Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 731/2021
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 24 maja 2021 r.
Regulamin przyznawania Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza
§ 1. 1. Mając na względzie chęć uhonorowania postaw, które przyczyniają się do krzewienia
idei różnorodności i tolerancji oraz:
1) zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a przede wszystkim to, że „uznanie
przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”, a także, iż
„wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni
obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”,
oraz
2) świadomość, że osoby mieszkające w Gdańsku są otwarte, odpowiedzialne za swoje miasto
oraz dumne ze swojej tożsamości i wielokulturowego dziedzictwa, a Gdańsk jest miejscem
przyjaznym, gdzie każdy może znaleźć swój dom, czuć się bezpiecznie i być szanowanym,
3) pragnienie docenienia dokonań Pawła Adamowicza dla budowania miasta otwartego
dla wszystkich, i jego wybitnego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności,
otwartości i równości w Gdańsku,
ustanowiono Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza, zwaną dalej „Nagrodą”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania Nagrody.
§ 2. Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza przyznawana jest osobom
fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem, w obszarach:
1) kreowania nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród
mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
2) codziennej wytężonej pracy na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej
lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
3) za bohaterski czyn na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdańska w obronie praw człowieka,
sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia
lub życia.
§ 3. 1. Co roku przyznać można od jednej do trzech równorzędnych Nagród.
2. Nagroda składa się z dwóch elementów: Statuetki Równości oraz nagrody pieniężnej.
Wartość pojedynczej nagrody pieniężnej to 3300 zł brutto (trzy tysiące trzysta złotych brutto).
3. Fundusz Nagrody ustala się ze środków budżetowych Gminy Miasta Gdańsk,
uchwalanych na dany rok budżetowy.
§ 4. 1. Nagrodę, począwszy od 2017 roku przyznaje co roku, na wniosek Kapituły Gdańskiej
Nagrody Równości (dalej zwanej „Kapitułą”), Prezydent Miasta Gdańska.
2. W skład Kapituły, powołanej osobnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska,
wchodzą członkowie i członkinie Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz osoby przez
Radę zaproszone.

3. Kapituła wybiera od jednej do trzech osób spośród wszystkich nominowanych do Nagrody
i rekomenduje do nagrodzenia Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 5. 1. Wnioski nominacyjne o przyznanie Nagrody z odpowiednim uzasadnieniem składać
może każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska, po zebraniu co najmniej 2 rekomendacji od
grup nieformalnych lub podmiotów, uwiarygadniających jej dokonania i ich znaczenie dla
społeczności Gdańska.
2. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody następuje na formularzu Wniosku Nominacyjnego,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wnioski do Nagrody należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju
Społecznego” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o
naborze. Wnioski w formie papierowej należy składać w:
1) Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział
Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.
4. Wnioski o których mowa w ust. 1, należy również przesłać bez załączników drogą
elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w
pliku otwartym, edytowalnym), w terminie wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
5. Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje
data wpływu do Urzędu Miejskiego.
6. Wnioski złożone po terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2
poniżej pozostawia się bez rozpoznania.
§ 6. Nagrody nie może ponownie otrzymać laureat lub laureatka, którzy otrzymali ją w ciągu
ostatnich 5 lat.
§ 7. 1. Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie nagrody ogłasza Prezydent
Miasta Gdańska.
2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody, zamieszcza się 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. Kapituła Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza obraduje na
posiedzeniach. Członkowie i członkinie Kapituły na pierwszym jej posiedzeniu, wybierają ze
swojego grona Przewodniczącego lub Przewodniczącą Kapituły.
2. Przewodniczący lub Przewodnicząca Kapituły przewodniczy jej obradom, ma decydujący
głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły i reprezentuje Kapitułę na zewnątrz
oraz na uroczystości wręczania Nagrody.
3. Dla ważności decyzji podejmowanych przez Kapitułę na jej posiedzeniach niezbędna jest
obecność co najmniej połowy składu Kapituły.
4. Kapituła podejmuje decyzje przez głosowanie. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub
Przewodniczącej Kapituły.
5. Członek lub członkini Kapituły nie może ubiegać się o przyznanie Gdańskiej Nagrody
Równości im. Pawła Adamowicza. Jeżeli do Nagrody zostanie zgłoszony jeden z członków lub

członkiń Kapituły, kandydatura ta nie jest brana pod uwagę i nie jest rozpatrywana przez
Kapitułę.
§ 9. 1. Posiedzenia Kapituły Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza
są protokołowane na piśmie.
2. Protokół z posiedzenia, podpisany przez osobę przewodniczącą Kapitule, przekazuje
się niezwłocznie Prezydentowi Miasta Gdańska. Prezydent podejmuje decyzje o przyznaniu
Nagrody na podstawie protokołu Kapituły.
§ 10. Dzień wręczenia Nagrody wyznacza się na 28 czerwca – rocznicę uchwalenia przez
Rade Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania. Niemniej Kapituła może
zaproponować Prezydentowi inny dzień wręczenia Nagrody, jeżeli nie ma możliwości
dokonania wręczenia Nagrody 28 czerwca.
§ 11. Laureaci i laureatki Nagrody mają prawo używać we wszelkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych tytułu Laureata Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła
Adamowicza ze wskazaniem roku przyznania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
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