
ZARZĄDZENIE NR 124/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha 
Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815); oraz § 55 Statutu Miasta Gdańska – Uchwała Nr LI/1431/10 Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dziennik Urzędowy 
Województwa Pomorskiego Nr 119 poz. 2300, z dnia 27 września 2010 roku, zmieniony Uchwałą RMG Nr 
XLVIII/1073/14 z 16 stycznia 2014, oraz Uchwałą RMG Nr LVII/1346/14 z 25 września 2014 t.j. Dz. U. Woj. 
Pomorskiego 2018 poz. 4010) oraz Uchwałą RMG Nr LVII/1736/18 z dnia 27 września 2018 r., zarządza się 
co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się „Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” zwaną dalej 
„Nagrodą”.

2. Ustala się następujące kategorie nagród:
a) Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku – za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Gdańska i jego 

mieszkańców oraz rozwoju sektora organizacji pozarządowych;
b) Gdański Darczyńca Roku – dla osoby fizycznej, która z własnych środków udziela pomocy i wsparcia 

finansowo-rzeczowego potrzebującym mieszkańcom Gdańska;
c) Gdański Społecznik Roku – dla osoby fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na 

rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Ustala się 2 wyróżnienia w kategorii Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku.
§ 2. 1. Tryb i zasady przyznawania Nagrody i wyróżnień oraz ich wysokość w poszczególnych 

kategoriach, określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Wzór wniosku nominacyjnego dla Nagrody w kategorii Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wzór wniosku nominacyjnego dla Nagrody w kategorii Gdański Darczyńca Roku stanowi załącznik nr 

3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Wzór wniosku nominacyjnego dla Nagrody w kategorii Gdański Społecznik Roku stanowi załącznik nr 

4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Środki na wypłatę nagród pochodzić będą ze środków budżetowych, uchwalonych na dany rok 

budżetowy.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 575/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz 
ustalenia regulaminu ich przyznawania.



§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Piotr Kowalczuk



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/20
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 5 lutego 2020 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:

1) Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku,
2) Gdański Darczyńca Roku,
3) 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 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:

1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub
2) działa na terenie Gdańska,
3) 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:

1) zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
2) przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 4. 1.  Nagroda i wyróżnienia w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa”:
1) nagroda główna w wysokości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto),
2) 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 dla „Gdańskiego Społecznika Roku” stanowią dyplom oraz nagroda rzeczowa.
§ 5. 1.  Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach 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 (stanowiska 
nr: od 14 do 17) lub przesłać pocztą na adres:80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski 



w Gdańsku, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania wniosków drogą 
pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy również przesłać bez załączników w wersji elektronicznej, 

w pliku otwartym (w wersji edytowalnej) na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze, w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

4. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i wyróżnienia im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska 
Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i  mieszkanki 
Gdańska.

5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w pozostałych kategoriach mogą 
wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach, określonych w § 1, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, 
którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 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. Kandydatury do „Nagrody” w każdej z kategorii określonej w § 1 niniejszego Regulaminu, należy 
zgłaszać na wnioskach nominacyjnych, stanowiących:

1) załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia – wniosek w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej 
Roku”,

2) załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia – wniosek w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku”,
3) załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia – wniosek w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku”.

§ 9. 1.  Członkowie Kapituły, powołani odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 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 podejmowanych przez Kapitułę niezbędna jest obecność co najmniej połowy jej 
składu.

4. Kapituła podejmuje decyzje przez głosowanie.
§ 10. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych 

wniosków i wybierają Laureatów Nagrody zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
§ 11. 1.  Posiedzenia Kapituły są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia, podpisany przez przewodniczącego Kapituły, przekazuje się niezwłocznie 

Prezydentowi Miasta Gdańska.
3. Prezydent podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody i wyróżnień na podstawie protokołu Kapituły.
4. Dzień wręczenia Nagrody określa Prezydent Miasta Gdańska.
§ 12. 1.  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 i roku przyznania.

