
 

 

UCHWAŁA NR LVI/698/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 25 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych  

Marszałka Województwa Łódzkiego 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 19a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-

twa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) i art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, stano-

wiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 

2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2016 r. poz. 4654), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 13 uchyla się pkt 1; 

2) w § 3 w ust. 13 uchyla się pkt 1; 

3) w § 4: 

a) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i 

nazwisk stypendystów oraz informacji o ich osiągnięciach artystycznych na stronie internetowej wojewódz-

twa łódzkiego w celu promowania wizerunku Województwa Łódzkiego i idei wspierania rozwoju artystycz-

nego.”, 

b) ust. 17 uchyla się; 

4) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Podpisanie umowy stypendialnej jest równoznaczne z uznaniem zapisów niniejszego Regulaminu.”; 

5) załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkie-

go otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

6) załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkie-

go otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

7) załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkie-

go otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

8) załącznik Nr 5 do Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkie-

go otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 5259



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

 

Marek Mazur 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5259



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/698/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

 

………………………………………… 

Pieczęć szkoły/uczelni, do której uczęszcza 

kandydat do stypendium 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W KATEGORII 

„UCZEŃ” 

Data przyjęcia wniosku: 

 

 

 

 

 

 

1) Wniosek należy wypełnić komputerowo na właściwym formularzu;  

2) Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, nale-

ży wpisać „nie dotyczy”; 

3) Do wniosku należy dołączyć portfolio (katalogi z wystaw, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie 

wybranych utworów i artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, itp.); 

Część A 

1. Dane wnioskodawcy i kandydata do stypendium 

Imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem: 

Stanowisko osoby występującej z wnioskiem: 

Nazwa szkoły/uczelni 
Typ/stopień  

szkoły/uczelni 
Adres i numer telefonu szkoły/uczelni 

   

Imię i nazwisko kandydata do stypendium: 

Adres zameldowania kandydata do stypendium: 

Numer telefonu kandydata do stypendium: 

Adres e-mail kandydata do stypendium lub opiekuna prawnego: 

Data urodzenia kandydata do stypendium: 

2. Dziedzina, w której stypendium ma być przyznane 

Dziedzina* 

Muzyka  
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Sztuki wizualne  

Teatr  

Taniec  

Sztuka filmowa  

Inne  

* zaznaczyć właściwe pole znakiem x. 

3. Informacje o stypendiach, które kandydat otrzymał z innych źródeł 

  (stypendia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

Lp. Nazwa stypendium Rok przyznania Kwota Podmiot przyznający 

1.     

2.     

3.     

4.     

Część B 

4. Średnia ocen z przedmiotów artystycznych (dotyczy studentów)* 

Średnia ocen Pieczęć szkoły lub uczelni artystycznej 

 

 

 

* średnia ocen z przedmiotów artystycznych w roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku. 

5. Udział w konkursach/przeglądach/przesłuchaniach/festiwalach 

Lp. Nazwa Data 

Rodzaj konkursu/przeglądu/ 

przesłuchania/festiwalu* 
Zajęte miejsce 

(kategoria) 

Uwagi mogące mieć 

znaczenie przy ocenie 

udziału w konkursie/ 

przeglądzie/przesłuchaniu/ 

festiwalu 

między- 

narodowy 
ogólnopolski inny 

1.        

2.        

3.        

* zaznacz właściwe pole znakiem x 

6. Inne osiągnięcia i dorobek artystyczny kandydata do stypendium 

(zrealizowane projekty artystyczne, prezentacje, publikacje, udział w wystawach, koncertach, olimpia-

dach, kursach mistrzowskich itp.) 

1) Osiągnięcia i dorobek artystyczny o zasięgu międzynarodowym 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

Lp. Data Osiągnięcie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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2) Osiągnięcia i dorobek artystyczny o zasięgu ogólnopolskim 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

Lp. Data Osiągnięcie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

3) Osiągnięcia i dorobek artystyczny o innych niż ww. zasięgach 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

Lp. Data Osiągnięcie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Część C 

7. Cele i krótki opis planowanej ścieżki rozwoju artystycznego 

Krótki opis planowanej ścieżki rozwoju artystycznego: 

Planowane przedsięwzięcia w ramach realizacji stypendium: 

Wydatki planowane podczas realizacji stypendium: 

Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji stypendium: 

Uzasadnienie celowości przyznania stypendium: 
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8.  Rekomendacja dyrektora/z-cy dyrektora szkoły artystycznej lub dziekana/prodziekana wydziału 

uczelni artystycznej 

 

Część D 

Wykaz załączników 

(załączniki należy wymienić zgodnie z § 2 ust. 13 pkt 2 Regulaminu) 

Lp. Nazwa załącznika 

1.  

