
  

 

UCHWAŁA NR 543/159/20 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów 
dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020  
 
 
Na podstawie § 2 ust. 2 i 5 Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz.Urz. W.P. z 2012 roku poz. 3082) 
zmienionej Uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz.Urz. W.P. z 2018 roku 
poz. 1673) i Uchwałą Nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku (Dz.Urz. W.P. z 2019 roku poz. 
1350), w związku z § 2 Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury stanowiącego Załącznik nr 5 do  
ww. uchwały, uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. Ogłasza się II nabór wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury  

z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020. Treść ogłoszenia oraz wzór formularza wniosku 
stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

Samorząd Województwa Pomorskiego, realizując funkcję mecenasa w dziedzinie kultury  
w swoim regionie, może przyznawać środki finansowe (stypendia) osobom zajmującym się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami o istotnym znaczeniu dla Województwa 
Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą numer 1041/86/19 z dnia 15 października 
2019 roku ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa 
Pomorskiego w roku 2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i ogłoszenie na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – poz. 491), Samorząd Województwa 
Pomorskiego dostrzegając szczególnie trudną sytuację finansową, w której – ze względu na 
ograniczenia nałożone rozporządzeniami Rady Ministrów – znaleźli się artyści indywidualni, postanowił 
ogłosić drugi nabór wniosków stypendialnych.  

W ogłoszeniu umieszcza się wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące 
konkursu, takie jak przedmiot konkursu, termin i miejsce składania wniosków oraz warunki udziału  
w konkursie. Ponadto, wskazana jest strona internetowa, na której znajduje się regulamin przyznawania 
stypendiów dla twórców kultury oraz wzór formularza wniosku.  

Środki finansowe przeznaczone na II nabór wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów  
dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w łącznej wysokości 200 000 zł 
wypłaca się z budżetu Województwa Pomorskiego na 2020 r., z działu 921, rozdział 92105, par. 3250 
/W-DK-19/. 

Mając powyższe na uwadze, uznaje się, że podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 543/159/20             
Zarządu Województwa Pomorskiego  

                   z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

realizując uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 
roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku i uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku  

 
– w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej z powodu wystąpienia w Polsce stanu epidemii znaleźli się 
artyści indywidualni, mając na uwadze utrzymujące się ograniczenia związane z tworzeniem, 
upowszechnianiem i promowaniem powstałych dzieł i odpowiadając na rosnące potrzeby 
przedstawicieli sektora kultury – 
 
ogłasza II nabór wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu 
Województwa Pomorskiego w roku 2020. 

 
 

1. Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym  
ze szczególnym uwzględnieniem procesu twórczego.  

2. Zgłoszone projekty powinny obejmować działania, których realizacja do końca 2020 roku nie będzie 
zagrożona przez obostrzenia związane z obowiązującym reżimem sanitarnym. Dopuszcza się opcję 
publicznej prezentacji dzieła w roku 2021. 

3. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne. 
4. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest 

województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego. 
5. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendium dla twórców kultury  

z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020 oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 

6. Stypendia przyznawane są w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie i wypłacane 
na konta bankowe wskazane przez stypendystów.  

7. Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 5000 zł brutto. 
8. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58, pokój nr 109 oraz 
dostępne są na stronie Województwa Pomorskiego http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty.  
Na ww. stronie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców 
kultury.  

9. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich 
udzielania wynikających z uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  
24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) 
zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 
roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1673) i Uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku (Dz. Urz. W. P. z 2019 roku poz. 1350) oraz niniejszego 
ogłoszenia. 

10. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 lipca 2020 roku (w przypadku ofert wysyłanych 
pocztą decyduje data stempla pocztowego).  

11. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą 
rozpatrywane. 

12. Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa 
Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów  
w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja 
ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. 

13. W Biuletynie Informacji Publicznej UMWP i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty 
opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, 
miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium. 

14. Informacji na temat II naboru wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury  
w roku 2020 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 58 32 68 284), Anna Maliszewska  
(tel. 58 32 68 404) i Grażyna Bonisławska (tel. 58 32 68 286) – Departament Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58, pokój 209. 

http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty


15. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

16. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz  
z wnioskiem stypendialnym w terminie 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu. 

