
ZARZf\DZENIE Nr t12q5 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LOnZI 
z dnia 5 CUYVLJ0Q.. 2019 r. 

w sprawie ustanowienia wyroinieiJ 
Prezydenta Miasta Lodzi "Mecenas lodzkiej kultury" 

i powolania Kapituly ds. przyznawania wyroinieiJ "Mecenas lodzkiej kultury". 

Na podstawie art. 31 w zwi~zku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. pOZ. 506) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Ustanawiam doroczne wyr6znienia Prezydenta Miasta Lodzi "Mecenas !6dzkiej 
kul tu ry' ·. j ako fo rmy uhonorowania wsp61pracy sektora kuItury z sektorem biznesu. 

2. Zasady przyznawania wyr6znien, 0 kt6rych mowa w ust. 1, okresla Regulamin 
stanO\viqcy za l'!cznik Nr 1 do zarz~dzenia. 

§ 2. 1. Wyr6znienia mog~ bye przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym 
i innym podmiotom na podstawie rekomendacji miejskich instytucji kultury oraz organizacji 
p07.arz<:)do\vyc h. kt6re poprzez wypelnienie ankiety, stanowi~cej za!~cznik do Reguiaminu, 
o kt6rym mowa w § 1 ust. 2, zgloszq kandydatury do wyr6znien. 

2. Wypelnionq ankiety w wersji papierowej naiezy dostarczye do Wydzialu Kultury 
\\ Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi lub w wersji 
elektronicznej przeslae na adres a.magin@uml.lodz.pl. 

§ 3. WyrM nienia przyznawane byd~ w fonnie statuetki, kt6rej wz6r okresla za!~cznik 
Nr 2 do zarzqdzenia oraz okolicznosciowego dyplomu. 

§ 4. 1. Powolujy Kapituty ds. przyznawania wyrMnien "Mecenas 16dzkiej kultury", 
z\yanq da lej Kapitutq, w skladzie: 
I) Prze'Wod nicz~cy: -Dyrektor Wydziaru Kuitury 

2--+ ) Czlonkowie: 

w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu 

Miasta Lodzi ; 

- dw6ch przedstawicieli Wydzialu KuItury 

w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu 

Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Komisji KuItury Rady Miejskiej w Lodzi. 

2. Do skl adu Kapituty zapraszam laureat6w wyr6znien z lat ubieglych. 

§ 5. Regul amin pracy Kapituly stano wi zal~cznik Nr 3 do zarz~dzenia. 

§ 6. Obsh.lgy organi zacyjno-administracyjn~ Kapitu!y zapewnia Wydzial Kultury 
\\ Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Srodki finansowe na wykonanie statuetek, 0 kt6rych mowa w § 3, byd~ corocznie 
Lapcwniane w budzecie miasta Lodzi , w CZySCI dotyczqcej Wydzialu Kultury 
\\ Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



~ 8. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
\\ Departameneie Gospodarowania Majqtkiem Urzt(du Miasta Lodzi. 

~ 9. Traei moe zarzqdzenie Nr 8957NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
16 lipea 2018 r. w sprawie ustanowienia wyr6znien Prezydenta Miasta Lodzi "Mecenas 
It,)dzkiej kultury" i powotania Kapituly ds. przyznawania wyr6Znien "Mecenas 16dzkiej 
kultury'". 

~ 10. ZarzC)dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



REGULAMIN 

Zal'}cznik Nr 1 

do zarz'}dzenia Nr 1295 /VIIII19 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 6 (flfN~ 2019 r. 

OKRESLAJf\CY ZASADY PRZYZNA WANIA WYROZNIEN 
PREZYDENT A MIAST A LOnZI "MECENAS LODZKJEJ KULTURY" 

§ I . Organizatorem ustanawiaj'}cym wyroznienia "Mecenas !6dzkiej kultury" 
jest Prezydent Miasta Lodzi. 

§ 2. Celem wyr6Zniell "Mecenas lodzkiej kultury" jest uhonorowanie wspolpracy 
scktora kul tury z sektorem biznesu, dostrzezenie roli mecenatu w ksztaltowaniu inicjatyw 
kultura lnych, promowanie efektywnej wspolpracy pomiydzy miejskimi instytucjami kultury, 
organizacjami pozarz'}dowymi a przedsiybiorstwami i przedsiybiorcami, oraz inspirowanie do 
takiej \\"spolpracy i tworzenie jej pozytywnego wizerunku. 

§ 3. Wyroznienia mog'} bye przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym 
i innym podmiotom na podstawie rekomendacji miejskich instytucji kultury oraz organizacji 
pozarz'}dowych, ktore poprzez wypelnienie ankiety, stanowi,!cej zal'!cznik do niniejszego 
Regul aminu, zgtosz'} kandydatury do wyr6Znienia. 

