
Uchwała nr 1262/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 listopada 2011 
 
 
 
zmieniająca uchwałę nr  1587/2002 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych 
zasad i trybu ich przyznawania. 
 

 

          Na podstawie art.41 ust.1 ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o 
samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 
7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
      § 1 
 
Załącznik do uchwały nr 1587 / 2002 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
22 marca 2002 roku w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych 
zasad i trybu ich przyznawania, zmieniony uchwałą nr 2520 / 2006 z dnia 9 lutego 
2006 r. oraz nr 3176 / 2006 z dnia 9 listopada 2006, otrzymuje brzmienie jak  
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
       
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 1262 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 4 listopada 2011 

 
zmieniająca uchwałę nr  1587 / 2002 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 22 marca 2002, zmienionej uchwałą Nr 2520 / 2006 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2006 oraz uchwałą nr 3173 / 2006 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych zasad i trybu ich 
przyznawania. 
 

 

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane są artystom, 

animatorom kultury oraz osobom prawnym, działającym na rzecz kultury i sztuki od 

roku 2002. Stanowią ważną formę mecenatu Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego i pozwalają na promocję najciekawszych osiągnięć artystycznych. 

Wprowadzona korekta uchwały nr 1587 / 2002 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2002 r., zmienionej uchwałą Nr 2520 / 2006 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr 3176 

/ 2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie 

ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych zasad i trybu ich 

przyznawania  ma na celu zmianę terminu przyjmowania wniosków o nagrody, jak 

również aktualizację miejsca przyjmowania wniosków oraz składu kapituły 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności,  podjęcie przedmiotowej uchwały  

jest konieczne i uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Załącznik do uchwały nr 1262 / 2011            
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

           z dnia 4 listopada 2011 
 
 
 

Regulamin nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury 

§ 1 

Nagrody przyznawane są corocznie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury w Wielkopolsce. 

§ 2 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym 
podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu. 

§ 3 

Nagrody przyznawane są z własnej inicjatywy Marszałka Województwa albo na 
wniosek:  
1) poszczególnych Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
2) Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego lub jego zastępcy, 
3) instytucji kultury, 
4) szkół artystycznych, 
5) organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 
6) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, 
7) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego. 

§4 

Wniosek o przyznanie nagrody winien być sporządzony według wzoru, określonego 
w załączniku do niniejszego Regulaminu 

§5 

1.Wnioski w sprawie przyznania nagród za dany rok kalendarzowy należy składać w 
okresie od 7 listopada do 7 grudnia  każdego roku do Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. 
Niepodległości 18.  
2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
1) wycofania przez wnioskodawcę, 
2) rezygnacji kandydata, 
3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie 

 



§6 

1. Wnioski opiniowane są przez Kapitułę nagród w następującym składzie: 
- Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego – przewodniczący Kapituły, 
- Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
- Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 
- Rektor Akademii Sztuk Pięknych, 
- Rektor Akademii Muzycznej,  
- Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 
- Prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich. 
2. Obsługę Kapituły nagród prowadzi Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

§ 7  

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

§8 

1. Wysokość dorocznych nagród zatwierdza odrębną uchwałą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
2. Doroczne nagrody wypłacane są ze środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik do Regulaminu  
nagród za osiągnięcia w dziedzinie  

twórczości artystycznej,  
upowszechniania i ochrony dóbr kultury 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA 

I OCHRONY DÓBR KULTURY 
 
 

I DANE WNIOSKODAWCY 
 
1. Nazwa podmiotu………………………………………………………………………….. 
 
2. Adres………………………………………………………………………………………... 
 
 
II (a) DANE OSOBOWE*) 
 
1. Nazwisko................................................................................................................... 
 
2. Imiona……………………………………………………………………………………….  
 
3. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................... 
 
4. Adres zameldowania na pobyt stały....................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
5. Adres do korespondencji wraz z nr telefonu, faxu, e-mail ………….................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Nr i seria dowodu osobistego …............................................................................. 
 
 
7. NIP….......................................................................................................................... 
 
 
8.PESEL ….................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



II (b) DANE PODMIOTU**) 
 
1. Nazwa podmiotu……………………………………………………………………......... 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
2. Adres wraz z nr telefonu, faxu, e-mail………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
III. Opis osiągnięć w dziedzinie  twórczości artystycznej, upowszechnia lub 
ochrony dóbr kultury 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  



IV  Uzasadnienie wniosku ………................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
.........................................................                          …………………………………….. 
                    miejscowość i data                                    podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
*) wypełnić w przypadku wniosku o nagrodę dla osoby fizycznej 
 
**) wypełnić w przypadku wniosku o nagrodę dla osoby prawnej 
 

 

 

 

  

 


