
                                                                                               Załącznik   
                                                                     do Uchwały nr VI/17/144/2020  
                                                                     Rady Powiatu Ciechanowskiego 
                                                                     z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Regulamin określający  szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania       

i ochrony kultury 

 

 

§ 1. 

1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania            

i ochrony kultury, zwane dalej „nagrodami”, ustanawia się  w szczególności za 

osiągnięcia w dziedzinach: 

1) twórczości artystycznej za szczególne osiągnięcia twórcze, za dorobek 

artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału                

w konkursach, festiwalach, przeglądach, itp. lub za stworzenie szczególnego 

dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji, całokształtu działalności 

artystycznej, 

2) popularyzacji i upowszechniania kultury za stworzenie szczególnego 

wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej 

upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu powiatu 

ciechanowskiego, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład             

w integrację lokalnej społeczności, 

3) ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu za zaangażowanie 

w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego powiatu 

ciechanowskiego lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu 

ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu ciechanowskiego. 

2. Przy ocenie osiągnięć o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę charakter 

dokonań i ich znaczenie dla kultury, a także wkład w rozwój kultury powiatu 

ciechanowskiego, promowanie powiatu oraz przyczynianie się do rozwoju                              

i kształtowania tożsamości regionalnej w szczególności mając na uwadze: 

1)  liczbę i poziom dzieł artystycznych i projektów kulturalnych np. wystaw, 

wydanych utworów, nagranych płyt, wykonanych koncertów i innych,   

udokumentowanych np. recenzjami, opiniami, rekomendacjami, nagrodami, 

wyróżnieniami, udziałem w konkursach, festiwalach itp., oraz ich zasięg 

(wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy); 

2) zaangażowanie w działania artystyczne i kulturalne na rzecz powiatu 

ciechanowskiego  i jego mieszkańców, 

3)  aspekt promocyjny w działalności twórczej lub animatorskiej. 



§ 2. 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania                       

i ochrony kultury mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mające związek z powiatem 

ciechanowskim  poprzez miejsce zamieszkania lub siedzibę, albo miejsce dokonań  

artystycznych  lub podejmowaną tematykę. 

§ 3. 

1. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  z własnej inicjatywy lub na 

wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1. 

2. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

3. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego   może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub 

na pisemny wniosek uprawnionych do składania wniosku, o których mowa w §4 ust. 

1 pkt 1-3 za osiągnięcia inne niż wymienione w § 1 ust. 2 dotyczące osiągnięć                   

o niewymiernym charakterze w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania   

i ochrony kultury. 

§ 4. 

1. Uprawnionymi do składania wniosków o nagrody są: 

1) instytucje kultury, 

2) stowarzyszenia działające na terenie powiatu ciechanowskiego, zajmujące się 

organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, 

3) dyrektorzy szkół. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

3. Wnioski o nagrody należy składać do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie                

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik   do  niniejszego regulaminu. 

§ 5. 

1. Nagrody mają charakter finansowy lub rzeczowy. 

2. Wartość  nagrody określonej w ust. 1  nie może przekroczyć kwoty 5000 zł. 

3. Wysokość nagrody różnicuje się w zależności od osiągnięć. 

4. W jednym roku można otrzymać tylko jedną nagrodę rzeczową lub jedną nagrodę 

finansową. 

5. Przyznane nagrody finansowe zostaną  wypłacone w kasie  Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie  lub przekazane na rachunek bankowy nagrodzonego. 

6. W przypadku  wypłat  nagród dla osób  niepełnoletnich, uprawnieni do ich odbioru  

są rodzice lub prawni  opiekunowie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                      Załącznik   

                                                                     do Regulaminu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOROCZNEJ  NAGRODY 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, 

UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 

 

Informacje o wnioskodawcy 

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

Nazwa wnioskodawcy: 

 

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

Adres wnioskodawcy: 

 

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

Adres e-mail wnioskodawcy:* 

 

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

Telefon kontaktowy:* 

 

 

  Dane osobowe kandydata do nagrody 

 

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

Imię i nazwisko/ Nazwa: 

 
………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/ siedziby: 

 

………………………………………………………………………………………… 

PESEL/ nr właściwego rejestru: 

 

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

Dane adresowe właściwego Urzędu Skarbowego: 

 

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

Data i miejsce urodzenia: 

 

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

Adres e-mail:* 

 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:* 

 

 

 



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

Dziedzina artystyczna: 

 
………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego i nazwa banku:1 

 

1. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności, w tym data 

rozpoczęcia działalności,charakterystyka osiągnięć o istotnym   

znaczeniu  .......................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Uzasadnienie wniosku wskazujące znaczenie działalności, istotność osiągnięcia dla 

powiatu ciechanowskiego, informacje o osiągnięciu za które ma być przyznana 

nagroda............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
Załączniki: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

 
 
..............................................                                     …………………………………………..              
(miejscowość, data)                                                                         (podpis wnioskodawcy) 

 
 *  informacje nieobowiązkowe 
1 )  obowiązkowe w przypadku  przekazania nagrody  na rachunek bankowy 

 



OŚWIADCZENIA KANDYDATA  

 

Wyrażam  zgodę  na zgłoszenie  mojej  kandydatury do przyznania  dorocznej nagrody 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  ( w przypadku   osób  niepełnoletnich, 

zgodę muszą wyrazić również rodzice lub prawni  opiekunowie). 

 

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

    data i czytelny podpis 
 
 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Oświadczam, iż świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: 

- przeprowadzenia i dokumentowania procedury przyznania nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury,, 
- przeprowadzenia i dokumentowania uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury , 
- przeprowadzenia obowiązkowego rozliczenia i przekazania informacji do Urzędu Skarbowego o przyznanej nagrodzie  za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
Moja zgoda obejmuje utrwalanie i publikowanie w Internecie, prasie samorządu powiatu ciechanowskiego  oraz innych mediach 

mojego wizerunku, imienia i nazwiska, osiągnięć w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz 

przekazywania tych danych mediom. 
Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, Starosta Ciechanowski informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,                  

z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: 

daneosobowe@ciechanow.powiat.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenia i dokumentowania procedury przyznania nagród za  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury,, 

- przeprowadzenia i dokumentowania uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, 

- przeprowadzenia obowiązkowego rozliczenia i przekazania informacji do Urzędu Skarbowego o przyznanej  nagrodzie za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

- realizacji ustawowych zadań Starostwa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie 

Powiatowym oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, art. 21 ust 1 pkt 40b 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa tj. Urząd Skarbowy 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wraz z dokumentacją dotyczącą procedury przyznania i uroczystości wręczenia 

nagród, przez okres przewidziany w przepisach prawa, w szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje 

się ta sprawa na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

6. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania od administratora dostępu do danych 

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

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi przyznanie i uroczyste wręczenie mi nagrody za 

osiągniecia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
9. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

10. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

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

                                                                                                                                                                          data,  czytelny podpis


