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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr IV/51/19 

Sejmiku Województwa Zachodniopolskiego 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Regulamin 

przyznawania Nagrody „Pro Arte” 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 

 

Rozdział 1 

Zakres przyznawania Nagród „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 

 

§ 1 

1. Nagroda „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zwana dalej Nagrodą Pro 

Arte, jest nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze konkursu za wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie 

zachodniopomorskim. 

2. Do Nagrody Pro Arte można zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie województwa 

zachodniopomorskiego lub poza jego granicami, które mają szczególne zasługi w ramach 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wykraczające poza podstawowe 

obowiązki zawodowe lub dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu 

i rozwoju województwa zachodniopomorskiego. 

3. Nagroda Pro Arte może być przyznana w dwóch kategoriach: 

1) za całokształt działalności, 

2) za realizację określonego przedsięwzięcia w roku ubiegłym. 

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

5. Nagroda za realizację określonego przedsięwzięcia może być przyznana tej samej osobie nie 

częściej niż raz na 5 lat. 

6. Rocznie przyznaje się do czterech Nagród Pro Arte. 

 

Rozdział 2 

Ogłoszenie o konkursie 

 

§ 2 

1. Nagrody Pro Arte przyznawane są w trybie konkursu, który ogłasza Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego, zwany dalej Zarządem, w drodze uchwały. 

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o przedmiocie konkursu, terminie i miejscu składania 

wniosków oraz o warunkach udziału w konkursie. 
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3. Ogłoszenie o konkursie publikowane jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

§ 3 

Nagroda Pro Arte może być przyznawana w szczególności na wniosek: 

1) instytucji kultury, 

2) szkół artystycznych, 

3) związków, fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury, 

4) organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 

5) przedstawicieli środowisk twórczych. 

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie Nagrody Pro Arte powinien zawierać w szczególności: 

1) dane osobowe kandydata, 

2) informację o przebiegu kariery artystycznej, krótkie omówienie osiągnięć wraz 

z uzasadnieniem wyboru. 

2. Wzór formularza wniosku o przyznanie Nagrody Pro Arte stanowić będzie załącznik do uchwały 

Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, w przypadku: 

1) złożenia po terminie,  

2) wycofania przez Wnioskodawcę, 

3) rezygnacji kandydata, 

3) błędów formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

 

Rozdział 3 

Jury Nagrody Pro Arte 

 

§ 5 

1. Jury Nagrody Pro Arte powołuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, zwany dalej 

„Marszałkiem”, na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego właściwej ds. kultury, określając liczbę jej członków, 

imienny skład oraz wskazując Przewodniczącego. 

2. Członkowie Jury nie mogą być nominowani do Nagrody Pro Arte. 

3. Jury opiniuje wnioski o przyznanie Nagród Pro Arte. 

4. Pracami Jury kieruje Przewodniczący. 
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Rozdział 4 

Tryb rozpatrywania wniosków o Nagrodę Pro Arte 

 

§ 6 

Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z wymogami 

określonymi w ogłoszeniu oraz w niniejszym regulaminie. 

 

§ 7 

1. Jury Nagrody Pro Arte ocenia wnioski na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego. 

2. Z posiedzenia Jury sporządza się protokół. 

3. Rekomendacje Jury przedstawia się Zarządowi. 

4. Decyzję o przyznaniu Nagród Pro Arte podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

5. Od decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nie przysługuje tryb odwoławczy. 

 

§ 8 

 

1. Nagrodę Pro Arte wręcza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba przez niego 

upoważniona. 

2. Koszty związane z konkursem oraz organizacją uroczystości wręczenia nagród pokrywane są 

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 


