Załącznik do zarządzenia 1186/2021
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 20.07.2021 r.
Regulamin II edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
im. Tadeusza Mazowieckiego
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest osobom
w wieku 15-26 lat, wyróżniającym się postawą obywatelską.
2. Nagroda stanowi jedną z form realizacji Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030
roku, w szczególności celu strategicznego: 1. Odpowiedzialna wspólnota, celów operacyjnych: 1.1.
Dbamy o siebie nawzajem oraz 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście. Strategia stanowi
załącznik do uchwały nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 roku w
sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.
3. Organizatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5
w Warszawie (00-950), zwane dalej Organizatorem.
4. Celem Nagrody jest: wyróżnienie, promocja i upowszechnianie postaw obywatelskich,
w szczególności działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa
obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnej.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Kandydatach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które w chwili realizacji działania lub
wykazania postawy ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 26 lat;
2) Zgłaszających – należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne, w tym jednostki naukowe,
organizacje pozarządowe oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności
takie, których celem jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym
rady szkół, samorządy uczniowskie, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy studentów,
organizacje przedsiębiorców;
3) Laureatach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne wyłonione spośród Kandydatów, które
otrzymały nagrodę lub wyróżnienie;
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta m.st. Warszawy;
5) Kapitule – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz osoby fizyczne
powołane przez Prezydenta do oceny Kandydatów zgłoszonych do Nagrody;
6) Komisji – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu m.st. Warszawy wskazanych przez
Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

6. Prezydent, na podstawie rekomendacji Kapituły, przyznaje Laureatom nagrody pieniężne
i wyróżnienia o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.
7. Wyniki są publikowane na stronie internetowej www.um.warszawa.pl oraz na Facebooku
MłodaWarszawa.
8. Od decyzji o przyznaniu Nagrody nie przysługuje odwołanie.
9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.
10. Spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła.
§ 2.
Harmonogram
Aktualna edycja obejmuje działania Kandydatów w roku 2020 od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku i będzie realizowana od dnia 15 września 2021 roku następującymi etapami:
1) zgłoszenia do Nagrody – od 15 września do 13 października 2021 roku;
2) ocena formalna zgłoszeń do Nagrody – od 15 września do 24 października 2021 roku;
3) obrady Kapituły i wyłonienie Laureatów – od 25 października do 17 listopada 2021 roku;
4) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – od 18 listopada do 30 listopada 2021 roku.
§ 3.
Zgłoszenia do Nagrody
1. Zgłoszenie kandydata do Nagrody polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego
się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nagrodadlamlodych, który zawiera m.in.:
1) dane Kandydata;
2) opis działań/projektów, które Kandydat realizował w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody;
3) uzasadnienie zgłoszenia Kandydata;
4) dane osoby Zgłaszającej.
2. Zgłoszenie Kandydata można dokonać w formie:
1) elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
internetowej:
www.um.warszawa.pl/nagrodadlamlodych lub
2) papierowej poprzez:
wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
www.um.warszawa.pl/nagrodadlamlodych, a następnie przesłanie go na adres Centrum
Komunikacji Społecznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda
dla młodych”.
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3. W przypadku zgłoszeń w formie listownej zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli
w terminie określonym w § 2 pkt 1 zostanie doręczone pod adres wskazany w ust. 2 pkt 2 lub
adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.
4. Jedno zgłoszenie (jeden formularz zgłoszeniowy) może zawierać jedną kandydaturę indywidualną
bądź zgłoszenie kilku osób działających wspólnie.
5. Osoba Zgłaszająca poprzez czynność wysłania formularza zgłoszeniowego potwierdza prawdziwość
i zgodność ze stanem rzeczywistym danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
6. Nie skorzystanie ze wzoru formularza umieszczonego na stronie internetowej:
www.um.waszawa.pl/nagrodadlamlodych jest równoznaczne z brakiem formalnym.
7. Z udziału w Nagrodzie wyłączeni są pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy biorący udział w przygotowaniu, prowadzeniu i promowaniu Nagrody.
§ 4.
Ocena formalna zgłoszeń
1. Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje Komisja, której członkowie zapewniają wsparcie organizacyjne
Kapitule i zajmują się rozstrzyganiem sporów dotyczących wymagań formalnych.
2. Na etapie oceny formalnej Komisja sprawdzać będzie kompletność, poprawność i zgodność danych
przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym oraz dokona weryfikacji danych podanych
w zgłoszeniu, w tym uzyska zgodę Kandydatów na udział w Nagrodzie.
3. Komisja wyklucza zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych, może także wykluczyć
zgłoszenia, w następujących przypadkach:
1) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
2) wystąpienie okoliczności negatywnie wpływających na wizerunek m.st. Warszawy m.in.
w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia dobrych
obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
3) podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu zgłoszeniowym;
4) braku zgody Kandydata na udział w Nagrodzie, w tym na przetwarzanie danych osobowych.
4. Wykluczenie zgłoszenia na podstawie przesłanek opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu może
nastąpić także po upływie terminu opisanego w § 2 pkt 1, nie później jednak niż w dniu
przekazania rekomendacji przez Kapitułę.
§ 5.
