
UCHWAŁA NR XIX/501/20
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta 
Gdańska

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, 1608, z 2019 r. poz. 115, 730, 1696),  art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1694, 1571) oraz 
§ 6 Statutu Miasta Gdańska uchwalonego Uchwałą Nr LI/1431/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. 2010.119.2300 z dnia 27 września 2010 r.) zmienionego Uchwałą nr 
LVII/1346/14 Rady Miasta Gdańska  z dnia 25 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 2014.3489 z dnia 17 
października 2014 r.) oraz Uchwałą nr LVII/1736/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. (Dz. 
Urz. Woj. 2018.4010 z dnia 24 października 2018 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik  do Uchwały Nr XX/493/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 
ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/501/20

Rady Miasta Gdańska

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Regulamin Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska

1.Nagroda Teatralna Miasta Gdańska zwana dalej Nagrodą przyznawana jest każdorazowo za rok poprzedni.

2.Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdańska w oparciu o wniosek Kapituły, która jest organem 
doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska. Kapitułę, w składzie co najmniej 5 osób, 
reprezentujących różne środowiska opiniotwórcze i twórców kultury, powołuje Prezydent Miasta Gdańska 
odrębnym Zarządzeniem.

3.Każdego roku Prezydent Miasta Gdańska przyznaje trzy równorzędne Nagrody.

4.Nagroda ma wymiar finansowy, a jej wysokość ustalana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdańska.

5.Nagrodę Teatralną przyznaje się trzem osobom fizycznym, twórcom najcenniejszych kreacji teatralnych w 
następujących kategoriach:

a)reżyseria,

b)rola męska,

c)rola żeńska,

d)scenografia,

e)muzyka,

f)debiut roku,

g)całokształt dorobku artystycznego.

6.Możliwe jest przyznanie więcej niż jednej Nagrody w tej samej kategorii

7.Kapituła może wnioskować do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie honorowej nagrody specjalnej za 
„przedstawienie roku” teatrowi, w którym nagrodzone przedstawienie zrealizowano. Nagrodą jest dzieło sztuki.

8.  Do zgłaszania kandydatów do Nagrody uprawnione są:

a)instytucje kultury,

b)szkoły wyższe, szkoły o profilu artystycznym,

c)związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną,

d)fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,

e)instytucje samorządowe i rządowe związane z upowszechnianiem kultury i sztuki,

f)radni Miasta Gdańska,

g)radni Dzielnic Miasta Gdańska,

h)organy administracji publicznej,

i)przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska.

9.Zgłoszenie kandydata do Nagrody następuje w formie pisemnej i zawierać musi m.in. takie informacje jak: 
imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótką informację biograficzną, szczególne osiągnięcia, które zasługują na 
wyróżnienie, ewentualnie inną, dodatkową dokumentację, którą zgłaszający uzna za pomocną w pracach 
Kapituły oraz oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie kandydata do Nagrody do przetwarzania jego/jej danych 
osobowych w celu realizacji Nagrody, zgodnie z regulaminem jej przyznawania, stanowiące załącznik do 
niniejszego Regulaminu.
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10.Podmioty wymienione w ust. 8 mogą zgłaszać najwyżej trzy kandydatury do Nagrody.

11.Jeżeli do Nagrody zostanie zgłoszony jeden z członków Kapituły, kandydatura ta nie jest brana pod 
uwagę.

12. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniu, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w 
obecności, co najmniej połowy swoich członków.

13. W razie potrzeby Kapituła może zwróci się do zgłaszającego kandydaturę do Nagrody z wnioskiem o 
dodatkowe informacje i materiały. Może to uczynić telefonicznie w trakcie posiedzenia, lub też zlecić 
uzupełnienie materiałów sekretarzowi kapituły.

14.Udokumentowane zgłoszenia do Nagrody należy składać w terminie do 1 marca roku następującego po 
tym, za który jest przyznawana Nagroda. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę złożenia wniosku przyjmuje 
się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

15.Zgłoszenia należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub 
przesłać za pośrednictwem  operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. 
Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: „Kandydatura do Nagrody Teatralnej Miasta 
Gdańska”.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Oświadczenia i zgody Zgłaszającego:

1.Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem przyznawania Nagrody Teatralnej Miasta i akceptuję jego 
postanowienia.
2.Oświadczam, że posiadam zgodę kandydata do Nagrody, którego dotyczy niniejszy wniosek, do przetwarzania jej/jego 
danych osobowych w celu realizacji Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska zgodnie z Regulaminem jej przyznawania.
3.Przyjmuję do wiadomości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, iż:
a.administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą: Urząd Miejski w Gdańsku 
- ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, zwany dalej Administratorem;
b.dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia przyznania i realizacji Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska; 
c.dane osobowe podlegają ujawnianiu innym odbiorcom poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Administratora, w 
BIP Administratora, na tablicy ogłoszeń Administratora. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy 
przekazywać innym odbiorcom danych;
d.dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e.dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji zadań. Część danych może 
być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania 
transakcji lub dla celów archiwalnych. W celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane 
przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
f.przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, dotyczy to także danych kandydata do 
Nagrody;
g.dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i za zgodą kandydata do Nagrody. Podanie danych nie jest obowiązkiem 
ustawowym. Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne przy realizacji zadań Administratora, a także do realizacji 
przysługujących kandydatowi do Nagrody uprawnień. Brak podania danych skutkować może m.in. niemożliwością 
wykonania zadania. Podanie danych osobowych jest wymogiem formalnym rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych, pozostawienie wniosku bez 
rozpoznania. 
h.dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących kandydata do Nagrody, w 
tym profilowaniu;
i.Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. 
+48 (58) 52 44 500.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……..……………………………………..
data, podpis Zgłaszającego 
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