
ZARZi\DZENIE NrLf42ltNIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia2~ vlAJVPCP-- 2020 r. 

w sprawie ogloszenia naboru wnioskow 0 przyznanie w 2020 r. dorocznych nagrod 
Prezydenta Miasta Lodzi za osi~gni~cia w dziedzinie tworczosci artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Regulaminu w sprawie szczeg610wych warunk6w i trybu 
przyznawania dorocznych nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi za osi'lgniycia w dziedzinie 
tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury, stanowi'lcego za1'lcznik 
do uchwaly Nr XLIl0541l7 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie 
szczeg610wych warunk6w i trybu przyznawania dorocznych nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi 
za osi'lgniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 643) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam nab6r wniosk6w 0 przyznanie w 2020 r. dorocznych nagr6d 
Prezydenta Miasta Lodzi za osi'lgniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , 
upowszechniania i ochrony kultury. 

2. Trese ogloszenia 0 naborze wniosk6w, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi za1'lcznik 
Nr 1 do zarz'ldzenia. 

3. Ogloszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi 
(www.uml.lodz.pl) oraz na tablicy ogloszen w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. Wz6r formularza wniosku 0 przyznanie w 2020 r. dorocznej nagrody Prezydenta 
Miasta Lodzi w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury, 
stanowi za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia. 

§ 3. Szczeg610we warunki i tryb przyznawania nagr6d, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 1, 
okresla Regulamin w sprawie szczeg610wych warunk6w i trybu przyznawania dorocznych 
nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi za osi'lgniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , 
upowszechniania i ochrony kultury, stanowi'lcy za1'lcznik do uchwaly Nr XLIl0541l7 Rady 
Miej skiej w Lodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczeg610wych warunk6w i trybu 
przyznawania dorocznych nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi za osi'lgniycia w dziedzinie 
tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 4. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zah!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr 4424 /VIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ ~ CWV~ 2020 r. 

OGLOSZENIE 
Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza nabor wnioskow 0 przyznanie w 2020 r. dorocznych nagrod Prezydenta Miasta 
Lodzi za osi~gni~cia w dziedzinie tworczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury 

1. Nagrody mog,! bye przyznawane w nastypuj,!cych dziedzinach: 
1) tw6rczosci artystycznej; 
2) upowszechniania kultury; 
3) ochrony kultury. 

2. Nagrody mogq bye przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a takze innym 
podmiotom na podstawie: 
1) majqcych miejsce w poprzednim roku kalendarzowym osiqgniye 0 istotnym znaczeniu 

w powyzszych dziedzinach; 
2) oceny caloksztaltu tw6rczosci artystycznej lub dzialalnosci upowszechniania i ochrony 

kultury. 

3. Nagroda moze bye przyznana w szczeg61nosci za dzialalnose, kt6ra w znacz'!cy spos6b 
przyczynia siy do wzbogacenia zycia kulturalnego miasta Lodzi, ochrony d6br 
i dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta Lodzi w kraju i za granic,!. 

4. N agroda moze bye przyznawana niezaleznie od innych wyr6znien i nagr6d finansowych 
pochodzqcych z innych zr6del. 

5. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Lodzi z wlasnej inicjatywy lub na wniosek: 
1) Komisji Kultury Rady Miejskiej w Lodzi; 
2) instytucji kultury; 
3) szk61 wyzszych; 
4) organizacji pozarzqdowych dzialaj,!cych w dziedzinie kultury. 

6. Wnioski 0 przyznanie nagrody sklada siy raz w roku a termin skladania wniosk6w 
uplywa z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

7. Wnioski skladane Sq w postaci papierowej do punktu kancelaryjnego w Oddziale 
ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkancow w Wydziale Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w 
Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, 
w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
sierpnia 2020 r. W przypadku przeslania wniosku drog~ pocztow~ 0 terminie zlozenia 
wniosku decyduje data wplywu do Urz~du Miasta Lodzi. Wnioski powinny bye zlozone 
w zamkni~tej kopercie z dopiskiem "Wydzial Kultury. Wniosek 0 przyznanie w 2020 r. 



dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Lodzi za osi~gnh(cia w dziedzinie tw6rczosci 
artystycznej, upowszechniania i ochrony ku Itury " . 