2.  

3.  

4.  

……………………………     …………………………………… 

(miejscowość i data)                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu stypendia artystyczne  

Marszałka Województwa Łódzkiego 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,  

al. Piłsudskiego 8. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznawania stypendiów arty-

stycznych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz późniejszej promocji projektu na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b) i lit. c) RODO, w związku z art. 11.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-

wództwa. 

4) Dane osobowe stypendystów w zakresie imienia i nazwiska będą upublicznione. 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat od całkowitego zakończenia spraw związanych z realizacją 

projektu. Po upływie tego okresu wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-

nia archiwów zakładowych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-18 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
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9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz 

jego promocji. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Ło-

dzi, Al. Piłsudskiego 8 (Administrator), moich danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na 

zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń związanych z przyznaniem stypendiów artystycznych, ta-

kich jak uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych, oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora 

mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie internetowej Administratora, zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na ce-

le promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

 

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

        (miejscowość, data)         (podpis stypendysty) 

 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie sty-

pendium.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/698/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

 

…………………………………………… 

Pieczęć szkoły/uczelni, do której uczęszcza 

kandydat do stypendium 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W KATEGORII  

„MŁODY TWÓRCA” 

Data przyjęcia wniosku: 

 

 

 

 

 

 

1) Wniosek należy wypełnić komputerowo na właściwym formularzu; 

2) Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, nale-

ży wpisać „nie dotyczy”; 

3) Do wniosku należy dołączyć portfolio z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia kandydata do 

stypendium, wymienione we wniosku (katalogi z wystaw, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie wy-

branych utworów i artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, itp.); 

4) Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie rekomendacje projektu artystycznego (zgodnie z § 3 

ust. 13 pkt 3 Regulaminu). 

Część A 

Dane kandydata do stypendium oraz przebieg kariery artystycznej 

Imię i nazwisko: 

Adres zameldowania: 

Adres do korespondencji: 

Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

Data urodzenia: 

Nazwa szkoły/uczelni, do której uczęszcza kandydat: 

Adres szkoły/uczelni: 

Wykształcenie (ukończone szkoły, kursy, itp.): 

Przebieg kariery artystycznej i zawodowej (wystawy, publikacje, konkursy, projekty, badania naukowe, kon-

certy, itp.): 

1) Osiągnięcia i dorobek artystyczny o zasięgu międzynarodowym 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

 

 

2) Osiągnięcia i dorobek artystyczny o zasięgu ogólnopolskim 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 
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3) Osiągnięcia i dorobek artystyczny o innych zasięgach 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

 

 

Informacje o stypendiach, które otrzymał kandydat: 

(stypendia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych 

z uwzględnieniem roku przyznania stypendium, nazwy stypendium oraz podmiotu przyznającego) 

 

 

 

Część B 

1. Zakres merytoryczny projektu 

Dziedzina sztuki, w której realizowany będzie projekt: 

Tytuł projektu: 

Cel projektu: 

Opis projektu: 

Metody realizacji projektu: 

Osoby zaangażowane w realizację projektu: 

Partnerzy instytucjonalni biorący udział w realizacji projektu: 

Harmonogram planowanych działań – etapy realizacji projektu: 

Zakładane rezultaty realizacji projektu, np.: liczba odbiorców, wydanych płyt, liczba zrealizowanych wystaw, 

liczba powstałych utworów, liczba koncertów: 

2.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

Wysokość środków finansowych konieczna do zrealizowania projektu: 

ogółem:                                              …………….……….. 

w tym ze środków stypendialnych: ………………………. 

Planowany rodzaj kosztów koniecznych do zrealizowania stypendium: 

Lp. Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Uwagi 

I 
Koszt rodzajowy: 

Zużycie materiałów: 

1.    

2.    

 Razem   

  

II 
Koszt rodzajowy: 

Usługi obce: (w tym np. poligraficzne, informatyczne, transportowe) 

1.    

