
   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, upowszechnianie kultury, 

ochronę 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 2018r., poz. 1983, ze zm.) oraz art. 14 ust. 
1, pkt. 3 i art. 18, pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa              (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 512), 
 

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 
finansowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury - zwane dalej „Nagrodami Marszałka”: 
1) „Artystyczny Znak Podkarpacia”, doroczna nagroda za osiągnięcia w działalności 

twórczej, artystycznej, upowszechnianiu kultury, ochronie materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa narodowego, 

2) „Otwarta Przestrzeń Kultury”, nagroda konkursowa przyznawana w cyklicznych 
konkursach, przedsięwzięciach festiwalowych, realizowanych na terenie województwa 
podkarpackiego przez inne podmioty zewnętrzne lub wojewódzkie samorządowe instytucje 
kultury, 

3) „Nagroda konkursowa”, przyznawana w konkursach własnych Samorządu Województwa 
Podkarpackiego.   

 
§ 2 

 
1. Nagrody Marszałka przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwał.  
2. Zasady przyznawania nagrody „Artystyczny Znak Podkarpacia” określa zał. Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
3. Zasady przyznawania nagrody „Otwarta przestrzeń kultury” określa zał. Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
4. Zasady przyznawania „Nagrody Konkursowej” określa zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
1. Ustanawia się Nagrodę Marszałka pn. „Mecenas Kultury Województwa Podkarpackiego”, 

zwaną dalej „Nagrodą Honorową”.  
2. Nagrody honorowe mogą być przyznawane dla osób fizycznych, przedsiębiorców,  instytucji 

i innych podmiotów prawnych, za udzielane wsparcie na rzecz rozwoju indywidualnej lub 
zbiorowej twórczości artystycznej, szczególnie działań w zakresie upowszechniania i 
ochrony dziedzictwa kulturowego znacząco promujących polską kulturę w kraju i za granicą. 

3. Na nagrodę honorową składa się Statuetka i List gratulacyjny.  
4. Nagrody honorowe mogą być przyznawane na podstawie wniosku stanowiącego załącznik 

nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 4 



 
1. Zastrzega się prawo do publikowania i udostępniania środkom masowego przekazu, imion 

i nazwisk oraz nazw Laureatów nagród wraz z informacjami o osiągnięciach, za które 
przyznano nagrodę i dokumentacją fotoreporterską z uroczystości wręczania nagród, celem 
promowania idei mecenatu nad działalnością kulturalną w województwie podkarpackim. 

2. Informacje o Laureatach nagród Marszałka i nagród honorowych publikuje się na stronach: 
www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl. 

 
§ 5 

 
Obsługę organizacyjną i administracyjną procedur przyznawania nagród, o których mowa    w 
§ 2 i w § 3, w tym ogłaszanie konkursów własnych, konkursu na wykonanie                     statuetki 
prowadzi, właściwy w sprawach kultury, departament Urzędu Marszałkowskiego                   w 
Rzeszowie.   

 
§ 6 

 
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 

§ 7 
 

Traci moc Uchwała Nr XLI/775/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 
2009 roku, w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia                                
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz 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. 

 
§ 8 

 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku                 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem zasad przyznawania 
„Nagrody Konkursowej”, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 

2. Zasady przyznawania nagrody „Artystyczny Znak Podkarpacia” i nagrody „Otwarta 
Przestrzeń Kultury”, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 oraz zapisy dotyczące                  
Nagrody Honorowej zawarte w § 3 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia                    
2020 roku.  

 
 

http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/
http://www.podkarpackie.pl/

