
UCHWAŁA NR 39/IV/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1983 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisje Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/IV/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz, nazywana w dalszej części Regulaminu „Nagrodą”, przyznawana 
jest corocznie za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Pierwsza publikacja 
(wydanie) książek zgłoszonych do danej edycji Nagrody musi nastąpić pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia Nagrody.

§ 2. 1. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Rybnika w wyniku konkursu.

2. Miasto Rybnik jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.

3. Partnerem Miasta Rybnika w realizacji konkursu jest Teatr Ziemi Rybnickiej.

4. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich 
jak logo i nazwa Nagrody, jest Miasto Rybnik.

§ 3. 1. Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Rybnika – Kapitułę Górnośląskiej Nagrody Literackiej 
Juliusz, zwaną dalej Kapitułą.

2. Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek i zaprezentowanie 
Prezydentowi Miasta Rybnika kandydatów do Nagrody.

§ 4. Laureatem corocznej Nagrody może być tylko jedna książka, za którą przyznana zostanie statuetka 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł. Od wypłaconej nagrody 
zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

§ 5. W przypadku książki autorstwa kilku twórców Nagroda zostanie podzielona na wszystkich autorów w 
równych częściach.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 6. 1. Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę pięciu nominacji do Nagrody i ogłoszenie ich w II kwartale każdego 
roku;

2) drugi etap – wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

2. Ogłoszenie konkursu oraz podanie dokładnych terminów poszczególnych jego etapów odbywa się corocznie 
publicznie na internetowych stronach Urzędu Miasta Rybnika, Teatru Ziemi Rybnickiej i Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej Juliusz.

§ 7. 1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są osoby, które ukończyły 18 lat, a 
także:

1) wydawnictwa;

2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;

3) członkowie Kapituły.

2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

1) osoby będące przedstawicielami organizatora Nagrody;

2) członkowie Kapituły.
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§ 8. 1. Termin zgłaszania książek upływa 15 marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.

2. Zgłoszenia, które wpłyną po 15 marca danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą 
Kapituły.

§ 9. 1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 
44-200 Rybnik, z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, 
stanowiącą załącznik do regulaminu.

2. Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, z których pięć zostanie 
przeznaczonych dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu, a pozostałe zostaną 
przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

3. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

§ 10. Wręczenie Nagrody odbywa się każdego roku w terminie i miejscu ustalonym przez Prezydenta Miasta 
Rybnika i Kapitułę Nagrody, i ogłoszone z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Rybnika, Teatru Ziemi 
Rybnickiej i Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. 

Rozdział 3.
Kapituła Nagrody

§ 13. 1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Rybnika w drodze zarządzenia.

2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do pięciu Członków.

3. Kadencja Członków Kapituły trwa rok.

4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

§ 14. 1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez 
niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez 
Prezydenta Miasta Rybnika.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent Miasta Rybnika powołuje nowego Członka Kapituły.

§ 15. 1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres jednego roku.

2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

§ 16. 1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.

§ 17. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej dwa posiedzenia Kapituły.

§ 18. Członek Kapituły, który nie bierze udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia 
Przewodniczącemu Kapituły swoich propozycji na piśmie, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia.

§ 19. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 20. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu 
posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§ 21. 1. Zakres obsługi administracyjnej Kapituły pełni Biuro Kultury. 

2. Do obowiązków obsługi administracyjnej Kapituły należy:

1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;

2) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie 
wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły;

3) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 22. Zmian Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz dokonuje organizator Nagrody w trybie 
określonym dla jego nadania.
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KARTA ZGŁOSZENIA 
              

       ...................................... 
data wpływu zgłoszenia 

 
 
UWAGA: Książki bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie 
wezmą udziału w konkursie Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ.  
 
1. Dane zgłaszającego: 
► Imię i nazwisko/nazwa zgłaszającego: 
 
......................................................................................................................................................... 
► Adres do korespondencji zgłaszającego: 
 
......................................................................................................................................................... 
► Dane do kontaktu (telefon, e-mail) zgłaszającego: 
 
......................................................................................................................................................... 
2. Dane dotyczące zgłaszanej do konkursu książki: 
► Tytuł książki: 
 
......................................................................................................................................................... 
► Rok publikacji pierwszego wydania książki: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
► Krótka biografia autora/ów książki: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
► Uzyskane przez książkę nagrody, wyróżnienia: 

Załącznik do Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku przy ulicy 
Bolesława Chrobrego 2. 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – iod@um.rybnik.eu 
3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji 

uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, 
której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji  
na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały 
zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania. 
8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo 

prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
Konkursu. 

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Prosimy o potwierdzenie: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 
http://nagrodajuliusz.pl/ 
 

2. Oświadczam, że poinformowałam/em Nominowanego o chęci zgłoszenia go do Nagrody, 
przekazałam/em oraz otrzymałam/em od niego zgodę na przekazanie jego danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku zgłoszeniowym organizatorowi Konkursu, w celu wykorzystania  
ich w procesie oceny prowadzącym do wyboru laureata przez Kapitułę Nagrody, zgodnie  
z Regulaminem Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” 
 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku przy ulicy Bolesława 
Chrobrego 2 oraz Kapitułę Konkursu moich danych osobowych. 
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4. Wyrażam zgodę na informowanie o bieżących działaniach związanych z Nagrodą. W tym celu wyrażam 
zgodę na kontakt ze strony Organizatora przy wykorzystaniu następujących form kontaktu: wiadomości 
elektroniczne e-mail, listownie (adres korespondencyjny), połączenia telefoniczne 
 

Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 

 

                                                                                                                  ……………………………………………………… 
                                                                                                                                 (czytelny podpis) 

W razie pytań, prosimy o kontakt: 

kultura@um.rybnik.pl / tel.: 32 439 23 00 
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