
Uchwała nr 53/VII/2019 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 maja 2019 r. 
 
 
w sprawie uchwalenia regulaminu Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla 
osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina 

 
 

Na podstawie § 3 pkt 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu z późn. 
zm. - Młodzieżowa Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1  

Regulamin Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2  
Traci moc uchwała nr 16/III/2013 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie zmiany regulaminu nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla 
osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina. 
 
 

 
§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XIII 
kadencji. 
 
 

§ 4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Przewodnicząca 

Młodzieżowej Rady Miasta 
 
 

Zofia Matczuk 
 



Załącznik 
do uchwały nr 53/VII/2019 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 maja 2019 r. 

 
 

Regulamin nagrody  
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina. 
 
 
 

§ 1 
Nagrodę przyznaje Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. 

 
§ 2 

Przyznanie nagrody ma na celu wskazanie i uhonorowanie osób zaangażowanych 
w życie duchowe, kulturalne, naukowe i społeczne miasta Lublina, które w swoich 
działaniach służą dobru dzieci i młodzieży. 

 
§ 3 

Nagroda przyznawana jest dla osób zaangażowanych w różnych obszarach życia 
kulturalnego, naukowego, społecznego i rodzinnego, podejmujących inicjatywy 
i działania służące dzieciom i młodzieży Lublina, a także promujących swoją postawą 
takie uniwersalne wartości jak prawda, piękno i dobro, głęboko zakorzenione w naszej 
kulturze. 

§ 4 
Nagrodę przyznać można tak osobie żyjącej, jak i zmarłej (nagroda pośmiertna). 

 
§ 5 

Nagrody nie mogą otrzymać osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym. 
 

§ 6 
Za prawidłowość wyłonienia osób, którym zostanie przyznana nagroda, odpowiada 
Jury. 

§ 7 
W skład Jury wchodzi: 

1) Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, 
2) Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, wskazany przez 

Prezydium; 
3) Przewodniczący Komisji ds. Kultury, 
4) Przewodniczący Komisji ds. Pomocy Społecznej, 
5) Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Współpracy z Samorządami 

Uczniowskimi. 
 

§ 8 
1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy uczniowie lubelskich szkół za 

pośrednictwem radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.  
2. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik do Regulaminu (załącznik 1). 
 

  



§ 9 
1. Do ważności zgłoszenia wymaga się poparcia go przez co najmniej 50 uczniów 

lubelskich szkół.  
2. Uczniowie mogą wyrazić swoje poparcie dla kandydatury poprzez podpis, 

umieszony na liście, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik 2).  
3. Klauzula informacyjna dla osób popierających kandydaturę stanowi załącznik nr 3 

do regulaminu. 
 

§ 10 
Kandydatury zgłasza się do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin do 
końca marca danego roku kalendarzowego. 
 

§ 11 
Jury prezentuje kandydatów wraz z krótką charakterystyką na pierwszej sesji 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin po upływie terminu określonego w § 10. 

 
§ 12 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin zatwierdza laureatów Nagrody w drodze głosowania. 
 

§ 13 
Laureatów nagrody ogłasza się w formie uchwały. 
 

§ 12 
Po wyborze laureatów przewodniczący Jury niezwłocznie informuje ich o przyznanej 
nagrodzie. 

§ 14 
W przypadku przyznania nagrody pośmiertnej o przyznaniu wyróżnienia informuje się 
najbliższą rodzinę laureata. Ona decyduje również o przyjęciu nagrody. 

 
 
 
  



Załącznik 1 do regulaminu 
nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży 
 
 

ZGŁOSZENIE 
kandydata do nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin  

dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży 
 

1. Imię: ...................................................................................................................  

2. Nazwisko: ...........................................................................................................  

3. Instytucja: ...........................................................................................................  

4. Uzasadnienie zgłoszenia:...................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

6. Imię i nazwisko zgłaszającego: ...............................................................................  

7. Szkoła, do której uczęszcza zgłaszający:  ..............................................................  



Załącznik 2 do regulaminu 
nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży 

 
Lista osób popierających kandydaturę 

 
..................................................................................................... 

do nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i 
młodzieży 

 
Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu nagrody Młodzieżowej 
Rady Miasta Lublin. 
 

Lp. Imię Nazwisko Szkoła Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      



Lp. Imię Nazwisko Szkoła Podpis 

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

 
  



Załącznik 3 do regulaminu 
nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (tzw. RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: 

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych  poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres 
Administratora danych, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z poparciem dla kandydatury 
……………………………………. do nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz w celach 
związanych z obowiązkami Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  
Podstawą prawną przetwarzania są:   

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane 
nam inne dane niż wymagane przepisami prawa.    

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania 
dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.    

5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu.  

6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu  
następujące prawa 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma 
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie;  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko 
w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Nieprzekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność 
realizacji obowiązków Administratora w zakresie wynikającym z przyjęciem i procedowaniem 
kandydatury do nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 

8. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, 
ich podanie jest dobrowolne. 

 

mailto:iod@lublin.eu