Laureaci
1. Laureatem może być osoba mieszkająca w Warszawie lub osoba działająca na rzecz m.st.
Warszawy, która realizowała działania lub wykazała się postawą związaną z m.in. poszanowaniem
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praw człowieka, wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego, rozwojem społeczności lokalnej,
budowaniem więzi społecznych, dbaniem o wspólne dobro m.st. Warszawy.
2. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) 15-19 lat;
2) 20-26 lat.
O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek Kandydata w chwili realizacji
działania lub wykazania postawy, które podlega zgłoszeniu do II edycji Nagrody.
3. Zgłoszeń Kandydatów dokonuje Zgłaszający na zasadach określonych przez Prezydenta i poprzez
formularz, o którym mowa w § 3.
4. Kandydat nie może zgłaszać się samodzielnie.
5. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa Laureata we wręczeniu nagród Laureat
będzie mógł wskazać osobę, która w jego imieniu odbierze nagrodę.
§ 6.
Kapituła
1. Kapituła powołana jest przez Prezydenta na czas trwania II edycji Nagrody w celu oceny
Kandydatów zgłoszonych do Nagrody.
2. Kapituła może liczyć od sześciu do trzynastu osób, w jej skład powinien wchodzić przedstawiciel
rodziny Tadeusza Mazowieckiego, a nadto:
1) nie więcej niż trzech przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy;
2) nie więcej niż trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy;
3) nie więcej niż dwóch przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
4) nie więcej niż dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
5) nie więcej niż dwóch Laureatów I edycji Nagrody.
3. W przypadku, jeżeli Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie wejdzie w skład Kapituły, albo
zrezygnuje z udziału w składzie Kapituły Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych
działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, nie będzie opatrzona imieniem Tadeusza
Mazowieckiego.
4. Sekretarza Kapituły powołuje Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
spośród pracowników Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
5. Kapituła rozpoczyna swoje obrady nad rekomendacjami po otrzymaniu formularzy Kandydatów
pozytywnie zweryfikowanych formalnie po zakończeniu etapu oceny formalnej.
6. Obradami Kapituły podczas posiedzeń kieruje przewodniczący wskazany przez Prezydenta m.st.
Warszawy lub wiceprzewodniczący wybrany z grona przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka.
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7. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Kapituły. W razie
równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Członek Kapituły oceniający Kandydata podlega wyłączeniu od udziału w ocenie, jeżeli został
zgłoszony do Nagrody bądź, gdy pomiędzy nim a kandydatem zachodzi taki stosunek osobisty lub
służbowy, który mógłby naruszać zaufanie do jego bezstronności.
9. Kapituła ocenia Kandydatów według kryterium głównego:
1) realizacja działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju społeczności lokalnej;
oraz kryteriów dodatkowych:
2) spójność postawy Kandydata z upowszechnianymi przez niego postawami obywatelskimi;
3) wartość społeczna tj. wpływ, jaki niesie ze sobą Kandydat na swoje najbliższe otoczenie bądź
na społeczności lokalne na terenie Warszawy;
4) działalność i promocja na rzecz Warszawy.
10. Kapituła przedstawia Prezydentowi rekomendacje Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych
zgodnie z § 5 ust. 2 wraz z rekomendowaną wysokością i ilością nagród finansowych oraz ilością
i charakterem wyróżnień.
11. Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia Prezydentowi w formie protokołu podpisanego przez
Przewodniczącego Kapituły.
12. Kapituła może zadecydować o rekomendowaniu przyznania łącznej Nagrody kilku osobom
współuczestniczącym w realizacji działania podlegającego zgłoszeniu. W takiej sytuacji Kapituła
decyduje o zakwalifikowaniu Nagrody do danej kategorii wiekowej.
13. W szczególnych przypadkach Kapituła ma możliwość przedstawienia rekomendacji
o nieprzyznaniu Nagrody lub wyróżnienia w każdej z kategorii.
14. Kapituła ma prawo do przedstawienia rekomendacji o nieprzyznaniu Nagrody między innymi
w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Kandydatów w danej kategorii nie przekroczy liczby 3.
15. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy rekomendacji do momentu ich
ogłoszenia.
16. Członkowie Kapituły za swoją pracę w ramach Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 7.
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent
m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
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2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) dla celów organizacji, promocji i przeprowadzenia Nagrody. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić udział w Nagrodzie.
3. Informacje zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym ujawniające: pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została umieszczona na stronie
Nagrody pod adresem: www.um.warszawa.pl/nagrodadlamlodych.
5. Organizator uzyska nieodwołalną zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku Laureatów.
6. W toku Nagrody Prezydent m.st. Warszawy przetwarza dane osobowe Kandydatów na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia niniejszej edycji Nagrody lub
pewnych jej etapów oraz zmiany terminów, o których mowa w § 2.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Nagrody spowodowane
okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły
wyższej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w tym m.in. za
dostęp do sieci Internet), mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Nagrodzie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które nie naruszają praw
nabytych uczestnika Nagrody. Zmieniony Regulamin Nagrody będzie obowiązywać od chwili jego
opublikowania na stronach internetowych Organizatora.
5. Kandydat ma prawo zrezygnować z udziału w Nagrodzie. Rezygnacja powinna być zgłoszona
Organizatorowi drogą elektroniczną pod adresem: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl.
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