
Załącznik do Uchwały   
 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

                                                                                    nr XXXII / 648 / 13 
z dnia 25 marca  2013 r. 

 
 

Regulamin 
nagród za osi ągni ęcia w dziedzinie twórczo ści artystycznej, upowszechniania i 

ochrony dóbr kultury 
 

§ 1 
Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony dóbr kultury przyznawane są 
corocznie. 
 
§ 2 
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a takŜe innym 
podmiotom na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w 
następujących kategoriach: 

a) twórczość artystyczna, 
b) animacja i upowszechnianie kultury, 
c) przedsiębiorczość nastawiona na kulturę, 
d) popularyzacja kultury w mediach, 
e) całokształt dorobku kulturalnego. 

 
§ 3 
Nagrody przyznawane są na wniosek:  

1) Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
2) radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
3) dyrektorów instytucji kultury, 
4) organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 
5) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, 
6) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego. 
 

§4 
Wniosek o przyznanie nagrody winien być sporządzony według wzoru, określonego 
w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
§5 
Jeśli wniosek o nagrodę dotyczy osoby fizycznej, do wniosku powinno zostać 
dołączone oświadczenie, sporządzone według wzoru, określonego w załączniku nr 2 
do niniejszego Regulaminu. 
 
§6 

1. Wnioski o przyznanie nagród mogą być składane w okresie od 2 listopada do 5 
grudnia kaŜdego roku kalendarzowego, z zastrzeŜeniem ust.2. Rozpatrywane 
będą wyłącznie wnioski, które w tym terminie wpłyną do Departamentu Kultury. 
Informacja o moŜliwości i terminie składania wniosków zamieszczana jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.  



2. Wnioski o przyznanie nagród za rok 2012 będą przyjmowane do dnia 30 maja 
2013. 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
1) wycofania przez wnioskodawcę, 
2) rezygnacji kandydata do nagrody, 
3) braków formalnych. 

 
      §7 

Ilość i wielkość nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury uzaleŜniona jest od wagi i 
znaczenia zasług kandydatów zgłoszonych do tego wyróŜnienia. 

 
      § 8  

1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały. 
2. Nagrody wypłacane są ze środków budŜetu Województwa Wielkopolskiego – 

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
 
§ 9 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwały  o przyznaniu nagród 
po zapoznaniu się z opinią i wnioskami powołanej w tym celu Kapituły nagród. 
 

      § 10  
Wnioski opiniowane są przez Kapitułę nagród w następującym składzie: 
 

- Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, 

- Dwóch członków Komisji Kultury Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, 

- Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego,  

- Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
- Rektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,  
- Dwóch laureatów wcześniejszych edycji nagród. 

 
§11 
Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur do nagród i przedkłada 
niezwłocznie Zarządowi opinie oraz wnioskuje o przyznanie nagród określonym 
osobom. 
 
§12 
Opinie i wnioski Kapituły nie są wiąŜące dla Zarządu. 
 
§13 
Zarząd moŜe zdecydować o nieprzyznawaniu Ŝadnej nagrody w danym roku z 
uwagi na niezadowalający poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków. 

 
 
 