2. Ujednolicony wzór tytułu Laureata lub wyróżnionego Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. 
Lecha Bądkowskiego możliwy jest do otrzymania przez Laureatów i osoby wyróżnione w Wydziale Rozwoju 
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, w godzinach pracy Urzędu.
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Kapituła Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdańska 

im. Lecha Bądkowskiego 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Wydział Rozwoju Społecznego 
 

WNIOSEK NOMINACYJNY 
w kategorii: 

Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 
 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa: 

 
2. Adres: 

  
ulica, numer, miejscowość kod pocztowy 

  
nr telefonu e-mail 

3. Osoba mogąca udzielić dodatkowych informacji odnośnie nominowanej organizacji 
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego): 

 

 
 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOMINOWANEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

1. Pełna nazwa: 

 

2. Adres: 

  
ulica, numer, miejscowość kod pocztowy 

  
nr telefonu e-mail 
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3. Krótka charakterystyka działalności nominowanej organizacji wraz z opisem osiągnięć 
organizacji za ostatnie dwa lata działalności, uzasadniających nominację. UWAGA: Uzasadnienie 
nie powinno przekraczać rozmiaru strony A4. 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 124/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 05 lutego 2020 r. 

 
 

XXI Edycja Konkursu „Nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku” za 
rok 2020 

 

3 

4. Czy nominowana organizacja otrzymała w ubiegłych latach nagrodę lub wyróżnienie 
w ramach „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” bądź inne 
wyróżnienia? 
 

 TAK, jakie wyróżnienia w jakich latach? 

 

 NIE 
 

UWAGA: Niniejszy wniosek w pliku otwartym (w wersji edytowalnej) należy przesłać bez 
załączników w terminie do 30 lipca br. roku do godz. 15:00 na adres mailowy: 
zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl 
 
 

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI NOMINOWANEJ: 
Oświadczam(-my), że nominowana organizacja1 
1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub 
2) działa na terenie Gdańska 
 

 

……………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji nominowanej 
 

 

 

 

 
…………………………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 
(w przypadku, gdy wnioskuje organizacja: 

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji) 

 

                                                           
1 zgodnie z §3.1 ust.1 i 2 Regulaminu Przyznawania Nagrody i Wyróżnień PMG im. L. Bądkowskiego 

mailto:zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl
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ZAŁĄCZNIKI: 
Prosimy o załączenie do wniosku (tylko w wersji tradycyjnej) dokumentów uwiarygodniających 
nominację, w szczególności takich, jak: 

1. Statut organizacji 
2. Zdjęcia 
3. Publikacje 
4. Materiały promocyjne 
5. Listy dziękczynne i rekomendacje 
6. Materiały prasowe komentujące osiągnięcia organizacji 
 

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych materiałów. 
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INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest 
Prezydent Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 
 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Urzędu Miasta Gdańska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@gdansk.gda.pl; tel. tel.: (+48 58) 526 81 25; 58 52 
44 500. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru laureatów nagrody w kategoriach: organizacja 
pozarządowa roku, darczyńca roku i społecznik roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz art. 7 
ust. 1 pkt 19 i 20 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815). 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategoriach: Gdańskiej Organizacji 
Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku za 2019 rok oraz te 
podmioty, którym Prezydent Miasta Gdańska ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z terminem określonym 
w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.). 
 
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek umożliwiający rozpatrzenie wniosku 
nominującego. Nie podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie wadliwością 
zgłoszenia i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 
 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Kapituła Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdańska 

im. Lecha Bądkowskiego 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Wydział Rozwoju Społecznego 
 

WNIOSEK NOMINACYJNY 
w kategorii: 

Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa: 

 
2. Adres: 

  
ulica, numer, miejscowość kod pocztowy 

  
nr telefonu e-mail 

 

3. Osoba mogąca udzielić dodatkowych informacji odnośnie nominowanej osoby 
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego): 

 

 
 

 

