
  

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia 1944/15 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 
NAGRODY I WYRÓŻNIEŃ PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA IM. LECHA 

BĄDKOWSKIEGO 
w kategoriach: 

Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, 
Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku. 

 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania Nagrody i wyróżnień 
Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego  w kategoriach: 

a. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, 
b. Gdański Darczyńca Roku, 
c. Gdański Społecznik Roku. 

 
§ 2 

 
1. Fundusz Nagród, ustala się ze środków budżetowych uchwalanych na dany rok 

budżetowy. 
2. Nagrody przyznawane są raz w roku. 
3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Kapituły, powoływanej 

corocznie odrębnym Zarządzeniem Prezydenta, w skład której wchodzą 
członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel 
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz przedstawiciele organizacji i osoby, 
które otrzymały nagrody w trzech wyżej wymienionych kategoriach w roku 
poprzednim. 

 
§ 3 

 
1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii 

„Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji 
pozarządowej, która: 
a. ma siedzibę i działa na terenie Gdańska, 
b. w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji 

pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego 
mieszkańców. 

2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii 
„Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która  
z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej 
działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego 
mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz 
mieszkańców Gdańska. 



  

3. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w 
kategorii: „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, 
która: 

 zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta 
Gdańska, 

 przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
4. Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik 

Roku”, przyznawane jest osobie fizycznej do ukończenia 20 roku życia włącznie, 
która: 

 jest zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz młodych 
mieszkańców Miasta Gdańska, 

 przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży. 
5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody  

w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom. 
 

§ 4 
 

1. Nagroda i wyróżnienia w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku” 
mają formę pieniężną i stanowią je: 
a. nagroda główna w wysokości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych brutto), 
b. dwa wyróżnienia w wysokości po 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 

złotych brutto) każde. 
2. Nagrodę w kategorii „Gdański Darczyńca Roku” stanowi dyplom. Nagroda ma 

charakter honorowy. 
3. Nagrodę i wyróżnienie dla Młodzieżowego Społecznika Roku oraz „Gdańskiego 

Społecznik Roku” stanowią dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

§ 5 
 

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech 
kategorii, za wyjątkiem wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku”, mogą 
wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy Gdańska - minimum 
10 osób. 

2. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku 
może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska do ukończenia 20 roku 
życia włącznie. 

3. Wnioski o przyznanie Nagrody” w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia 
„Młodzieżowy Społecznik Roku należy składać w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska 
Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański 
Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku 

ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 15, 16, 17) lub 
przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski 
w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2016 roku. W 
przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, wnioski muszą wpłynąć 
do 1 lutego 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



  

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3, należy również przesłać bez załączników w 
wersji elektronicznej, w pliku otwartym (w wersji edytowalnej) w terminie do dnia 
1.02.2016 roku na adres mailowy: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl 

 
§ 6 

 
Nagrody i wyróżnienia w kategoriach, określonych w § 1, nie mogą ponownie 
otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę Nagrodę lub wyróżnienie w ciągu ostatnich  
5 lat. 

 
§ 7 

 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu procedury składania 
wniosków o przyznanie „Nagrody” w każdej z kategorii, określonych w § 1 
niniejszego Regulaminu, zamieszcza się w lokalnej prasie oraz na stronie 
internetowej  Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Nowe Ogrody 8-12 w Gdańsku. 

 
§ 8 

 
1. Kandydatury do „Nagrody” w każdej z kategorii określonej w § 1 niniejszego 

Regulaminu, należy zgłaszać na wnioskach nominacyjnych, stanowiących: 
a. załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia – wniosek w kategorii „Gdańskiej 

Organizacji Pozarządowej Roku”, 
b. załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia – wniosek w kategorii „Gdańskiego 

Darczyńcy Roku”, 
c. załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia - wniosek w kategorii „Gdańskiego 

Społecznika Roku”. 
d. załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia – wniosek w kategorii „Gdańskiego 

Społecznika Roku” – wyróżnienie „ Młodzieżowy Społecznik Roku”. 
 

§ 9 
 

1. Członkowie Kapituły, powołani odrębnym zarządzeniem PMG na pierwszym 
posiedzeniu Kapituły, wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły. 

2. Przewodniczący Kapituły przewodniczy jej obradom, ma decydujący głos  
w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły i reprezentuje Kapitułę  
na zewnątrz oraz na uroczystości wręczania „Nagrody” i wyróżnień. 

3. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest obecność, co 
najmniej połowy jej składu. 

4. Kapituła podejmuje decyzje przez głosowanie. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

 
§ 10 

 
1. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie 

otrzymanych wniosków. 
2. Kapituła, najpóźniej do dnia 17 lutego 2016 roku, wybiera - w głosowaniu tajnym - 

zwykłą większością głosów Laureatów Nagrody. 
 



  

§ 11 
 

1. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 
2. Protokół z posiedzenia, podpisany przez przewodniczącego Kapituły, przekazuje 

się Prezydentowi Miasta Gdańska celem jego akceptacji. 
3. Prezydent podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody na podstawie wniosku 

Kapituły. 
4. Dzień wręczenia Nagrody określa Prezydent Miasta Gdańska. 

 
§ 12 

 
Laureaci Nagrody oraz wyróżnieni mają prawo używać we wszelkich materiałach 
informacyjnych i promocyjnych tytułu Laureata lub wyróżnionego Nagrodą 
Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego ze wskazaniem odpowiedniej 
kategorii. 

 
 


