
UCHWAŁA NR 459/XXII/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 24 wrze�nia 2012 roku 

w sprawie okre�lenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

dorocznych nagród za osi�gni�cia w dziedzinie twórczo�ci artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury 

Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 7a ust. 1 i 3 oraz art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 pa�dziernika 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 14 ust. 1 

pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz�dzie województwa (Dz. U.  

z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z pó�n. zm.
1
). 

maj�c na uwadze obowi�zek sprawowania mecenatu w dziedzinie kultury mo�liwy  

do osi�gni�cia mi�dzy innymi poprzez: 

1) wzbogacanie oferty kulturalnej województwa pomorskiego, 

2) promowanie twórców kultury oraz ich dzieł, 

3) wspieranie rozwoju kulturalnego ruchu regionalnego,

4) propagowanie i nagradzanie twórców kultury i najbardziej znacz�cych 

przedsi�wzi�� kulturalnych 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co nast�puje: 

§ 1  
Nagrody doroczne 

1. Ustanawia si� nast�puj�ce doroczne nagrody za osi�gni�cia w dziedzinie twórczo�ci 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: 

1) Pomorsk� Nagrod� Artystyczn�; 

2) Nagrod� Teatraln� Marszałka Województwa Pomorskiego; 

3) Nagrody specjalne; 

4) Nagrody w konkursach ustanowionych przez innych organizatorów; 

zwane dalej „nagrodami”. 

2. Nagrody przyznawane s� osobom fizycznym i prawnym. 

3. Nagrody mog� by� indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym, rzeczowym 

lub honorowym. 

4. Nagrody o charakterze finansowym, rzeczowym lub honorowym przyznaje si� osobom 

fizycznym lub zespołowi osób fizycznych. Osobom prawnym przyznawane s� wył�cznie 

nagrody o charakterze honorowym. 

5. Decyzj� o przyznaniu nagrody i jej wysoko�ci podejmuje  Zarz�d Województwa 

Pomorskiego, zwany dalej „Zarz�dem”, w drodze uchwały. 

                                                
1 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658,  

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887,  
Nr 217, poz. 1281 



6. Nagrody wypłacane s� w ramach �rodków okre�lonych w uchwale bud�etowej 

Województwa Pomorskiego na dany rok dla działu  921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego. 

7. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród wskazanych w ust. 1 okre�laj�

regulaminy, odr�bne dla ka�dej nagrody, stanowi�ce odpowiednio zał�czniki nr 1, 2, 3 i 4 do 

niniejszej uchwały.   

§ 2  
Stypendia dla twórców kultury 

1. Stypendia dla twórców kultury przyznawane s� osobom zajmuj�cym si� twórczo�ci�

artystyczn�, upowszechnianiem kultury oraz opiek� nad zabytkami. 

2. Stypendia przyznawane s� w drodze konkursu, który ogłasza Zarz�d. 

3. O stypendium mog� ubiega� si� wył�cznie osoby fizyczne. Stypendium mo�e by� tylko 

indywidualne. 

4. Informacj� o przyznanych stypendiach podaje si� do publicznej wiadomo�ci. 

5. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysoko�� okre�la 

regulamin stanowi�cy zał�cznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 Postanowienia ko�cowe 

1. Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi. 

2. Traci moc Uchwała Nr 299/XV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego  

z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie okre�lenia warunków i trybu przyznawania nagród i 

stypendiów dla twórców kultury. 

3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urz�dowym Województwa Pomorskiego. 

  Przewodnicz�cy  

    Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  

                      Jan Kleinszmidt  



UZASADNIENIE 

Samorz�d Województwa Pomorskiego, realizuj�c funkcj� mecenasa kultury  

w swoim regionie, mo�e corocznie przyznawa� nagrody w celu wzbogacania oferty 

kulturalnej oraz promowania najbardziej znacz�cych przedsi�wzi�� kulturalnych,  

a tak�e stypendia osobom zajmuj�cym si� twórczo�ci� artystyczn�, upowszechnianiem 

kultury i opiek� nad zabytkami. 

Zmiana Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie okre�lenia 

warunków i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla twórców kultury wynika  

z potrzeby dookre�lenia nagród dorocznych przyznawanych przez Samorz�d Województwa 

Pomorskiego w dziedzinie kultury, a tak�e ustanowienia przez organ stanowi�cy 

Województwa Pomorskiego regulaminów przyznawania poszczególnych nagród oraz 

regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury. 


