
UCHWAŁA NR XXXVI/227/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia i przyznania nagród Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r., 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.1)) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród Zarządu Powiatu Toruńskiego określa regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020. 
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Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród Zarządu Powiatu 
Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury 
 
 
I.  Postanowienia ogólne 
§ 1. Doroczne Nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego, zwane dalej „nagrodami”, przyznawane  
są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  
 
§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom  
– z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego lub działających na jego rzecz – za istotne osiągnięcia  
w minionym roku kalendarzowym lub na podstawie całokształtu działalności. 
2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie fizycznej, osobie 
prawnej, innemu podmiotowi tylko jeden raz. 
3. Nagrody mogą być przyznawane w następujących kategoriach: 

1) upowszechnianie kultury - w szczególności za wspieranie i promocję twórczości 
artystycznej w różnych dziedzinach sztuki, animowanie życia kulturalnego, edukację 
kulturalną, inspirowanie aktywności społecznej i inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia 
kulturalnego  
w powiecie toruńskim ziemskim; 

2) twórczość artystyczna – w szczególności za osiągnięcia w dziedzinach sztuk wizualnych, 
twórczości muzycznej, plastycznej, teatralnej, literatury i tańca; 

3) rozwój i promocja czytelnictwa – w szczególności za kształtowanie kultury czytelniczej  
i inicjatyw podejmowanych przez biblioteki na rzecz środowiska lokalnego, rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego; 

4) kultywowanie kultury ludowej – w szczególności za utrwalanie materialnego  
i niematerialnego dziedzictwa kultury ludowej, w tym tradycji i zwyczajów lokalnych, 
obrzędów ludowych, tańców, amatorskich zespołów oraz organizacji przedsięwzięć  
o tematyce etnograficznej; 

5) ochrona dziedzictwa materialnego – w szczególności za działalność związaną  
z ochroną i upowszechnianiem zabytków, opieką nad zabytkami, utrwalaniem historii 
lokalnej.  

 
§ 3. 1. Nagrody mogą mieć charakter finansowy – w przypadku otrzymania nagrody głównej lub 
rzeczowy – w przypadku otrzymania wyróżnienia.   
2. Maksymalna wartość przyznanej nagrody nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego 
wynagrodzenia określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku,  
w którym przyznawana jest nagroda. 
3. Nagrody finansowane są ze środków budżetowych powiatu toruńskiego ziemskiego, przy czym 
wysokość środków przeznaczonych na nagrody uzależniona jest od możliwości finansowych 
powiatu. O wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody w danym roku decyduje 
Zarząd Powiatu Toruńskiego. 
  
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/227/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.
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II. Warunki i tryb zgłaszania kandydatów do nagród 
 
§ 4. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyznaje nagrody: 

1) z własnej inicjatywy, z pominięciem procedury, o której mowa w § 5 – 10, 
2) na wniosek: 

a) instytucji kultury z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego, 
b) organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury na terenie powiatu toruńskiego 

ziemskiego, 
c) organów administracji samorządowej z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego, 
d) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 
§ 5. 1. Zgłoszenie kandydatów do nagrody dokonuje się poprzez złożenie wniosku, stanowiącego 
załącznik do niniejszego Regulaminu.  
2. Do wniosku można dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, w tym 
dyplomy, opinie, rekomendacje, artykuły itp. Kopie dokumentów mogą być zeskanowane na 
nośnikach elektronicznych i dołączone do wniosku.  
3. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć (w kopercie z napisem „Nagroda Zarządu Powiatu 
Toruńskiego”) w punkcie informacyjnym urzędu lub przesłać na adres urzędu: Starostwo 
Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w terminie do 25 lutego roku, w którym 
ma być przyznana nagroda. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa 
Powiatowego w Toruniu.  
4. Wniosek może być także złożony drogą elektroniczną, tj. przesłany na adres e-mail: 
edukacja@powiattorunski.pl (zeskanowany z wymaganymi podpisami i załącznikami) w terminie,  
o którym mowa w ust. 3. Taka forma złożenia wniosku wymaga dostarczenia go do Starostwa 
Powiatowego w Toruniu w wersji papierowej w ciągu najbliższych 7 dni roboczych po 
wymaganym terminie. 
 
III. Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania nagród 
 
§ 6.  1. Złożone wnioski są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.  
2. Ocenę wniosków pod względem formalnym przeprowadzają wyznaczeni pracownicy z wydziału 

właściwego ds. kultury Starostwa Powiatowego w Toruniu. 
3. Ocenę wniosków pod względem merytorycznym przeprowadza komisja konkursowa, zwana 

dalej „komisją”, powołana przez Starostę Toruńskiego w składzie: 
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego, 
2) przewodniczący lub przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego,   
3) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Toruńskiego, 
4) przedstawiciel wydziału właściwego ds. kultury w Starostwie Powiatowym w Toruniu, 
5) przedstawiciel Powiatowej Rady Działalności Pożytku  Publicznego. 
 

§ 7. 1. Ocena wniosków pod względem formalnym dotyczy sprawdzenia: 
1) dotrzymania przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku, 
2) podpisania wniosku przez osoby uprawnione, 
3) powiązania kandydata lub jego działalności kulturalnej z powiatem toruńskim ziemskim,  
4) kompletności i poprawności danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku.  

2. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia błędów formalnych w treści wniosku lub załącznikach.  
W razie stwierdzenia we wniosku błędów formalnych (np. nieczytelny dokument, brak podpisu) 
wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej 
omyłki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
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§ 8. Ocenę wniosków pod względem merytorycznym dokonuje komisja biorąc pod uwagę istotne 
osiągnięcia kandydata w minionym roku kalendarzowym lub całokształt dotychczasowej 
działalności w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 3. 
 
§ 9. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybrany przez członków komisji. 
2. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej 
członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
3. Członkowie komisji zobowiązani są do złożenia deklaracji bezstronności. 
4. Członkowie komisji oceniają każdy wniosek indywidualnie przyznając mu od 0 (min.)  
do 5 (max.) punktów. Ostateczną oceną wniosku jest średnia wszystkich punktów przyznanych 
przez członków komisji. 
5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół zawierający rekomendowaną listę kandydatów 
wraz z proponowaną wysokością nagród. 
6. Protokół jest przedstawiany Zarządowi Powiatu Toruńskiego, który podejmuje ostateczną 
decyzję  
o przyznaniu nagród. Od decyzji Zarządu Powiatu Toruńskiego nie przysługuje odwołanie. 
 
§ 10. 1. Zarząd Powiatu Toruńskiego może przyznać w każdej kategorii, o której mowa  
w § 2 ust. 3 maksymalnie dwie nagrody finansowe (nagrody główne) oraz trzy nagrody rzeczowe 
(wyróżnienia).  
2. Liczba nagród finansowych w poszczególnych kategoriach może być zwiększona w przypadku, 
gdy zaistnieje następująca okoliczność: 

1) zostanie złożony jeden lub nie zostanie złożony żaden wniosek o nagrodę w jednej  
z kategorii, 

2) komisja zakwalifikuje mniej niż dwóch kandydatów do nagrody w danej kategorii.  
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zarząd Powiatu Toruńskiego może 
zadecydować o zwiększeniu ilości nagród w innej kategorii, mając na względzie osoby, które 
uzyskały największą liczbę głosów. 
 
IV. Postanowienia końcowe 
 
§ 11. Wręczenie nagród ma charakter uroczysty i nastąpi w dniu określonym przez Zarząd Powiatu 
Toruńskiego. 
 
§ 12. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez nagrodzonego lub 
wypłacona w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. 
 
§ 13. 1. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie zamieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej urzędu www.powiattorunski.pl i przekazana na piśmie do wiadomości wszystkim 
wnioskodawcom i nagrodzonym osobom. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów nagrody, ich 
zdjęć oraz informacji o osiągnięciach na stronie internetowej: www.powiattorunski.pl oraz  
w innych publikowanych przez powiat toruński materiałach informacyjnych  
w celu promowania idei mecenatu powiatu w dziedzinie kultury. 
 
§ 14. Składając wniosek o przyznanie nagrody, wnioskodawca oraz kandydat do nagrody 
jednocześnie akceptują zapisy niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik do Regulaminu określającego 
szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród 
Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 

 
 
 
 

Wniosek o przyznanie  
Nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 

 

 za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury* 

 

 za istotne osiągnięcia w minionym roku kalendarzowym w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury* 

 

w kategorii: 

 upowszechnianie kultury*  

 twórczość artystyczna*  

 rozwój i promocja czytelnictwa*  

 kultywowanie kultury ludowej*  

 ochrona dziedzictwa materialnego*  

 
 

I. Dane osobowe kandydata:  
 
1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: 
…………………………………………………..…………………………………………………........  