§ 4 . Wyroznienia przyznawane S,! corocznie na podstawie decyzji Kapituly 
ds. przyznawania wyrozniell "Mecenas lodzkiej kultury", powolanej przez Prezydenta Miasta 
Lodzi. zwanej dal ej Kapitul'}. 

§ S. I . Kapitula przyznaje wyroznienia osobom lub podmiotom wylonionym sposrod 
zg loszonych kandydatur zgloszonych zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3. 

2 . .l edna miej ska instytucja kultury lub organizacja pozarz'!dowa moze kazdorazowo 
zglosic jedn '} kandydatury. 

§ 6. I. Kapitula dokonuje oceny zgloszonych kandydatur i przyznaje wyrozl1lenie 
\\ ybranej osobie lub podmiotowi , kieruj'}c siy w szczegolnosci nastypuj,!cymi kryteriami: 
1) \\")'mierne efekty wspolpracy pomiydzy miejsk,! instytucj'} kultury b,!dz organizacj'} 

pozarz'}dow'} a rekomendowanym przez ni,! kandydatem; 
2) dlugofalowose i aktywnose we wspolpracy kandydata z rekomenduj,!c,! go miejsk,! 
, instytucj '} kultury lub organizacj,! pozarz'!dow'}; 
3) dzialalnosc charytatywna kandydata i wrai:liwose na potrzeby spoleczne. 

2. Kapitula moze przyznae dwa wyroznienia - jedno dia malej firmy (zatrudniaj'}cej 
do 49 osob) i jedno dla duzej firmy (zatrudniaj'}cej powyzej SO osob). Kapitula moze 
nie przyznac wyr6Znienia, j esli uzna, ze zadna ze zgloszonych kandydatur nie zasluguje 
na \0\ yroznienie. 

§ 7. Wyroznienia w formie statuetki oraz okolicznosciowego dyplomu wryczane s'} 
przcz Prezydenta Miasta Lodzi podczas dorocznej uroczystosci inauguruj'}cej sezon 
artyst) czny w danym roku kalendarzowym. 



~ 8. 0 mozliwosci zglaszania kandydatur do wyr6znienia oraz 0 terminie i sposobie 
iell zgtaszania Prezydent Miasta Lodzi kazdorazowo powiadomi miejskie instytucje kultury 
oraz organizacje pozarzqdowe za posrednictwem Wydzialu Kultury w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urz((du Miasta Lodzi, w danym roku kalendarzowym. 

§ 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu jak r6wniez 
od\volania przyznawania wyr6znien w kazdym czasie, bez podania przyczyny. 



ZalC}cznik 
do Regulaminu 

ANKIETA DOTYCZ1\CA ZGLASZANYCH KANDYDATUR DO WYROZNIENIA 
"MECENAS LODZKIEJ KUL TURY" 

Pclna nazwa Wnioskodawcy - miejskiej instytucji kultury lub organizacji pozarzC}dowej 

1. Nazwa kandydata do wyroznienia (rekomendowanej firmy): 

2. Branza i rodzaj prowadzonej dzialalnosci: ............. . ..... . .............. .............. . . .. . 

3. Osoba kieruj~ca/wlasciciel firmy: .... . .. ... .. ... ..... ........................... .......... ....... . 

4. !lose zatrudnionych osob ........................................................................ . 

5. Opis rodzaju pomocy/wsparciajakie otrzymujecie Panstwo od finny 
(np.: finansowa. rzeczowa, pozafinansowa, organizacyjna itp .): . ........ . . . .............. . 

6. Data rozpoczycia wspolpracy: ..... ......... .. ................................. .. ......... . .. .. . 

7. Data zakol1czenia wspolpracy: ...... ..... .. ...... . . ... ....... . .. . .. . .. . .. . ......... ............ . 

1. Jaki region reprezentuje firma? 

2. Jest to firma lokalna czy przedsiybiorstwo 0 ogolnopolskim zasiygu? (nalezy zakreslie 
wtasciwC} odpowiedz): 
LOKALNA 
o ZASIE;GU OGOLNOPOLSKIM 

Z jake} czystotl iwosc iC} Pallstwa instytucjalorganizacja wspolpracuje z rekomendowanC} firmC}? 

O/\AZJONALNIE CYKLICZNIE - PRZY 
KAZDYM WYDARZENIU 

JEST TO STALY I JEDYNY INNA FORMA 
PARTNER 
INSTYTUCJIIORGANIZACJI 

1. Czy firma udziela wsparcia finansowego? (nalezy zakreslie wlasciwC} odpowiedz): 
TAK 
NIE 
2. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, proszy 0 podanie kwoty (tylko do wgl'ldu 

Komisji) 

1. Czy firma jest zainteresowana dzialalnosciC} merytorycznC} Panstwa instytucji? (nalezy 
zakreSlie wlasciwC} odpowiedz): 
TAK 
NIE 

') W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, nalezy podae zakres (np.: udzial w premierze, 
koncercie, spotkania z przedstawicielami Wnioskodawcy itp.): 



1. Czy firma udziela wsparcia merytorycznego? (nalezy zakreSli6 wlasciw~ odpowiedz): 
TAK 
NIE 

2. W przypadku wybrania odpowiedzi T AK, nalezy poda6 
zakres: .................................. . ; 

Czy firma wspiera Panstwa instytucjy technologicznie? (nalezy zakreSli6 wlasciw~ odpowiedz): 
TAK 
NlE 

W jakiej formie prawnej odbywa siy wsp6lpraca? (np. wymiana swiadczen, umowa sponsorska, 
itp. ) 
.. .. .......................................................... . .... .. ... . .. . . ..... .. .... . . .. .. .................. . 

