UCHWAŁA NR XXIV/302/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej
„Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7a ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r , Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się coroczną nagrodę Miasta Krakowa o nazwie „Nagroda Teatralna im. Stanisława
Wyspiańskiego”, przyznawaną artystom teatru za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru
w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.
§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagrody określa Regulamin „Nagrody Teatralnej im. Stanisława
Wyspiańskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Gmina Miejska Kraków.
2. Środki na realizację uchwały będą corocznie zabezpieczane w budżecie wydziału właściwego ds. kultury
w Urzędzie Miasta Krakowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/302/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRODY TEATRALNEJ
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
§ 1. 1. Nagroda jest przyznawana raz do roku za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru
w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.
2. Nagroda jest przyznawana indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom,
muzykom). Nagroda może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.
3. Nagroda jest nagrodą pieniężną i stanowi corocznie kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), dzieloną
w przypadku nagrody zespołowej.
§ 2. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające
osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury,
stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury
oraz redakcje prasy, radia i telewizji).
2. Wnioski należy składać w terminie do 10 lutego każdego roku.
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody,
informację o szczególnym osiągnięciu lub wydarzeniu, za które nagroda ma być przyznana oraz szczegółowe
uzasadnienie.
§ 3. 1. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, zwaną
dalej Kapitułą.
2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Krakowa.
3. W skład Kapituły wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa właściwy ds. kultury,
2) Dwóch przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. kultury, w tym jej przewodniczący,
3) Dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału właściwego ds. kultury w Urzędzie Miasta Krakowa,
4) przewodniczący krakowskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich lub wskazany przez niego
przedstawiciel Związku,
5) przedstawiciele środowisk teatralnych i znawców teatru  minimum 3 osoby (artyści teatru, teatrolodzy,
zarządzający teatrami).
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Kapituły wybiorą spośród siebie Przewodniczącego.
5. Kadencja Kapituły trwa 4 lata.
6. Kapituła opiniuje wnioski, podejmując decyzję bezwzględną większością głosów i przedstawia do akceptacji
Prezydentowi Miasta Krakowa kandydaturę do nagrody.
7. Obsługę biurową Kapituły zapewni wydział właściwy ds. kultury w Urzędzie Miasta Krakowa.
§ 4. Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego będzie wręczana corocznie podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru.
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