
Załącznik 

do zarządzenia Nr 1390/2022 

Prezydenta Miasta Łodzi 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Prezydent Miasta Łodzi 

 ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku 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”, przyznaje się raz w roku kalendarzowym. 

2. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia oraz działalność w dziedzinach: 

1) twórczości artystycznej, w szczególności za osiągnięcia twórcze na festiwalach, wystawach, 

przeglądach, konkursach oraz za całokształt działalności artystycznej; 

2) upowszechniania kultury, w szczególności za stworzenie i popularyzację wydarzenia 

kulturalnego, zaangażowanie na rzecz kultury i jej upowszechniania, zaangażowanie 

w działania na rzecz edukacji artystycznej i kulturowej oraz integracji lokalnej społeczności 

poprzez działania kulturalne; 

3) ochrony kultury, w szczególności za ochronę dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi. 

3. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym 

podmiotom mającym związek z miastem Łodzią poprzez miejsce zamieszkania, miejsce 

działań lub dokonań artystycznych, lub podejmowaną tematykę. 

4. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe. 

5. Nagrody przyznawane są na podstawie: 

1) oceny całokształtu działalności; 

2) osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym lub obecnym roku kalendarzowym. 

6. Nagrody mają charakter pieniężny. 

 

§ 2. 1. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Łodzi z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi; 

2) instytucji kultury; 

3) szkoły wyższej; 

4) organizacji pozarządowej działającej w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury, zwany dalej „wnioskiem”, składa się raz w roku kalendarzowym. 

3. Wnioski z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Łodzi przygotowuje Wydział Kultury 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, zwany dalej Wydziałem 

Kultury. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia. 

5. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją postanowień ogłoszenia. 
 

§ 3. 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku. 

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=59958&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct


2. 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. W przypadku przesłania 

wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do punktu 

kancelaryjnego Urzędu Miasta Łodzi. Wnioski powinny być złożone w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. 
3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku 

pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 

umożliwiającym weryfikację osób podpisujących wniosek. 

4. Wnioski można także składać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu 

Miasta Łodzi (adres na platformie https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-

spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe) w terminie do dnia 29 lipca 

2022 roku.  
5. Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Łodzi znajduje się na elektronicznej 

Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej 

skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (epuap.gov.pl). 

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

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

 

§ 4. 1. Wnioski pod względem formalnym rozpatrują pracownicy Wydziału Kultury. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnej informacji 

o konieczności dokonania uzupełnień. 

3. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych i nie będzie rozpatrywany pod względem 

merytorycznym, jeżeli: 

1) został złożony po 29 lipca 2022 roku; 

2) został wycofany przez wnioskodawcę; 

3) w wyznaczonym terminie nie usunięto braków formalnych. 

4. Komisja do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwana dalej Komisją, rozpatruje wnioski 

pod względem merytorycznym oraz proponuje laureatów i wysokość nagród. 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego 

nieobecności, członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego. 

6. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Kultury. 

7. Obrady Komisji są niejawne. 

8. Komisja dokonuje wszelkich rozstrzygnięć przy obecności przynajmniej połowy 

składu Komisji. 

9. Wyniki swych prac Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Łodzi w formie 

protokołu, który podpisuje Przewodniczący Komisji. 

10. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta Łodzi. 

11. O przyznaniu nagrody laureaci są powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej. 

12. Od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przyznania nagród nie przysługuje 

odwołanie. 

13. Informację o przyznanych przez Prezydenta Miasta Łodzi nagrodach podaje się 

niezwłocznie do wiadomości publicznej. 

14. Informację zawierającą nazwę/imię i nazwisko laureatów oraz krótką charakterystykę 

osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zamieszcza 

się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale 

Kultury. 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/
mailto:kultura@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/
http://www.uml.lodz.pl/


§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody wynosi 80.000 zł. 

2. Nagroda ma formę jednorazowej wypłaty. 

3. Laureaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zawierającego dane potrzebne  

do celów podatkowych:  

1) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer rachunku 

bankowego, dane urzędu skarbowego; 

2) dla osób prawnych/innych podmiotów: pełna nazwa, numer NIP, adres siedziby, numer 

rachunku bankowego, dane urzędu skarbowego. 

4. Miasto Łódź w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia 

do celów podatkowych przekaże nagrodę na wskazany przez laureatów numer rachunku 

bankowego. 

 

Uwaga! 

Informacje o nagrodach można uzyskać w Wydziale Kultury: 

1) pod numerami telefonów: 42 638 43 56, 42 638 53 64, 42 638 44 84; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym 

https://bip.uml.lodz.pl/ 

3) na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym 

https://uml.lodz.pl/kultura/wsparcie-kultury/nagrody-prezydenta-miasta/ 

 

https://bip.uml.lodz.pl/
https://uml.lodz.pl/kultura/wsparcie-kultury/nagrody-prezydenta-miasta/

