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ZARZĄDZENIE NR 757/2019 

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

  z dnia 9 maja 2019 r. 

 

w sprawie  powołania składu i ustalenia zasad wynagradzania członków Jury Nagrody 

Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2019 roku 

 

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. 1 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.  Powołuje się Jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, w składzie, 

który określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. 1. Członkom Jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2019 r. 

przysługuje wynagrodzenie za udział w spotkaniach w wysokości 1000 złotych brutto 

(słownie brutto: tysiąc złotych) za spotkanie trwające w ilości od sześciu do ośmiu godzin 

każde. 

   2. W przypadku krótszym niż  czterogodzinne spotkanie przysługuje wynagrodzenie za 

udział w wysokości 500 zł brutto (słownie brutto; pięćset złotych) 

   3. Wynagrodzenie otrzymują wyłącznie członkowie Jury obecni na spotkaniu. W 

przypadku nie odbycia się posiedzenia z powodu braku quorum lub z innych przyczyn 

niezależnych od członków Jury, członkom Jury gotowym do udziału w spotkaniu przysługuje 

50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

   4. Członkowie Jury, będący pracownikami Urzędu m.st. Warszawy, nie pobierają 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 i 2. 

    

§ 3.  Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla Członków Jury stanowi sporządzone i 

podpisane przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego zestawienie comiesięcznej liczby spotkań Jury według załącznika nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia, wraz z wyliczonymi kwotami. Podstawą do sporządzenia 

zestawienia są listy obecności przygotowane według załącznika nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia, podpisane przez członków Jury. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

 

§ 5. 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 
 

 

 

 

 

 