2.    

 Razem   

  

III 
Koszt rodzajowy: 

Wynagrodzenia: 

1. osobowe   

2. bezosobowe   
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3. honoraria   

 Razem   

  

IV 

Koszt rodzajowy: 

Pozostałe  koszty : (np. wynajem pomieszczeń, sprzętu, promocja, podróże, w tym  

                              transport i zakwaterowanie) 

1.    

2.    

 Razem   

Część C 

Oświadczenia kandydata do stypendium 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przedstawiony przeze mnie opis projektu artystycznego nie narusza praw 

autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1191, 1293), oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

……………… 

Miejscowość 

…………. 

     Data 

………………………………. 

       Podpis kandydata 

Część D 

Wykaz załączników (załączniki należy wymienić zgodnie z § 3 ust. 13 pkt 2 Regulaminu) 

Lp. Nazwa załącznika 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

………………………………. 

     (miejscowość i data) 

 

…………………………………………………. 

    (czytelny podpis kandydata do stypendium) 

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu stypendia artystyczne  

Marszałka Województwa Łódzkiego 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. 

Piłsudskiego 8. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznawania stypendiów arty-

stycznych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz późniejszej promocji projektu na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b) i lit. c) RODO, w związku z art. 11.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-

wództwa. 

4) Dane osobowe stypendystów w zakresie imienia i nazwiska będą upublicznione. 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat od całkowitego zakończenia spraw związanych z realizacją 

projektu. Po upływie tego okresu wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-

nia archiwów zakładowych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-18 RODO. 
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8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz 

jego promocji. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Ło-

dzi, Al. Piłsudskiego 8 (Administrator), moich danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na 

zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń związanych z przyznaniem stypendiów artystycznych, ta-

kich jak uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych, oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora 

mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie internetowej Administratora, zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na ce-

le promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

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

(miejscowość, data)       (podpis stypendysty) 

 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie stypen-

dium. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/698/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU W KATEGORII „UCZEŃ” 

Nr rejestracyjny wniosku: 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata do stypendium: 

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

Formalna ocena wniosku TAK NIE UWAGI 

1. Wniosek złożony w terminie    

2. Poprawność sporządzonego wniosku    

- wypełnienie właściwego formularza    

- wypełnienie wszystkich wymaganych pól    

- wniosek podpisany przez uprawnione osoby    

3. Kryteria kwalifikujące kandydata do stypendium    

- uczeń szkoły artystycznej lub student uczelni artystycznej    

- miejsce zameldowania kandydata na terenie województwa 

łódzkiego 
  

 

- średnia ocen z przedmiotów artystycznych zgodna z wymaga-

niami regulaminu (dotyczy studentów) 
  

 

- kandydat spełnia wymóg zawarty w § 2 ust. 2 pkt 3   
 

ZWERYFIKOWANO POZYTYWNIE    

ZWERYFIKOWANO NEGATYWNIE    

 

Podpis osoby weryfikującej wniosek: 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/698/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU W KATEGORII „MŁODY TWÓRCA” 

Nr rejestracyjny wniosku: 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata do stypendium: 

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

Formalna ocena wniosku TAK NIE UWAGI 

1. Wniosek złożony w terminie   
 

2. Wniosek złożony tylko w kategorii „młody twórca”    

3. Poprawność sporządzonego wniosku    

- wypełnienie właściwego formularza    

- wypełnienie wszystkich wymaganych pól    

- wniosek podpisany przez uprawnioną osobę    

4. Kryteria kwalifikujące kandydata do stypendium   
 

- osoba pełnoletnia, będąca uczniem lub studentem, która w 

momencie składania wniosku nie ukończyła 35 roku życia 
  

 

- zameldowana w województwie łódzkim    

- projekt zostanie zrealizowany do końca roku kalendarzowe-

go, w którym zostanie przyznane stypendium 
  

 

- do wniosku dołączono co najmniej dwie rekomendacje pro-

jektu artystycznego, spełniające wymagania regulaminu 
  

 

- kandydat spełnia wymóg zawarty w § 3 ust. 3 Regulaminu   
 

ZWERYFIKOWANO POZYTYWNIE    

ZWERYFIKOWANO NEGATYWNIE    

Podpis osoby weryfikującej wniosek: 
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