
REGULAMIN
przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Lublin za działania

podejmowane na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców

§ 1
Ustanawia  się  doroczne  nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla  organizacji 

pozarządowych  i  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  zwanych  dalej  „organizacjami 
pozarządowymi” za działania podejmowane na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców, 
tj:

1)  Nagrodę  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla  organizacji  pozarządowej  za 
całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców;

2) Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowej za najlepszą 
inicjatywę realizowaną w danym roku.

§ 2

Ustanawia się doroczne wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji 
pozarządowych lub  grup nieformalnych za działania  podejmowane na rzecz Miasta 
Lublin i jego mieszkańców, w następujących kategoriach:

1)  edukacja  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych lub  grup  nieformalnych, 
które rozwijają umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania mieszkańców Lublina;

2)  kultura  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub grup  nieformalnych 
aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i  
edukacyjne,  które  wzmacniają  znaczenie  kultury w codziennym życiu  mieszkańców 
Lublina;

3)  integracja  społeczna  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub  grup 
nieformalnych, które nastawione są na wspieranie osób znajdujących się  w trudnej 
sytuacji życiowej;

4)  społeczeństwo  obywatelskie  i  prawa  człowieka  –  inicjatywy  organizacji 
pozarządowych  lub  grup  nieformalnych, które  promują  aktywność  obywatelską, 
wspierają  kształtowanie  demokratycznego  społeczeństwa,  odnoszą  się  do  praw 
człowieka, upowszechniają postawy tolerancji  wobec różnorodności i  przeciwdziałają 
dyskryminacji;

5)  społeczność  lokalna  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub  grup 
nieformalnych,  które  sprzyjają  rozwojowi  środowisk  lokalnych  oraz  integracji 
mieszkańców  w  poszczególnych  dzielnicach  Miasta  Lublin  i  są  inicjowane  oraz 
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realizowane przez grupy nieformalne;
6)  sport  i  rekreacja  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub  grup 

nieformalnych zachęcające mieszkańców Lublina do zdrowego i aktywnego spędzania 
czasu.

§ 3
1.  Nagrody  i  wyróżnienia,  o  których  mowa  w   § 1  i  2  są  przyznawane  w 

konkursie, którego organizatorem jest Gmina Lublin, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych lubelskich inicjatyw organizacji 

pozarządowych i  grup nieformalnych danego roku oraz promocja działań lubelskich 
organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Lublina. 

§ 4
1. Organizację pozarządową oraz grupę nieformalną do konkursu może zgłosić 

każda osoba fizyczna i prawna.
2. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie odpowiedniej 

Karty  Zgłoszenia,  której  wzór  stanowią  załączniki  nr  1,  2  oraz  3  do  niniejszego 
Regulaminu.

3.  Do  nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla  organizacji  pozarządowej  za 
całokształt  działań na rzecz Miasta Lublin i  jego mieszkańców mogą być zgłoszone 
organizacje  pozarządowe realizujące  swoje  działania  na  rzecz Miasta  Lublin  i  jego 
mieszkańców.

4.  Do  nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla  organizacji  pozarządowej  za 
najlepszą inicjatywę, mogą być zgłaszane wyłącznie organizacje pozarządowe, których 
inicjatywy były realizowane w roku, na który ogłoszono konkurs o nagrodę.

5. W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danej 
inicjatywy,  zawierający  się  między 1  stycznia  a  31  grudnia  danego  roku,  na  który 
konkurs o nagrodę został ogłoszony.

6.  Dopuszcza  się  zgłaszanie  do  konkursu  więcej  niż  jednej  inicjatywy danej 
organizacji. Każda z inicjatyw oceniana będzie odrębnie.

7. Dopuszcza się zgłaszanie do konkursu jednej inicjatywy w kilku kategoriach 
konkursowych. 

8. Jedna osoba może zgłosić do konkursu dowolną liczbę inicjatyw.
9. Wielokrotne zgłaszanie inicjatywy nie wpływa na sposób jej oceny. 
10.  Szczegółowe  kalendarium  konkursu  zostanie  opublikowane  na  stronie 

internetowej Urzędu Miasta Lublin.

§ 5
1. Konkurs jest ogłaszany co roku na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
2. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane przez okres co najmniej 21 dni.
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3.  Ogłoszenie  o  konkursie  zawiera  w  szczególności  informacje  o  miejscu  i 
terminie składania Kart Zgłoszenia oraz o terminie ogłoszenia wyników konkursu. 

4.  Poprawnie  wypełnioną  Kartę  Zgłoszenia, należy  przesłać  pocztą  lub 
dostarczyć osobiście do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o konkursie oraz w terminie 
określonym w tym ogłoszeniu. 

5.  W  przypadku  przesłania Kart  Zgłoszeń  z  wykorzystaniem  operatora 
pocztowego, za datę wpływu uznaje się datę nadania przesyłki u operatora.

6.  Karty Zgłoszenia można także wypełnić w formie elektronicznej  na stronie 
internetowej Organizatora i przesłać w formie elektronicznej. 

7. Za datę wpływu elektronicznie wypełnionej Karty Zgłoszenia uznaje się datę 
ostatecznego zatwierdzenia danych wprowadzonych do Karty Zgłoszenia.

8. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia,  Organizator zwraca 
się  do  zgłoszonej  organizacji  pozarządowej  lub  grupy  nieformalnej  z  prośbą
o  potwierdzenie  udziału  w  konkursie  oraz  ewentualne  dostarczenie  dodatkowych 
informacji. 

9.  Lista  organizacji  pozarządowych  i  grup  nieformalnych  zgłoszonych  do 
konkursu,  które  potwierdziły  udział  w  konkursie,  zostanie  opublikowana  na  stronie 
internetowej Urzędu Miasta Lublin.

§ 6
1.  Oceny  zgłoszeń  w  konkursie  dokonuje  Kapituła  Nagród  i  wyróżnień 

Prezydenta  Miasta  Lublin  za  działania  podejmowane  na  rzecz  Miasta  i  jego 
mieszkańców, zwana dalej „Kapitułą”.

2.  W  Kapitule  zasiada  od  12  do  18  osób  wybieranych  corocznie  przez 
Prezydenta Miasta Lublin. 

3. Skład Kapituły Prezydent Miasta Lublin określa spośród:
1)  przedstawicieli  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta  Lublin  i  jednostek 

organizacyjnych  Miasta  Lublin  współpracujących  merytorycznie  z  organizacjami 
pozarządowymi;

2)  osób  posiadających  wiedzę  i  doświadczenie  w  działalności  organizacji 
pozarządowych  oraz  rekomendację  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta 
Lublin;

3) przedstawicieli lubelskich mediów;
4) osób wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
4. Skład Kapituły publikowany jest każdorazowo na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Lublin. 
5. Kapituła wybiera po dwie organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne do 

wyróżnień w każdej kategorii określonej w § 2.
6.  Spośród  wszystkich  zgłoszonych  organizacji  pozarządowych  Kapituła 

rekomenduje Prezydentowi Miasta Lublin:
1)  organizacje  pozarządowe  do  Nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla 
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organizacji  pozarządowej  za  całokształt  działań  na  rzecz  Miasta  Lublin  i  jego 
mieszkańców;

2)  organizacje  pozarządowe  do  Nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla 
organizacji pozarządowej za najlepszą inicjatywę realizowaną w danym roku. 

7. W przypadku gdy okaże się, że któryś z członków Kapituły lub jego małżonek, 
krewny w linii prostej jest związany z organizacją pozarządową lub grupą nieformalną, 
zgłoszoną  do  konkursu,  w takim stosunku,  który rodzi  konflikt  interesów,  informuje
o tym fakcie pozostałych członków Kapituły i  powstrzymuje się od zabierania głosu
w sprawie danej kategorii.

8. Kapituła wydaje ostateczny werdykt w sprawie wyróżnionych w kategoriach 
określonych w § 2.

9. Prezydent Miasta Lublin wydaje ostateczny werdykt i ogłasza listę laureatów 
nagród w kategoriach określonych w  § 1.

10. Do momentu ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród i wyróżnień 
członkowie  Kapituły  mają  obowiązek  utrzymać  nazwy  zwycięskich  organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, będących ich realizatorami, w tajemnicy.

§ 7
1.  Laureaci  nagród  i  wyróżnieni  w  poszczególnych  kategoriach  zostaną 

powiadomieni o miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród 
i wyróżnień drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną.

2.  Laureaci  nagród  wymienionych  §  1  otrzymają  nagrodę  finansową
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Lublin w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. 
4.  Po  ogłoszeniu  wyników  i  rozdaniu  nagród  lista  laureatów  nagród

i wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 8

1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody 
spowodowane  opublikowaniem  nieprawdziwych  danych  osobowych  bądź  innych 
nieprawdziwych informacji, opartych na zgłoszeniach do konkursu.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu 

lub odstąpienia od realizacji konkursu bez podania przyczyn.  

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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