UWAGA: W przypadku nominowania przez grupę co najmniej 10 osób fizycznych – mieszkanek/ 
mieszkańców Gdańska, konieczne jest dołączenie imiennej listy osób (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, data urodzenia, podpis – wzór w załączeniu). 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOMINOWANEJ OSOBY FIZYCZNEJ 

1. Nazwisko i imię nominowanej osoby: 

 

2. Adres zamieszkania:   

  
ulica, numer, miejscowość kod pocztowy 

  
nr telefonu e-mail 
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3. Krótka charakterystyka działalności nominowanej osoby wraz z opisem jej dokonań, 
uzasadniających nominację. Uwaga: Uzasadnienie nie powinno przekraczać rozmiaru strony A4. 
 

 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 124/20 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 05 lutego 2020 r. 

 

 

XVI Edycja Konkursu „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku” za rok 2020 

 

3 

4. Czy nominowana osoba otrzymała w ubiegłych latach nagrodę lub wyróżnienie w ramach 
„Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” bądź inne wyróżnienia? 
 

 TAK, jakie wyróżnienia w jakich latach? 

 

 NIE 
 

UWAGA: Niniejszy wniosek w pliku otwartym (w wersji edytowalnej) należy przesłać bez 
załączników w terminie do 30 lipca br. roku do godz. 15:00 na adres mailowy: 
zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl 
 
 

 

 
 

……………………………………………………………. 
Podpis wnioskodawcy 

(w przypadku, gdy wnioskuje organizacja: 
podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferentów) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl
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ZAŁĄCZNIKI 
I. wzór imiennej listy poparcia – jeśli dotyczy 
 

Ponadto prosimy o załączenie do wniosku (tylko w wersji tradycyjnej) dokumentów 
uwiarygodniających nominację, w szczególności takich, jak: 

1. Statut organizacji 
2. Zdjęcia 
3. Publikacje 
4. Materiały promocyjne 
5. Listy dziękczynne i rekomendacje 
6. Materiały prasowe komentujące osiągnięcia organizacji 
 

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych materiałów. 
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LISTA POPARCIA DLA NOMINACJI 
w kategorii: 

Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 
 

Lp. Imię  
i nazwisko 

Adres 
zamieszkania 

Data 
urodzenia 

Podpis 
 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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OŚWIADCZENIE OSOBY NOMINOWANEJ: 
 
Ja, 

 

 

(czytelnie imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe 
Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych we wniosku nominacyjnym 
w kat. Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
im. L. Bądkowskiego. 

2. Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych 
osobowych. 

3. W przypadku otrzymania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. L. Bądkowskiego dla 

Gdańskiego Darczyńcy Roku, wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku oraz danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, na stronach 

internetowych Miasta Gdańska, w prasie lokalnej, mediach i w wydawnictwach promujących 

Gminę Miasta Gdańska. 

4. Nie otrzymałam/em dotychczas Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. L. Bądkowskiego. 

 
 
 

………………………..…… 
(miejscowość, data) 

 
 

……………………………………….. 
(podpis nominowanego) 
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INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest Prezydent 
Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 
 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Urzędu Miasta Gdańska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@gdansk.gda.pl; tel. tel.: (+48 58) 526 81 25; 58 52 44 500. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru laureatów nagrody w kategoriach: organizacja 
pozarządowa roku, darczyńca roku i społecznik roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 
i 20 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 
1571, 1696, 1815). 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategoriach: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej 
Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku za 2019 rok oraz te podmioty, którym 
Prezydent Miasta Gdańska ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź 
wynikający z zawartych umów. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z terminem określonym w przepisach 
dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.). 
 