8. Jezeli ostatni dzien skladania wniosk6w przypada na dzien uznany ustawowo za wolny 
od pracy, terminem obowiqzujqcym (r6wniez w odniesieniu do wniosk6w przesylanych drogq 
pocztOWq) jest dzien roboczy nastypujqcy po tej dacie. 

9. Wniosek 0 przyznanie nagrody powinien zawierae: 
1) dane 0 kandydacie do nagrody; 
2) informacjy, w jakiej dziedzinie rna bye przyznana nagroda; 
3) opis dzialalnosci kandydata w dziedzinie tw6rczosci artystycznej lub w dziedzinie 

upowszechniania kultury lub w dziedzinie ochrony kultury; 
4) uzasadnienie prezentuj~ce dzialalnose lub tw6rczose kandydata, zawieraj~ce 

w szczeg61nosci inforrnacje 0 waznyrn osi~gni~ciu, za kt6re nagroda rna bye 
przyznana lub dotycz~ce caloksztaltu dotychczasowej dzialalnosci kandydata; 

5) pieczye i podpis wnioskodawcy; 
6) zgody kandydata na zgloszenie jego kandydatury do dorocznej nagrody Prezydenta Miasta 

Lodzi za osiqgniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony 
kultury; 

7) wniosek zlozony przez podmioty, 0 kt6rych mowa w ust. 5 pkt 2-4 powinien dodatkowo 
zawierae nazwy, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego 
reprezentowania. 

10. W przypadku wnioskowania 0 przyznanie nagrody z inicjatywy wlasnej Prezydenta 
Miasta Lodzi, wniosek opisany w ust. 1 winien zostae przygotowany przez dyrektora 
Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

11. Do wniosku mogq bye zalqczone referencje i opinie innych podmiot6w. 

12. Zlozone wnioski pod wzglydem formalnym rozpatrywane Sq przez pracownik6w 
Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

13. W przypadku stwierdzenia brak6w formalnych we wniosku, wnioskodawca jest 
zobowiqzany do ich usuniycia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji 
o koniecznosci dokonania uzupelnien. Brak uzupelnienia wniosku (w zakresie okreslonym 
przez pracownik6w Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi) w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji 
o koniecznosci dokonania uzupelnien, spowoduje, ze wniosek nie bydzie rozpatrywany. 

14. Wnioski pozostawia siy bez rozparzenia w przypadku: 
1) zlozenia po terminie, okreslonym w ust. 7; 
2) wycofania przez wnioskodawcy; 
3) brak6w formalnych, kt6rych mimo wezwania, nie usuniyto w terminie. 

15. Wnioski pod wzglydem merytorycznym bydq rozpatrywane przez Komisjy do spraw 
przyznawania dorocznych nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi za osiqgniycia w dziedzinie 
tw6rczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, kt6ra zostanie powolana 
odrybnym zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

16. Ostatecznq listy laureat6w zatwierdza Prezydent Miasta Lodzi. 



17. 0 wyniku rozpatrzenia wniosk6w kandydaci Set powiadamiani w formie pisemnej lub 
za pomoc,! poczty elektronicznej. 

18. Obslugy organizacyjn,! Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagr6d Prezydenta 
Miasta Lodzi za osi,!gniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony 
kultury zapewnia Wydzial Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi. 

19. Przyznanie nagr6d nastypuje jednorazowo w roku kalendarzowym, w miary 
posiadanych srodk6w finansowych zapisanych w budzecie miasta Lodzi i w terminie do dnia 
31 grudnia 2020 r. 

20. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie 
internetowej Urzydu Miasta Lodzi imion i nazwisk laureat6w oraz kr6tkiej charakterystyki 
ich osi,!gniyc w dziedzinie tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury. 

UWAGA! 

Szczegolowe informacje" na temat procedury przyznawania dorocznych nagrod 
Prezydenta Miasta Lodzi za osi~gni~cia w dziedzinie tworczosci artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury mozna uzyskac w Wydziale Kultury 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz~du Miasta Lodzi pod numerami 
telefonow 42 638 43 56 lub 42 638 53 64lub 42 638 43 73. 



