
projekt uchwały  
 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego 
 
Na podstawie art.1 i art. 7a, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.194) oraz art. 14 ust.1, 
pkt. 3 i art.18, pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W ramach sprawowania przez Województwo Podkarpackie mecenatu nad 
działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji indywidualnej  
i zbiorowej twórczości artystycznej, działań i inicjatyw kulturalnych, edukacji i oświaty 
kulturalnej oraz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
ustanawia się następujące nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwane dalej 
„Nagrodami Marszałka”: 
 

1) „Znak Kultury”, nagroda za osiągnięcia w działalności twórczej, artystycznej, 
upowszechnianiu kultury, ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
narodowego, której zasady przyznawania określa Regulamin, stanowiący wraz 
z formularzem wniosku załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) „Otwarta Przestrzeń Kultury”, nagroda konkursowa przyznawana  
w cyklicznych konkursach, przedsięwzięciach festiwalowych, realizowanych na 
terenie województwa podkarpackiego przez podmioty zewnętrzne lub 
wojewódzkie instytucje kultury, której zasady przyznawania określa Regulamin, 
stanowiący wraz z formularzem wniosku załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, nagroda honorowa dla osób fizycznych, 
przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów prawnych za wspieranie 
instytucji kultury, twórczości artystycznej, szczególnie działań w zakresie 
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, znacząco 
promujących polską kulturę w kraju i za granicą. Zasady Nagród Marszałka  
w tej kategorii określa Regulamin, stanowiący wraz z formularzem wniosku 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4) Nagroda Konkursowa przyznawana w konkursach własnych Samorządu 
Województwa Podkarpackiego, której zasady przyznawania określa 
Regulamin, stanowiący wraz z formularzami załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 



§ 2 

 
1. Zastrzega się prawo do publikowania i udostępniania środkom masowego 

przekazu imion i nazwisk, a także nazw laureatów nagród, wraz z informacjami  
o osiągnięciach, za które przyznano nagrodę oraz do dokumentacji 
fotoreporterskiej z uroczystości wręczania nagród, celem promowania idei 
mecenatu nad działalnością kulturalną w województwie podkarpackim. 

2. Informacje o laureatach Nagród Marszałka publikuje się na stronie internetowej 
Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Obsługę organizacyjną i administracyjną przyznawania nagród, o których mowa w § 1, 
prowadzi Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  
 

§ 4 
 
Traci moc Uchwała Nr XLI/775/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
28 grudnia 2009 r., w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, Uchwała Nr XVII/286/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania 
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, Uchwała Nr XI/204/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagród Marszałka 
Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury, ochronę dziedzictwa narodowego. 
 

§ 5 
 
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
do projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego 
 

 
Uchwała scala dotychczasowe regulacje przyjęte przez Sejmik Województwa 

dotyczące honorowania osób fizycznych i podmiotów prawnych w dziedzinie kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie województwa, wprowadzając także 

nowe kategorie nagród, proponowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń  

w zakresie sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną w regionie  

przez samorząd województwa podkarpackiego. 

W szczególności reguluje zasady przyznawania nagrody pn. „Znak Kultury”, 

adresowanej do artystów i regionalistów, autorów monografii lub stowarzyszeń, 

działających na rzecz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego w ramach szeroko rozumianej kultury pamięci. 

Pozostałe trzy kategorie, tj. „Otwarta Przestrzeń Kultury”, „Mecenas Kultury 

Podkarpackiej” oraz „Nagroda Konkursowa” mają na celu docenienie działalności 

przedstawicieli świata kultury Podkarpacia, ich indywidualnej i zbiorowej aktywności 

na rzecz kultury naszego regionu, przedstawicieli środowiska sponsorów, 

wspierających finansowo i rzeczowo realizację projektów kulturalnych oraz środowisk 

naukowych podejmujących w swoich badaniach tematykę kultury i dziedzictwa 

narodowego. W załącznikach do uchwały ujęte są w formie regulaminów i formularzy 

wniosków szczegółowe zasady przyznawania nagród we wskazanych kategoriach. 

Przyszli wnioskodawcy będą mogli zapoznać się ze szczegółowymi informacjami  

w sprawie zasad honorowania i terminami naboru wniosków m.in. poprzez ogłoszenia 

publikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

  

 

  

 