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek umożliwiający rozpatrzenie wniosku 
nominującego. Nie podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie wadliwością 
zgłoszenia i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 
 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Kapituła Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdańska 

im. Lecha Bądkowskiego 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Wydział Rozwoju Społecznego 
 

WNIOSEK NOMINACYJNY 
w kategorii: 

Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa: 

 

2. Adres:  
  

ulica, numer, miejscowość kod pocztowy 
  

nr telefonu e-mail 

3. Osoba mogąca udzielić dodatkowych informacji odnośnie nominowanej osoby 
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego): 

 
 

UWAGA: W przypadku nominowania przez grupę co najmniej 10 osób fizycznych – mieszkanek/ 
mieszkańców Gdańska, konieczne jest dołączenie imiennej listy osób (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, data urodzenia, podpis – wzór w załączeniu). 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOMINOWANEJ OSOBY FIZYCZNEJ 

1. Nazwisko i imię nominowanej osoby: 

 

2. Adres zamieszkania:   

  
ulica, numer, miejscowość kod pocztowy 

  
nr telefonu e-mail 
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3. Krótka charakterystyka działalności nominowanej osoby wraz z opisem jej dokonań, 
uzasadniających nominację. Uwaga: Uzasadnienie nie powinno przekraczać rozmiaru strony A4. 
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4. W jakiej grupie wiekowej jest nominowana osoba: 

□ do 26 r.ż. □ od 27 do 60 r.ż. □ po 60 r.ż. 

 
 
5. Czy nominowana osoba otrzymała w ubiegłych latach nagrodę lub wyróżnienie w ramach 
„Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” bądź inne wyróżnienia? 
 

 TAK, jakie wyróżnienia w jakich latach? 

 

 NIE 
 

UWAGA: Niniejszy wniosek w pliku otwartym (w wersji edytowalnej) należy przesłać bez załączników 
w terminie do 30 lipca br. roku do godz. 15:00 na adres mailowy: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl 
 

 

 
……………………………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 
(w przypadku, gdy wnioskuje organizacja: 

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl
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ZAŁĄCZNIKI 
I. wzór imiennej listy poparcia – jeśli dotyczy 
 

Ponadto prosimy o załączenie do wniosku (tylko w wersji tradycyjnej) dokumentów 
uwiarygodniających nominację, w szczególności takich, jak: 

1. Statut organizacji 
2. Zdjęcia 
3. Publikacje 
4. Materiały promocyjne 
5. Listy dziękczynne i rekomendacje 
6. Materiały prasowe komentujące osiągnięcia organizacji 
 

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych materiałów. 
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LISTA POPARCIA DLA NOMINACJI 
w kategorii: 

Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 
 

Lp. Imię 
i nazwisko 

Adres 
zamieszkania 

Data 
urodzenia 

Podpis 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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OŚWIADCZENIE OSOBY NOMINOWANEJ: 
 
Ja, 

 

 

(czytelnie imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe 
Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych we wniosku nominacyjnym 
w kat. Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
im. L. Bądkowskiego. 

2. Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych 
osobowych. 

3. W przypadku otrzymania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. L. Bądkowskiego dla 

Gdańskiego Społecznika Roku, wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku oraz danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, na stronach 

internetowych Miasta Gdańska, w prasie lokalnej, mediach i w wydawnictwach promujących 

Gminę Miasta Gdańska. 

4. Nie otrzymałam/em dotychczas Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. L. Bądkowskiego. 

 
 
 

………………………..…… 
(miejscowość, data) 

 
 

……………………………………….. 
(podpis nominowanego) 
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INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest Prezydent 
Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 
 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Urzędu Miasta Gdańska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@gdansk.gda.pl; tel. tel.: (+48 58) 526 81 25; 58 52 44 500. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru laureatów nagrody w kategoriach: organizacja 
pozarządowa roku, darczyńca roku i społecznik roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 
i 20 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 
1571, 1696, 1815). 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategoriach: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej 
Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku za 2019 rok oraz te podmioty, którym 
Prezydent Miasta Gdańska ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź 
wynikający z zawartych umów. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z terminem określonym w przepisach 
dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.). 
 
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek umożliwiający rozpatrzenie wniosku 
nominującego. Nie podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie wadliwością 
zgłoszenia i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 
 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


