
UCHWAŁA NR XXI/268/2020 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa 
podlaskiego 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1)) oraz art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października  1991  r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Sejmik Województwa 
Podlaskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  Określa się zasady udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom 
z województwa podlaskiego, zawarte w Regulaminie udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości 
artystycznej uczniom z województwa podlaskiego, zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.  
§ 3.  Traci moc Uchwała nr XX/238/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości 
artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2012 r. poz. 1978). 

§ 4. 1. Do postępowań wszczętych na podstawie uchwały, o której mowa w § 3, a niezakończonych do dnia 
wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.  

2. Osoba, której przyznano stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów,  zachowuje  prawo do 
tego stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane, na dotychczasowych warunkach. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.  

 
  
 

Przewodniczący Sejmiku 
 
 

Bogusław Dębski 

 
1) Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm. 
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       Załącznik  

               do Uchwały Nr XXI/268/2020 

                        Sejmiku Województwa Podlaskiego 

        z dnia 28 września 2020 r.  

 

 

 

 

REGULAMIN  

udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa  

podlaskiego 

 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

 

      § 1. Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego przyznawane 

jest uczniom szkół podstawowych i średnich, zamieszkałym i uczącym się w województwie podlaskim za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w szczególności w takich dziedzinach jak: muzyka, film, 

teatr, taniec, literatura, plastyka, fotografia. 

§ 2. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego przyznaje Zarząd 

Województwa Podlaskiego. 

§ 3. 1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w uchwale 

budżetowej Województwa Podlaskiego w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

2. Stypendium ma charakter wsparcia i stworzenia uzdolnionym artystycznie uczniom odpowiednich 

warunków do dalszego rozwoju ich uzdolnień. Stypendium jest przyznawane w ustalonej wysokości  

i wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.  

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, w terminie od 1 października do 15 listopada danego roku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa 

podlaskiego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:  

1) imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata, 

2) adres szkoły kandydata,  

3) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata (dyplomy, wyróżnienia i inne 

nagrody potwierdzające udział w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych 

wydarzeniach artystycznych),    

4) opinię szkoły składającej wniosek wraz z uzasadnieniem,  

5) inne referencje, 

6) oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem i prawdziwości przedstawionych danych oraz informację 

o ochronie danych osobowych. 

§  5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać szkoły podstawowe i średnie.  
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Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium 

 

§ 6. 1. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku 

pocztą. 

2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego. 

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

§ 7. Opiniowanie zgłoszonych wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności talentów, 

rozpiętości wieku i wyrównywania szans oraz proponowanie kandydatów do stypendium dokonuje komisja do 

spraw przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa  podlaskiego 

zwana dalej „komisją”,  biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

1) poziom aktywności artystycznej kandydata,  

2) osiągnięcia kandydata, przejawiające się w indywidualnym dorobku artystycznym (udokumentowany 

udział i osiągnięcia w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach 

artystycznych).  

§ 8. 1. Komisję powołuje, na okres trzech lat Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały. 

2. Komisja liczy 7 członków, w jej skład wchodzą: 

1) przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego,  

2) przedstawiciele środowisk twórczych i artystycznych. 

3. W pracach komisji bierze udział, w charakterze jej sekretarza, wyznaczony przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Sekretarz komisji nie bierze udziału w głosowaniu. Do zadań 

sekretarza komisji należy dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przebiegu posiedzeń  

i wyników prac komisji. 

4. Przewodniczącego komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania jawnego. 

5. Posiedzenie komisji zwołuje Marszałek Województwa Podlaskiego. 

6. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków 

komisji. 

7. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. Wyniki swych prac w formie protokołu, zawierającego wykaz imienny uczniów proponowanych do 

stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, podpisanego przez wszystkich członków komisji 

uczestniczących w posiedzeniu komisja przedkłada Zarządowi Województwa Podlaskiego niezwłocznie po 

ich zakończeniu. 

9. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

10. Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

11. Członkowie Komisji składają deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą załącznik Nr 2  

do niniejszego Regulaminu.  

§ 9. 1. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały po rozpatrzeniu 

wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne oraz zapoznaniu się z protokołem powołanej 

komisji.  
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2. Uchwałę o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego i na portalu wrotapodlasia.pl, w zakładce 

Kultura. 

3. Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie 

przysługuje od niej odwołanie.  
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Załącznik nr 1 

 

do Regulaminu udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa 

podlaskiego 

 

 

         Urząd Marszałkowski 

         Województwa Podlaskiego 

         Biuro Kultury 

         ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 

         15-888 Białystok 

WNIOSEK 

w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego 

na rok………. 

 

I.  Wnioskodawca: 

     Pieczęć szkoły 

 

II. Dane kandydata: 

1. Imię (imiona)……………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wiek………………………………………………………………………………………………………. 

4. Planowany termin ukończenia szkoły…………………………………………………………………….. 

5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych………………………………………………………. 

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

6. Adres zamieszkania: 

Ulica ………………………………..numer domu………………………………………………………. 

Kod pocztowy……………… miejscowość……………………………………………………………… 

Gmina……………………………………. Powiat………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………. 

7. Adres szkoły:   

Ulica ………………………………..numer …….………………………………………………………. 

Kod pocztowy……………… miejscowość……………………………………………………………… 

Telefon……………………………………………………………………………………………………. 

8. Dziedzina sztuki, w której kandydat realizuje swoje uzdolnienia* 

o muzyka, film, teatr, taniec, literatura, plastyka, fotografia, inne………………………………………….. 

      9.   Uczeń był/nie był stypendystą w latach*………………………………………………………………….. 

          * właściwe podkreślić 
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III. Informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata:  

1. Uzyskane osiągnięcia artystyczne kandydata: dyplomy, wyróżnienia i inne nagrody  potwierdzające udział 

w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach artystycznych wg poniższej 

tabeli.  

Osoby, które otrzymały stypendium w roku poprzednim przedstawiają tylko dyplomy, wyróżnienia  

i inne nagrody z ostatniego roku. 

 

Nazwa konkursu, przeglądu itp. Data  Uzyskany tytuł/miejsce 

Osiągnięcia na poziomie międzynarodowym 

   

   

Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim 

   

   

Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim 

   

   

     Osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych 

Należy dołączyć kserokopie wszystkich dyplomów, wyróżnień i innych nagród – potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez szkołę - pieczątka szkoły, pieczęć za zgodność z oryginałem oraz data i podpis osoby 

potwierdzającej.  

     Załączniki: sztuk ........................ 

 

2. Opinia szkoły składającej wniosek wraz z uzasadnieniem……………………………………………………. 

 

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

     miejscowość               data                   pieczęć szkoły              podpis dyrektora szkoły z pieczątką imienną 

 

3. Inne referencje – załączniki .…………………………………………………………………………………. 
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IV. OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne  

z prawdą. 

Kandydat: pełnoletni uczeń/uczennica lub rodzic/opiekun prawny*:  

 

                                                                                                ……………………………………………… 

           czytelny podpis 

Miejscowość: …………………. data…………… 

* właściwe podkreślić 

 

2. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez 

Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/   

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3. Pani/Pana dane osobo we będą przetwarzane w celu przyznania stypendium w dziedzinie twórczości 

artystycznej uczniom z  województwa podlaskiego na podstawie art. 7b ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, co stanowi wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym 

działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym 

archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację 

publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP 

Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. 

archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest 

brak możliwości wnioskowania o przyznanie stypendium. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

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

                                                                                      czytelny podpis kandydata/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa 

podlaskiego 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  

Imię:………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko:………………………………………………….……………………………………………………..  

  

Niniejszym oświadczam, że:  

1) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości 

artystycznej uczniom z województwa podlaskiego; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a  

z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami ubiegającymi się o stypendium artystyczne, jego 

zastępcą prawnym lub członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o stypendium. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny przedmiotowego wniosku;  

3) przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam  

w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o stypendium ani nie byłem/łam członkiem 

władz osoby prawnej ubiegającej się o stypendium. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania 

się z oceny przedmiotowego wniosku;  

4) nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o stypendium w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej 

zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji  

i wycofania się z oceny przedmiotowego wniosku;  

5) zobowiązuję się wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą;  

6) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji ujawnionych mi lub wytworzonych 

przeze mnie w trakcie oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko do celów niniejszej 

oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii 

jakichkolwiek pisemnych dokumentów i informacji.  

 

 

 

Białystok, dnia  

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

(podpis) 
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