Czy firma wspiera Panstwa instytucjy w zakresie PR b~dz reklamowym? (nalezy zakreSli6 
wlasciw~ odpowiedz): 

TAK 
NIE 
1. Czy firma wspiera Panstwa instytucjy rzeczowo? (nalezy zakresli6 w!asciw~ 

odpowiedz): 
TAK 
NIE 
2. W przypadku wybrania odpowiedzi T AK, nalezy poda6 rodzajl formyl spos6b 

wsparCla: 
. .. . .. .............. ....................... ... .. ........ ........................ .... .............. 

Cl.y firma jest przedsiybiorstwem dzia!aj~cym charytatywnie, czy oceniacie Panstwo j~jako 
wrazliwq na potrzeby spoleczne? (nalezy zakreSli6 wlasciw~ odpowiedZ): 

TAK 
NIE 
l. Czy zostala zrealizowana imprezal wydarzeniel projekt w Panstwa instytucji, tylko 

dzi~ki wsparciu finansowemu kandydata? (nalezy zakresli6 wlasciw~ odpowiedz): 
TAK 
NIE 
2. W przypadku wybrania odpowiedzi T AK, proszy wymieni6: 

Nazwy imprezyl wydarzenial projektu: .. ............................ . . ...... .. . .......... 
Formal rodzaj wsparcia: ....................... ........ . .. ..................... . .. . .. . .. .. .. 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie rekomendacji do wyr6znienia 
.. Mecenas L6dzkiej Kultury". 

Illli y i nazwisko: ........ ...... .... ...................................................................... 

NU1l1er telefonu: ........ ....................................................................... .... ...... 

Adrcs e - n1ail: ................................................. . ......................... . . .. . .. . .. . .... 



Wzorcowy model statuetki 

Za1'lcznik Nr 2 

do zarz'ldzenia Nr 4Z9S NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 

zdnia 5Q1ev~ 2019r. 



Zal,!cznik Nr 3 

do zarz,!dzenia Nr4295 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 5 (JlfJV~ 2019 r. 

REGULAMIN PRACY KAPITUL Y 

DS. PRZYZNA W ANIA WYROZNIEN "MECENAS LODZKIEJ KUL TURY" 

§ 1. Kapitula ds. przyznawania wyr6zniell "Mecenas 16dzkiej kultury", zwana dalej 
Kapitul,!. obraduje na posiedzeniu zwolanym przez Przewodnicz'!cego lub w przypadku braku 
mozliwosci petnienia przez niego funkcji , przez wyznaczonego przez Przewodnicz,!cego 
czlonka Kapituly. 

§ 2. Posiedzenie Kapituly prowadzi Przewodnicz'!cy, a w przypadku jego uzasadnionej 
nieobecnosci lub braku mozliwosci pelnienia przez niego funkcji, wyznaczony przez 
Przewodnicz'!cego czlonek Kapituly. 

§ 3. Posiedzenie Kapituly uznane jest za wazne, jezeli uczestniczy w nim, co najmniej 
polowa skladu Kapituly. 

§ 4. Wyboru laureat6w wyr6znien "Mecenas 16dzkiej kultury" Kapitula dokonuje 
z\y) kl,! wiykszosci,! glos6w, w glosowaniu jawnym. 

§ 5. W przypadku r6wnej liczby glos6w, decyduje glos Przewodnicz'!cego Kapituly. 

§ 6. 1. Posiedzenie Kapituly jest protokolowane. 
2. Protok61 z posiedzenia Kapituly podpisuj,! wszyscy uczestnicy posiedzenia. 
3. Protok61 zawiera decyzjy Kapituly 0 przyznaniu b,!dz nieprzyznaniu wyr6znien 

.. Mecenas L6dzkiej kultury"'. 

§ 7. Udzial w pracach Kapituly jest obowi,!zkowy i nieodplatny. 

§ 8. 1. Oecyzjy Kapituly przedklada siy Prezydentowi Miasta Lodzi w formie 
pi semnego protokolu. 

2. Decyzja Kapituly zatwierdzanajest przez Prezydenta Miasta Lodzi. 
3. Od decyzji Kapituly nie przysluguje odwolanie. 


