
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/168/15 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 25 czerwca 2015 
 

Regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 

 

§ 1 

Świętokrzyska Nagroda Kultury jest nagrodą finansową Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 

przyznawaną corocznie osobom fizycznym, zespołom osób fizycznych lub osobom prawnym za 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, literackiej, upowszechniania kultury oraz 

ochrony dziedzictwa narodowego w okresie roku kulturalnego i sezonu artystycznego 

poprzedzającego przyznanie nagrody lub za całokształt osiągnięć, w ramach środków określonych w 

uchwale budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na dany rok dla działu 921 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego. 

§2 

1. Nagrodę przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zwany dalej „Zarządem”, na wniosek 

komisji oceniającej wnioski. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego właściwy do spraw kultury, jako 

przewodniczący komisji, 

2) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, i Sportu Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, jako zastępca przewodniczącego komisji, 

3) dyrektor departamentu właściwego do spraw kultury, 

4) pozostali członkowie. 

3. Pozostali członkowie komisji reprezentujący: 

1) instytucje kultury, 

2) szkoły i uczelnie, 

3) związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, 

4) fundacje 

powoływani są corocznie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który pisemnie zwraca 

się do co najmniej 3 podmiotów, kierując się zasadą ich reprezentatywności i aktywności, z prośbą o 

wskazanie kandydata. 

4. Do zadań komisji należy: 

1) ocena zgłoszonych wniosków, 

2) wybór najlepszych kandydatur. 
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5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w trybie głosowania jawnego. Rozstrzygnięcia zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech czwartych członków komisji. 

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego. 

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący i reprezentuje ją na zewnątrz. Do obowiązków 

przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń komisji, 

2) zatwierdzanie protokołów posiedzeń komisji. 

7. Ustalenia komisji nie są wiążące dla Zarządu. 

8. Obsługę administracyjną prac komisji zapewnia departament właściwy do spraw kultury. 

§ 3 

1. Zarząd przyznaje corocznie: 

1) nagrody I stopnia – za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, 

ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć,  

2) nagrody II stopnia - za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w 

województwie świętokrzyskim. 

2. Zarząd może przyznać honorową Świętokrzyską Nagrodę Kultury w postaci statuetki.  

§ 4 

1. Wysokość nagrody I stopnia wynosi co najmniej 5 tys. zł. 

2. Wysokość nagrody II stopnia wynosi co najmniej 3 tys. zł. 

3. Wysokość nagród określa każdorazowo Zarząd. 

§ 5 

1. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie. 

2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko raz. 

§ 6 

Nagroda może być przyznawana na wniosek: 

1) instytucji kultury, 

2) szkół i uczelni, 

3) jednostek samorządu terytorialnego, 

4) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, 

5) fundacji. 
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§ 7 

1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, 

za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie co najmniej 

wojewódzkiego charakteru osiągnięcia, jego znaczenia dla kultury i promocji regionu 

świętokrzyskiego. 

2. Wzór wniosku określa załącznik do regulaminu. 

§ 8 

Wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury składa się do departamentu właściwego do 

spraw kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w terminie do dnia 1 

września danego roku. 

§ 9 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) wycofania przez wnioskodawcę, 

2) rezygnacji kandydata, 

3) braków formalnych. 
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