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Protokol z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie naboru wnioskow 

o przyznanie w 2018 roku stypendiow dla osob zajmujilcych si~ tworczosciil artystycznil 

oraz upowszechnianiem i animacjil kultury, 

w dniu 6 lutego 2018 r. (wtorek) godz. 9.30 

Urzild Miasta todzi, Wydzial Kultury, ul. Piotrkowska 102 

Komisja powolana zostala zarz~dzen iem Nr 7479/V11/17 Prezydenta Miasta todzi 

z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w 0 przyznanie w 2018 roku 

stypendi6w dla os6b zajm uj~cych s i ~ tw6rczosci~ artystyczn~ oraz upowszechnianiem i animacj~ 

ku ltury oraz powolania Komisji Stypendialnej w skladzie: 

1. Przewodnicz~cy - Dagmara Smigielska - dyrektor Wydzialu Kultury Urz~du Miasta todzi; 

Czlonkowie: 

2. Jolanta Slawinska-Ryszka- koordynator Zespolu ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury Urz~du 

Miasta todzi; 

3. Aleksa ndra G6rska - Zesp61 ds. Projekt6w w Wydziale Kultu ry Urz~du Miasta todzi; 

4. Jolan ta Jachimowicz - Odzial ds. instytucji Kultury w Wydziale Kultury Urz~du Miasta todzi ; 

5. Bartlomiej Dyba-Bojarski - Komisja Kultury Rady Miejskiej w todzi; 

6. Przedstawiciele srodowiska tw6rczego: 

Prof. zw. dr hab. Rysza rd W. Kluszczynski - Uniwersytet t6dzki; 

dr hab. Ewa Bloom - Kwiatkowska - Akademia Sztuk Pi ~knych; 

dr hab. Michal Staszczak - Panstwowa Wyisza Szkola Filmowa, Telewizyjna 

w todzi; 

Agata Dawidowicz - Dyrektor Osrodka Kultury GORNA; 

Marcin Tercjak - Redaktor Dzialu Muzyki i Zasob6w Diwi~kowych Radia t6di. 

Sekretarz Komisji : 

Monika Ptasinska - Zespol ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Ku ltury Urz~du Miasta todzi. 

Listy obecnosci czlonk6w Komisji sta nowi~ zal~cznik Nr 1 do niniejszego protokolu . 

Tea tralna 



Przedmiotem posiedzenia Komisji bylo rozpatrzenie wniosk6w zgloszonych przez osoby realizuj~ce 

przedsi~wzi~c i a z zakresu tw6rczosci artystycznej oraz upowszechniania i animacji kultury 

w nast~puj~cych dziedzinach: 

1) sztuki wizualne; 

2) film; 

3) teatr; 

4) muzyka; 

5) taniec; 

6) literatura; 

7) animacji kultury; 

8) organizacji wydarzeri kulturalnych; 

9) edukacji kulturalnej i artystycznej; 

10) badari nad kultur~ . 

Zakres, zasady i warunki uczestnictwa naboru zostaty okreslone w regulaminie przyznawania 

stypendi6w dla os6b zajmujqcych si~ tw6rczosciq artystyczn~ oraz upowszechnianiem i animacjq 

kultury stanowi~cym zat~cznik do uchwaly Nr LX/1584/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 15 listopada 

2017 r. Wnioski naleiato ztoiye na formularzu, zgodnym z zalqcznikiem Nr 3 do zarz~dzenia 

Nr 7479/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogloszenia naboru 

wniosk6w 0 przyznanie w 2018 roku stypendi6w dla os6b zajmujqcych si~ tw6rczosci~ artystycznq 

oraz upowszechnianiem i animacj~ kultury, do wniosku naleialo dolqczye: 

1. Harmonogram przewidywanych prac; 

2. Kosztorys przedsi~wzi~cia; 

3. Oswiadczenie 0 wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4. Dokumentacj~ wlasnego dorobku artystycznego w formie elektronicznej; 

5. Dwie rekomendacje os6b uznanych w danej dziedzinie (opiekuna artystycznego, dyrektora 

instytucji kultury, zwi~zku tw6rczego lub innej organizacji) w formie papierowej, podpisane 

wtasnor~cznie przez te osoby. Rekomendacje nie mogly bye kserokopiami. Rekomendacje 

powinny dotyczye aktualnie skladanego projektu zawartego we wniosku. 

Czlonkowie Komisji przed rozpatrzeniem wniosk6w stypendialnych podpisali oswiadczenie 

o niepozostawa niu w stosunku prawnym lub fak tycznym z osobami bior~cymi udzial w procedurze 



konkursowej, ktory moze budzic uza sa dnionq wqtpliwosc co do bezstronnosci podczas oceniania 

ofert (zalqcznik Nr 2). 