WNIOSEK 

Za1'l-cznik Nr 2 
do zarz'l-dzenia Nr4~lLrVIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia~~ (Jt&V~ 2020 r. 

Wydzial Kultury 
w Departamencie 

Pracy, Edukacji i Kultury 
Urz~du Miasta Lodzi 

o przyznanie w 2020 r. dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Lodzi za osi~gni~cia 
w dziedzinie tw6rczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

I.INFORMACJE 0 KANDYDACIE: 

1. Dane osobowe (imi~, nazwisko) zgodne z dokumentem tozsamosci / Nazwa osoby 
prawnej / Nazwa inn ego podmiotu: 

2. Charakter i specyfika wykonywanej pracy lub dzialalnosci : 

3. Dane kontaktowe kandydata (nr telefonu, ad res e-mail): 

II. DZIEDZINA, W KTOREJ MA ZOSTAC PRZYZNANA NAGRODA1
: 

III. OPIS DZIALALNOSCI KANDYDATA W DZIEDZINIE, W KTOREJ 
MA ZOSTAC PRZYZNANA NAGRODA: 

IV. NAZWA I ADRES WNIOSKODA WCY: 

1. Pelna nazwa wnioskodawcy: 

2. Adres: 

I Proszy wybrac jednC}. z mozliwosci: a) tw6rczosc artystyczna, b) upowszechnianie kultury, c) ochrona kultury. 



3. Numer KRS / numer RIK: 

4. Nr telefonu kontaktowego do osoby przygotowuj~cej wniosek i odpowiedzialnej 
za j ego zlozenie. 

5. Adres e-mail do osob 

v. ZGODA KANDYDATA 

Wyrazam zgody na to, by zgloszono moj,! kandydatury do dorocznej nagrody Prezydenta 
Miasta Lodzi za osi,!gniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a og6lnego rozporz,!dzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (rozporz,!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych w sprawle 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zm.2

) 

wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: 
1) numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przez Prezydenta Miasta Lodzi, jako 

administratora danych, w celu realizacji procedury naboru wniosk6w 0 przyznanie nagrody 
Prezydenta Miasta Lodzi za osi,!gniycia w dziedzinie tw6rczosci artystycznej 
i upowszechniania kultury; 

2) mojego wi zerunku , imienia nazwiska oraz opisu dzialalnosci i osi,!gniyc byd,!cych 
przedmiotem przyznania nagrody Prezydenta Miasta Lodzi za osi,!gniycia w dziedzinie 
tw6rczosci artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury w celu umieszczenia ich 
w materialach promuj,!cych i relacjonuj,!cych procedury przyznawania wyzej wymienionej 
nagrody.* 

Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mam prawo kontroli przetwarzania swoich 
danych osobowych, prawo dostypu do tresci tych danych, ich sprostowania, usuniycia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Zostalam/em poinformowanaly 0 przysluguj,!cym mi prawie do cofniycia zgody, 
w dowolnym momencie, w formie, w jakiej zostala ona wyrazona. Wycofanie zgody nie 
wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

* dotyczy os6b fizycznych 

podpis kandydata I podpis osoby 
upowaznionej do skladania oswiadczen woli 

w imieniu kandydata 

2 Zmiana wymienionego rozporz,!dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



VI. UZASADNIENIE PREZENTUJ1\CE DZIALALNOSe LUB TWORCZOSe 
KANDYDATA, ZAWIERAJ1\CE W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE 
o WAZNYM OSI1\GNIF;CIU, ZA KTORE NAGRODA MA Bye PRZYZNANA 
LUB DOTYCZ1\CE CALOKSZTALTU DOTYCHCZASOWEJ DZIALALNOSCI 
KANDYDATA3

: 

data podpis i pieczyc wnioskodawcy 

3 Do wniosku mog'l bye zat'lczone referencje i opinie od podmiot6w innych niz wnioskodawca, dotycz'lce 
kandydata do nagrody. 