 
Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury UMWP lub wysłać pocztą na adres: 
 
Departament Kultury  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 543/159/20             
Zarządu Województwa Pomorskiego  

                   z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla twórcy kultury  

z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020 – II nabór 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko  

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

b) adres zamieszkania (w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres 

zamieszkania, proszę podać obydwa adresy)   

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….…………….. 

c) Dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail  

 

………………………………………………………………………….………………………………. 

2. Roboczy tytuł projektu stypendialnego:  

 

 

 

3. Miejsce i termin realizacji projektu stypendialnego: 

 

 

 

 

4. Syntetyczny opis i program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone 

stypendium (co powstanie dzięki stypendium):  

 

 

 

 

 

 

 

5. Plan pracy w okresie pobierania stypendium (harmonogram realizacji projektu): 

 

 

 

 

 

 

6. Całkowity koszt realizacji projektu stypendialnego:  

 

 

 

7. Wielkość oczekiwanego dofinansowania z budżetu Województwa Pomorskiego  

(kwota nie może przekroczyć 5000 zł brutto): 

 

 



Oświadczenia: 

 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla twórców kultury oraz 

warunkami określonymi w ogłoszeniu II naboru wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów  

dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020 i akceptuję wszystkie zawarte 

w nich postanowienia. 

2. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku  

z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie 

oświadczam, że osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przeze mnie 

korespondencji, wyraziły zgodę na ich publikację. 

3. Oświadczam, że nie otrzymałam/otrzymałem stypendium dla twórców kultury z budżetu Województwa 

Pomorskiego w roku 2020. 

 

 

.................................................                                         .................................................     

           miejscowość, data                                                               czytelny podpis                                                                 

W przypadku otrzymania stypendium wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację na stronie 

internetowej BIP UMWP i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty mojego imienia, nazwiska, miasta 

zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium, zgodnie z uchwałą nr 459/XXII/12 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku i uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku. 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

.................................................                                         .................................................     

           miejscowość, data                                                               czytelny podpis                                                                 

 

Wymagane załączniki: 

1) życiorys artystyczny,  

2) dokumentacja dorobku twórczego, artystycznego, naukowego, popularyzatorskiego, 

konserwatorskiego lub innego, np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, 

dyplomy, recenzje. Zaleca się przygotowanie portfolio w formie jednej prezentacji zapisanej 

w PDF na nośniku danych. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych twórcy kultury ubiegającego się o stypendium dla twórców kultury 

z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020 będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, 

 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; dk@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 280.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.  

3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe zawarte w wyżej wymienionym wniosku przetwarzane 

będą w celu przyznania stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020  

i archiwizacyjnych na podstawie:  

1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) tj.:  

a) ustawy  z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; 

http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty


c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

e) uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców 

kultury zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia  

2018 roku i uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku (dalej: 

Uchwały);  

f) uchwały nr 543/159/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia II naboru wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu 

Województwa Pomorskiego w roku 2020. 

2) Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego 
stypendium zawarte w wyżej wymienionym wniosku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO(tj. zgodnie z udzieloną zgodą) w celu ich  publikacji na stronie internetowej BIP UMWP 
 i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty. 

4. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane  

z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą 

przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

5. Dane osobowe twórcy kultury ubiegającego się o stypendium dla twórców kultury z budżetu Województwa 

Pomorskiego w roku 2020 będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego Województwo 

okresu archiwizacji, tj. 25 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano umowę stypendialną; 

6. Twórca kultury ubiegający się o stypendium dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w 

roku 2020 posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo  

do cofnięcia zgody na publikację na stronach internetowych UMWP informacji o przyznanym stypendium  

w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem do publikacji, 

której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Publikacja na stronach internetowych UMWP 

może być wycofana po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres siedziby administratora  

lub adres e-mail wskazany w ustępie 1 niniejszej klauzuli. 

7. Twórca kultury ubiegający się o stypendium dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego  

w roku 2020 ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

8. Wnioskodawca obowiązany jest do podania niezbędnych danych zawartych w formularzu wniosku,  

przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku  

o przyznanie stypendium.  

9. W Biuletynie Informacji Publicznej UMWP i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty opublikowana 

zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, 

tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby),  

przy czym konsekwencją niewyrażenia zgody będzie anonimizacja danych twórcy kultury na liście 

stypendystów. 

 

http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty

