
 

Regulamin przyznawania  

Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”  

i  

Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska  

 

 

1. Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, zwana dalej 

Nagrodą przyznawana jest osobom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej i upowszechniania kultury za rok poprzedzający rok przyznania Nagrody. 

 

2. Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, zwany dalej Tytułem przyznawany jest osobom lub 

instytucjom znacząco wspierającym działania w obszarze kultury za rok poprzedzający 

rok przyznania Tytułu. 

 

3. Każdego roku przyznaje się nie więcej niż trzy równorzędne Nagrody oraz jeden Tytuł. 

 

4. Wnioski o przyznanie Nagrody i Tytułu z odpowiednim uzasadnieniem składać mogą: 

 

a) instytucje kultury, 

b) członkowie Kapituły Nagrody i Tytułu, 

c) związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną, 

d) fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki, 

e) indywidualni twórcy, 

f) instytucje samorządowe i rządowe związane z upowszechnianiem kultury i sztuki, 

g) radni Miasta Gdańska, 

h) organy administracji publicznej, 

i) przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska, 

j)   Rady Osiedli i Rady Dzielnic Miasta Gdańska. 

 

5. Osoby i podmioty wymienione w ust. 4 mogą zgłaszać najwyżej trzy kandydatury do 

Nagrody i Tytułu. 

 

6. Zgłoszenie kandydata do Nagrody następuje w formie pisemnej na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały. 

 

7. Zgłoszenie kandydata do Tytułu następuje w formie pisemnej na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 3 do Uchwały. 

 

8. Wnioski do Nagrody i Tytułu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Kandydatura do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” 

i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska” w: 

 

a) Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74, 

b) Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Milskiego 1, 

c) Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 

d) lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. 

Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 – 803 Gdańsk. 

 



9. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody i Tytułu upływa z dniem 30 stycznia 

(decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku). 

 

10. Nagrodę oraz Tytuł przyznaje Prezydent Miasta Gdańska w oparciu o wniosek Kapituły 

Nagrody i Tytułu, która jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta 

Gdańska.  

 

11. W skład Kapituły Nagrody i Tytułu wchodzą: 

 

a) Przewodniczący właściwej do spraw kultury Komisji Rady Miasta Gdańska, który 

pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły, 

b) 6. przedstawicieli różnych środowisk opiniotwórczych i twórców kultury, 

c) Przedstawiciel mediów działających na terenie Gdańska, 

d) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, 

e) Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury Biura Prezydenta ds. Kultury, 

f) Laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody i Tytułu. 

 

12. Kapituła Nagrody i Tytułu rozpatruje wnioski, wyłania kandydatów do Nagrody  

i przedstawia propozycje Prezydentowi. 

 

13. Szczegółowy tryb i zasady głosowania ustalane będą każdorazowo na posiedzeniu 

Kapituły Nagrody i Tytułu. 

 

14. Jeżeli do Nagrody zostanie zgłoszony jeden z członków Kapituły, kandydatura ta nie jest 

brana pod uwagę. 

 

15. W razie potrzeby Kapituła Nagrody i Tytułu może zwrócić się do zgłaszającego  

z wnioskiem o dodatkowe informacje i materiały. Może to uczynić telefonicznie w trakcie 

posiedzenia lub też zlecić uzupełnienie materiałów przez Biuro Prezydenta ds. Kultury. 

 

16. Nagroda ma wymiar finansowy, a jej wysokość ustalana jest corocznie Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

17. Tytuł jest wyróżnieniem honorowym. Przyznawany jest osobom fizycznym bądź 

prawnym. Poza dyplomem potwierdzającym uzyskanie Tytułu wyróżniony otrzymuje 

statuetkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