Ogolem w konkursie zlozono 62 wnioski stypendialne. Na wst~pie Komisja odrzucila wn ioski, ktore 

zawieraly bl~dy formalne. Z powodow formalnych odrzucone zostaly wnioski: 

lop. dane osobowe dziedzina punkty 

1 2 3 4 
blqd formalny 

1. Irena Zienkiewicz sztuk i wizualne 
(zakup srodkow trwalych) 

blqd formalny 
2. Agnieszka Kolodziejczak sztuki wizualne 

(wiek: powyzej 35 roku zycia) 

blqd formalny 

(projekt realizowany poza 
3. Michal Czuba sztuki wizualne 

przestrzeniq miasta todi -

GRUZJA) 

4. Mieszko Goslawski - Zeligowski taniec blqd formalny (wiek: rocznik 2001) 

antropologia 
blqd formalny (brak uzupelnienia 

5. Maria Milosavljevic 
kultury dokumentow w terminie) 

antropologia 
blqd formalny (brak uzupelnienia 

6. Michal Pawelczyk 
kultury dokumentow w terminie) 

W dalszej kolejnosci Komisja przystqpila do rozpatrywania 56 wn ioskow dopuszczonych 

do oceny merytorycznej. Poszczego lne wniosk i, czlonkom Komisji prezentowala 

Monika Ptasirlska - Zespol ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury Urz~du Miasta todzi. 

Kazdy z czlonkow Komisji po wnikliwym zapoznaniu si~ z tresciq wnioskow ocenil poszczegol ne 

projekty. W oparciu 0 regulamin przyznawania stypendiow dla osob zajmujqcych si~ tworczosciq 

artystycznq oraz upowszechnianiem i animacjq kultury stanowiqcym zalqcznik do uchwaly 

do uchwa ly Nr LX/1584/17 Rady Miejski ej w t odzi z dnia 15 listopada 2017 r. wnioski, ktore uzyskaly 

w ocenie merytorycznej ocen~ korlcowq powyzej 60 proc. tj. 48 punkt6w zostaly umieszczone 

na liscie rankingowej . 



Lista rankingowa 

I. p. dane osobowe dziedzina punkty 

1 2 3 4 

1. Justyna Jakobowska sztuki wizualne 68,2 

2. Bartosz Puliriski badania nad kulturq 63,3 

3. Tomasz Ciesie lski taniec 63,3 
4. Monika Gromadziriska sztuki wizua lne 62,3 
5. Hanna Raniszewska muzyka 61,2 

6. Anna Ciarkowska literatura 60,9 

7. Katarzyna Gorczyca taniec 60,3 

8. Adam Marikowski muzyka\ film 59,8 

9. Kosma Woiniarsk i film 59,5 

10. Magdalena Drab teatr\ literatura 56,7 

11. Karolina Zaborska sztuki wizua lne 56,3 

12. Paulina Katarzyna Nawrot sztuki wizua lne 54,5 

13. Izumi Yoshida sztuki wizua lne 54,3 

14. Joanna Jaworska - Maciaszek 
taniec\ edukacja 

54,3 
a rtystyczna 

15. Pawel Giza sztuki wizua lne 54 

16. Wiktor Moraczewski 
literatura\ edukacja 

53,1 
kulturalna i artystyczna 

17. Adam Lipinski film 53 

18. Pawel Gra la animacja ku ltu ry 52,9 

19. Joanna Ufnalska animacja kultury 52 

20 . Michalina Antonina Sumiriska sztuki wizua lne 50,9 

21. Maciej Tubis muzyka 49,2 

22. Agata Boguslawska sztuki wizua lne 48,3 

Kom isja w oparciu 0 lokat!;: na li scie rankingowej rekomendowala do dofinansowania nast!;:pujqce 

wnioski: 

I. p. dane osobowe dziedzina punkty 

1 2 3 4 

1. Justyna Jakobowska sztuki wizualne 68,2 

2. Bartosz Pu liriski badania nad kulturq 63,3 

3. Tomasz Ciesielski taniec 63,3 

4. Monika Gromadziriska sztuki wizualne 62,3 

5. Hanna Raniszewska muzyka 61,2 

6. Anna Ciarkowska literatura 60,9 

7. Katarzyna Gorczyca taniec 60,3 

8. Adam Mankowsk i muzyka\ film 59,8 



9. Kosma Woiniarski film 59,5 
10. Magdalena Drab teatr\ literatura 56,7 
11. Karolina Zaborska sztuki wizualne 56,3 
12. Paulina Katarzyna Nawrot sztuki wizualne 54,5 

Wysokosc indywidualnego stypendium wynosi 10.000 zt. t~cznie Komisja rozdysponowala kwot~ 

120.000 zt. 

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiow dla osob zajmuj~cych si~ tworczosci~ a rtystyczn~ 

oraz upowszechnianiem i animacj~ kultury stanowi~cym zal~cznik do uchwaly Nr LX/1584/17 

Rady Miejskiej w todzi z dnia 15 listopada 2017 r. wnioski, ktOre uzyskaly w ocenie merytorycznej 

ocen~ koncow~ poniiej 60 proe. punktow nie zostaj~ umieszczone na liscie rankingowej . 

