uczestników wybranych w drodze głosowania publicznego. 

2. Wybór Laureata głównej nagrody Konkursu należy wyłącznie do Kapituły Konkursowej, 

której decyzja jest wiążąca dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz wszystkich 

uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie. 

3. Do prac Kapituły Konkursowej odpowiednio stosuje się: §3 pkt 6-8. 

 

§ 4 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagroda 

 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Dobrego Dziennikarstwa, która 

odbędzie się 16.12.2022 r. od godz. 18:30. Będzie transmitowana online na oficjalnym 

profilu na Facebooku Organizatora.  

2. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. 

3. Laureat nagrody głównej otrzyma statuetkę Nagrody "Dobry Dziennikarz 2022". 

4. Laureat nagrody dodatkowej otrzyma statuetkę Nagrody „Dobrzy Dziennikarz 2022” ze 

wskazaniem konkretnej kategorii dodatkowej.  

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

6. W przypadku nieobecności laureatki/laureata gali, nagroda może zostać odebrana osobiście 

w siedzibie Organizatora lub może zostać dostarczona paczką pocztową lub kurierską na 

wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie 

zostaną one wysłane na koszt Organizatora. Nagrodę może odebrać także osoba wyznaczona 

przez Laureata, jeśli takową wskaże najpóźniej do 15.12.2022 r.  

7. Laureat nagrody głównej ma prawo używać określenia: "Laureat Konkursu Dobry 

Dziennikarz 2022”.  

8. Laureat nagrody dodatkowej ma prawo używać określenia „Laureat Konkursu Dobry 

Dziennikarz 2022” z podaniem nazwy konkretnej kategorii.  



 

§ 5 

Obowiązki organizatora Konkursu 

 

Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Organizator. 

2. Komisja Konkursowa ma prawo, na udokumentowany wniosek Organizatora Konkursu, 

odebrać nagrodę z powodu działań uczestnika Konkursu rażąco niezgodnych z zasadami 

etyki i uczciwości dziennikarskiej.  

3. Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu przedstawia Organizatorowi sprawozdanie 

z przebiegu edycji Konkursu.  

 

 

 

 

 

 


