
 

 

OGŁOSZENIE 

 

Prezydent Miasta Łodzi 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku wyróżnienia „Mecenas łódzkiej 

kultury” 

 

  

§ 1.  

Przedmiot ogłoszenia 

 

1. Wyróżnienie „Mecenas łódzkiej kultury”, zwane dalej wyróżnieniem, przyznawane 

jest na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1343/2022 z dnia 15 

czerwca 2022 roku. 

2. Celem wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury” jest uhonorowanie współpracy sektora 

kultury z sektorem biznesu, dostrzeżenie roli mecenatu w kształtowaniu inicjatyw 

kulturalnych, promowanie efektywnej współpracy pomiędzy miejskimi instytucjami 

kultury, organizacjami pozarządowymi a przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami, oraz 

inspirowanie do takiej współpracy i tworzenie jej pozytywnego wizerunku. 

 

§ 2.  

Warunki udziału w naborze wniosków 

 

1. Wyróżnienie może być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym 

podmiotom poprzez złożenie wniosku przez miejskie instytucje kultury oraz 

organizacje pozarządowe, zwane dalej wnioskodawcą.  

2. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach:  

(1) wyróżnienie dla osoby fizycznej lub podmiotu zatrudniającego poniżej 250 osób,   

(2) wyróżnienie dla podmiotu zatrudniającego 250 i więcej osób. 

3. Wnioskodawca może zgłosić jedną kandydaturę w każdej kategorii. 

4. Wzór wniosku o przyznanie w 2022 r. wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury”, 

zwanego dalej wnioskiem, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

§  3. 

Termin, sposób i miejsce składania wniosków 

 

1. Wnioski należy składać do dnia 6 lipca 2022 r. 

2. Wnioski należy składać w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. Wnioski w wersji papierowej należy prawidłowo podpisać i złożyć w Wydziale 

Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu 

Schillera), 90-926 Łódź, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub dostarczyć drogą 

pocztową na wyżej wymieniony adres.  

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=59904&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct


4. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje 

data wpływu do punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Łodzi. Nie będą rozpatrywane 

wnioski złożone po terminie. 

5. Za prawidłowe zostaną uznane wnioski opatrzone podpisem z pieczątką imienną,  

a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia  

i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących 

ankietę. 

6. Elektroniczną wersję wniosku wypełnionego komputerowo (format .doc) należy przesłać 

drogą mailową na adres: kultura@uml.lodz.pl 

 

§  4. 

Rozstrzygniecie naboru wniosków  

 

1. Kapituła do spraw przyznawania wyróżnienia, zwana dalej Kapitułą, dokonuje oceny 

zgłoszonych kandydatur i rekomenduje przyznanie wyróżnień kierując się następującymi 

kryteriami: 

(1) wymierne efekty współpracy pomiędzy miejską instytucją kultury bądź organizacją 

pozarządową a rekomendowanym przez nią kandydatem; 

(2) długofalowość i aktywność we współpracy kandydata z rekomendującą go miejską 

instytucją kultury lub organizacją pozarządową; 

(3) działalność charytatywna kandydata i wrażliwość na potrzeby społeczne. 

2. Kapituła rekomenduje przyznanie wyróżnień w dwóch kategoriach przedstawionych w §2 

ust. 2.  

3. Kapituła może nie rekomendować żadnego z zaproponowanych kandydatów, jeśli uzna, że 

żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na wyróżnienie. 

4. Decyzje o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Prezydent Miasta Łodzi.  

5. Od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie przysługuje odwołanie. 

6. Wyróżnienia w formie statuetki wręczane są podczas inauguracji sezonu kulturalnego.  

 

 

 

 

 

UWAGA! 

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania wyróżnienia „Mecenas 

łódzkiej kultury” można uzyskać w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, 

Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerami telefonów 42 638 44 84 lub 

42 638 53 64 lub 42 638 43 56. 

mailto:kultura@uml.lodz.pl

