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ZARZĄDZENIE NR 730/2019 

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 7 maja 2019 r. 
 

w sprawie trybu pracy Jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust 1 pkt 2) i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz §3 ust.2 Regulaminu 

Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia nr 728/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2019 r. w 

sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Architektonicznej Prezydenta 

m.st. Warszawy, zarządza się, co następuje: 

 

§  1.  Kadencja Jury  Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy trwa rok i 

dotyczy jednej edycji Nagrody. 

§ 2. Wybierając prace nominowane, Jury kieruje się założeniami i celem Nagrody 

określonymi w § 1 ust. 1 Regulaminu Nagrody, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia  

Nr 728/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2019 roku .  

§ 3. Jury może podjąć  decyzję o odstąpieniu od przyznania Nagrody w każdej z kategorii. 

§ 4. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne. 

§ 5. Zasady kwalifikacji do Nagrody: 

Jury rozpatruje obiekty położone w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, których 

realizacja została zakończona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody, a także 

wydarzenia i inne przedsięwzięcia architektoniczne, jakie miały miejsce w Warszawie w roku 

poprzedzającym przyznanie Nagrody. 

§6. Regulamin prac Jury: 

1) Pracami Jury kieruje Przewodniczący. 

2) W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Jury wskazuje on  

swojego zastępcę będącego członkiem Jury. 

3) Prace Jury obejmują: posiedzenia zamknięte, grupy robocze, wizyty w terenie oraz 

spotkania z autorami wydarzeń architektonicznych. 

4) Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach zamkniętych, w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad 50% 

członków Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. 



5) W każdej edycji Nagrody, w zależności od  potrzeb, Jury odbywa od 2 do 6 spotkań  

poświęconych wyłonieniu nominacji i wyłonieniu laureatów. 

6) W przypadkach szczególnych, na wniosek Jury, Przewodniczący może zwołać 

dodatkowe spotkania, niezależnie od zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7) Członek Jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich 

rekomendacji na piśmie, bądź drogą elektroniczną. Nie dotyczy to posiedzenia 

decydującego o przyznaniu Nagrody. 

8) Członek Jury nie może być autorem realizacji podlegającej ocenie w roku danej edycji  

Konkursu. 

9) Członkostwo w Jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty 

przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta 

m.st. Warszawy lub śmierci członka Jury. W takich przypadkach Prezydent m.st. 

Warszawy powołuje nowego członka Jury. 

10) Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w pracach określa odrębne zarządzenie 

Prezydenta m.st. Warszawy. 

11) Dyrektor Biura Architektury i Planowania powołuje Sekretarza konkursu, do którego 

zadań należy w szczególności udokumentowanie przebiegu posiedzenia Jury oraz 

organizacja i obsługa administracyjna spotkań.  

§ 7. 1.Tryb pracy Jury określone niniejszym zarządzeniem dotyczy każdej kolejnej edycji    

Nagrody Architektonicznej.  

2.Prezydent zastrzega sobie prawo zmiany trybu i sposobu działania Jury. 

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

§ 9. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta   

Stołecznego Warszawy.         

2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy 

                                                                                       /-/ Rafał Trzaskowski 

 

 

 

 