S~ to wnioski zloione przez nast~puj~cych kandydatow: 

lop. dane osobowe dziedzina punkty 

1. 2 3 4 

1. Katarzyna Myrda taniec 47,7 

2. Piotr Strzemieczny muzyka 47,6 

3. Karolina Zajdel teatr 47,4 

4. Agata J astrz~bska sztuki wizualne\ edukacja 47,3 

5. Karol Stolarek muzyka 47,2 

6. Aleksandra Kozanska - JOZwiak taniec 46,9 

7. Marta G~ba lska 
sztuki wizualne\ edukacja 

46,7 
artystyczna 

8. Klaudia Markiewicz sztuki wizualne\ moda 46,5 

9. Aleksandra Richter 
sztuki wizua lne\ upowszechnianie 

45,1 
kultury 

10. Anita Osuch sztuki wizualne 44 

f.--
11. Beata Urbanska sztuki wizualne 43,3 

12. Wojciech Warzywoda film 41,1 

13. Katarzyna Stanisz teatr 40,9 

14. Jan Pawlak muzyka\ edukacja 40,7 

15. Karina 6aldych muzyka 39,7 

16. Szymon Ryczek sztuki wizualne 39,6 

17. Anna Raczkowska sztuki wizualne 39,2 

18. Joanna Karolina Mieszczanowicz badania nad kultur~ 38,9 

19. Piotr Napres literatura 37,3 

20. Iwona Karlicka-Witkowska teatr\ upowszechnianie kultury 37,2 

21. Olesya Haiduk muzyka 34,6 

22. Piotr Wieczorek muzyka 34,4 

23. Marcin Sosinski teatr 33,3 

24. Konrad Salwinski muzyka 32,4 

~l 



25. Iga M aja Marszalek taniec 31,3 

26. Roman Kalui a - Wierzchoslawski sztuki wizualne 31,1 
27. Aleksander Stachowski muzyka 30,1 

28. Kamil Zawadzki muzyka 30,1 

29. Magdalena Palmowska sztuki wizualne 29,1 

30. Jakub Krysztal teatr\ badania nad kultur~ 27,8 

31. Maksym Ostrowski 
upowszechnianie i animacja 

27,8 
kultury 

32. Marika Kowal czyk taniec 27,8 

33. Daniel Kamocki literatura 23,5 

34. Malgorzata Gralinska sztuki w izualne 22,8 

Na tym protok61 za konczono. 

Dagmara Smigielska - dyrektor 

Aleksandra G6rska - Zespolu ds. Pr Jekt6w w Wydziale Kultury Urz~du Miasta todzi 

..... ... .. ... , ... ~.l .. ~ ..... J ... ~ .. ~ ....................................................... .. .......... . 
Jolanta Slawinska-Ryszka- koordynator Zespolu ds. M ecenatu Kultury w Wydziale Kultury U rz~du 

Miasta todzi 

Monika Ptas inska - Zesp61 ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury Urz~du Miasta todzi 

, . ( 
... HPI')k.~ .. .... f~.'. .v-:~ ............... ..... ... .. ..... ... .. ... .. ........... .... .. .. ..... .. ....................... ................ .... . 

Jolanta Jachimowicz - Odzial ds. Instytucji Kul tury w Wydzia le Kultury Urz~du Miasta todzi 

~~ $~&/;mvd1C<t 
......... ........ .. / ............. .... ......... ) ... : ................ ...................................... .... .. .... ................... ... .. .. 



Bartlomlej Dyba-Bojarskl - Komisja Kultury Rady MieJs 'ej w tOdz~ 

.. ... ........... ..... ... ' fG%1IVL~/lJol 
Prof. zw. dr hab. Ryszard W. Kluszczyriski - Uniwersytet t6dzki 

........... .. ...................... t1rI. ...... y..:.... . ........................................ ' ...................................... . 

dr hab. Ewa Bloom - Kwiatkowska - Akademia Sztuk Pi<;:knych w todzi 

.................... .......... ... ~ ............................................................... ........ .. ................. . . 

dr hab. Michal Staszczak - Paristwowa Wyzsza • Telewizyjna i Teatralna 

w todzi .. ....... ..... a.~ ........ S1 ........ .... .............. ...... .... .. .. 
Agata Dawidowicz - Dyrektor Osrodka Kultury G6RNA 

Marcin Tercjak - Redaktor Dzialu ::Yki i tsob6W Diwi<;:kowych Radia t6di 

M{-L .......... ............. ... ...... ..... ...... .... .. .......... ........ ................... .. , .. , ............ ... .... .. .... .................... , .......... . .... ........ .. 

Zal~cz niki : 

1. Li sta obecnosci. 

2.0swiadczenia 0 niepozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym z wnioskodawcami. 

Protok61 sporz~d z ifa : 

M onika Ptasiriska 

INSPEKTOR 
it (' k:J.." ; • "VQ 

.\1" {ka Ptas lftska. 

t6di, dnia 12 lutego 2018 r. 