 
2. Rok urodzenia/rok założenia: 
…………………………………………………..………………………………………………………  
 
3. Adres zamieszkania/siedziba i adres do korespondencji:  
……………………………………….…………..………………...................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………................. 
4. Numer telefonu kontaktowego:  ………………………………………................... 

e-mail………………………………………...………………................................................. 
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*) zaznacz właściwe 
 
II. Nazwa i adres wnioskodawcy: 
 
1. Nazwa wnioskodawcy:  
 
………………………………………………………….…………..………………………………………………… 
 
2. Adres wnioskodawcy:  
 
……………………………………………………………………….…………………………………………….… 
 
3. Numer telefonu kontaktowego:  ………………………………………………......................... 

e-mail…………………………………...…………….................................................................................... 
 
III. Informacja o osiągnięciach, za które nagroda może zostać przyznana lub informacje 
dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności:  
 
…………………………………………………………………………………..………………………………………….................................... 
 
 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 
IV. Posiadane odznaczenia, otrzymane nagrody (polskie, międzynarodowe), w tym nagrody 
Zarządu Powiatu Toruńskiego (nazwa, rok przyznania) 
 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
V. Uzasadnienie wniosku uwzględniając charakter i rangę osiągnięć kandydata, mających 
znaczenie dla powiatu toruńskiego: 
  
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 
VI. Załączniki do wniosku (np. kopie  dyplomów, opinie, rekomendacje, artykuły): 

 
1. …………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 
 

2. …………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 
 

Oświadczenie kandydata 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i jednocześnie oświadczam,  
że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną, w związku z wytypowaniem mojej kandydatury  
do nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).  
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem określającym szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania Nagród Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
(W przypadku, gdy kandydatem do nagrody jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności  
do czynności prawnych, oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny.) 

 
 
………………………………………………………. 
    data i podpis kandydata typowanego do nagrody 
 

Zgoda kandydata na wykorzystanie wizerunku 
1. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 
utrwalonego na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii) przez Administratora Danych 
Osobowych, jakim jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Towarowa 4-6,  
w związku z oceną mojej kandydatury o przyznanie nagrody, następnie ogłoszeniem wyników oraz 
przedstawieniem nagrodzonych w mass mediach.  
2. Mój wizerunek może być użyty /nie może być użyty* do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób. 
3. Niniejsza  zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  
w Internecie, w tym na stronie www.powiattorunski.pl oraz portalach społecznościowych oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
4. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  
 
 
 
………………………………………….                       ………………………………………. 

(miejscowość, data)              (podpis kandydata) 
 
 
 
Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot wskazany we wniosku mieszka 
na terenie powiatu toruńskiego lub prowadzi działalność kulturalną na jego rzecz. 

Oświadczam, że wszystkie informacje, w tym dane osobowe i zdjęcia zawarte w niniejszym 
wniosku są zgodne z prawdą i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. 
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem określającym szczegółowe warunki  
i tryb przyznawania Nagród Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 

 
          Data ……..………..……………………………………………  

 
            (czytelny podpis osoby reprezentującej    
               wnioskodawcę) 

 
 
 
* niewłaściwe skreślić 
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UZASADNIENIE 

Przyznawanie dorocznych Nagród Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowi istotny składnik 
aktywności społecznej powiatu toruńskiego w obszarze kultury. 

Celem przyznawania tych Nagród jest między innymi: podkreślenie znaczenia i roli 
działalności kulturalnej w powiecie toruńskim, docenienie twórców i artystów działających  
w powiecie oraz promowanie i wyrażenie uznania dla osobowości, organizacji czy instytucji 
kulturalnych z naszego powiatu. Przyznawanie nagród w dziedzinie kultury ma inspirować 
powiatowych twórców i animatorów do kreowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych  
w powiecie i na rzecz powiatu i jego mieszkańców.  

 
Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostka samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, 
określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania  
i ochrony kultury, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej oraz 
uzyskane osiągnięcia w tym zakresie. 

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowej Radzie Pożytku 
Publicznego. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię dotyczącą 
niniejszego dokumentu. 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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