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Uchwała Nr IV/22/12/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 18 czerwca 2012 r. 

w sprawie:  

ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  

Na podstawie art. 18 pkt 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)  

w związku z treścią art. 7 a ust. 3  

ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 406)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Ustanawia się następujące nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej „nagrodami”:  

1) Nagrodę artystyczną Marszałka Województwa Śląskiego,  

2) Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców,  

3) Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,  

4) Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji 

zabytków,  

5) Nagrodę im. Karola Miarki w województwie śląskim,  

6) Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku,  

7) Nagrodę teatralną „Złote Maski” w województwie śląskim.  

§ 2.  

1. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe, o charakterze pieniężnym lub honorowym.  

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród określają regulaminy, odrębnie dla każdego 

rodzaju nagrody, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.  

3. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.  

4. Nagrody, o których mowa w § 1, wręcza Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez 

niego upoważniona.  

§ 3.  

1. Poza nagrodami, o których mowa w § 1, mogą być przyznawane nagrody Marszałka 

Województwa Śląskiego dla laureatów prestiżowych przedsięwzięć w dziedzinie kultury 

organizowanych na terenie województwa śląskiego.  
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2. Organizator przedsięwzięcia, który ubiega się o przyznanie nagrody, przedkłada Zarządowi 

Województwa Śląskiego wniosek zawierający uzasadnienie nagrody oraz informację 

o przedsięwzięciu w terminie do końca sierpnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Śląskiego może, na wniosek 

organizatora przedsięwzięcia, przyznać nagrodę z pominięciem trybu określonego w § 3 ust. 2.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Wojsewództwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 
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załącznik nr 1 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego  


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ 


MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


 
§ 1 


 


1. Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego zwana dalej „nagrodą”, 


przyznawana jest osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego 


rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. 


2. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 


3. Nagrodę wręcza się w ostatnim kwartale każdego roku. 


 
§ 2 


 


1. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego, 


zwany dalej „Zarządem Województwa”. 


2. Nagroda ma charakter pieniężny. 


 
§ 3 


 


1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: osoby fizyczne, instytucje kultury, 


jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, 


uczelnie wyższe, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 


Śląskiego. 


2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody uchwala Zarząd Województwa. 


3. Termin oraz miejsce składania wniosków podaje się w ogłoszeniu o naborze wniosków 


do nagrody publikowanym na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 


 
§ 4 


 


1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa 


w ust. 2. 


2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu 


Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch 


przedstawicieli komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla zadania „kultura 


i ochrona zabytków” oraz reprezentanci różnych dziedzin sztuki.  


3. Skład komisji może być aktualizowany. 


4. Udział w pracach komisji jest honorowy. 
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§ 5 
 


1. Tryb pracy komisji: 


- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 


- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji 


o liczbie i wysokości nagród, 


- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, 


w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, 


- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów, 


- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 


- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Zarządowi 


Województwa.  


2. Jeśli został złożony wniosek o nagrodę dla członka komisji – nie bierze on udziału 


w posiedzeniu. 


 
§ 6 


 


Obsługę organizacyjną nagrody zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 


Województwa Śląskiego. 
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załącznik nr 2 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego  


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 


MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


DLA MŁODYCH TWÓRCÓW 


 
§ 1 


 


1. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców, zwana dalej 


„nagrodą”, przyznawana jest osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia w roku 


przyznania nagrody, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za 


osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. 


2. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 


3. Nagrodę wręcza się w ostatnim kwartale każdego roku.  


 
§ 2 


 


1. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego, 


zwany dalej „Zarządem Województwa”. 


2. Nagroda ma charakter pieniężny. 


 
§ 3 


 


1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: osoby fizyczne, instytucje kultury, 


jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, 


uczelnie wyższe, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 


Śląskiego. 


2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody uchwala Zarząd Województwa. 


3. Termin oraz miejsce składania wniosków podaje się w ogłoszeniu o naborze wniosków 


do nagrody publikowanym na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 


 
§ 4 


 


1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa 


w ust. 2. 


2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu 


Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch przedstawicieli komisji 


Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” 


oraz reprezentanci różnych dziedzin sztuki. 


3. Skład komisji może być aktualizowany. 


4. Udział w pracach komisji jest honorowy. 
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§ 5 


 


1. Tryb pracy komisji: 


- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 


- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji 


o liczbie i wysokości nagród, 


- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, 


w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji,  


- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów,  


- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 


- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Zarządowi 


Województwa.  


2. Jeśli został złożony wniosek o nagrodę dla członka komisji – nie bierze on udziału 


w posiedzeniu.  


 
§ 6 


 


Obsługę organizacyjną nagrody zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 


Województwa Śląskiego. 
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załącznik nr 3 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego  


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 


MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


ZA UPOWSZECHNIANIE I OCHRONĘ DÓBR KULTURY 


 
§ 1 


 


1. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr  


kultury, zwana dalej „nagrodą”, przyznawana jest osobom działającym na terenie 


województwa śląskiego albo na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia w 


upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. 


2. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 


3. Nagrodę wręcza się w ostatnim kwartale każdego roku. 


 
§ 2 


 


1. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego, 


zwany dalej „Zarządem Województwa”. 


2. Nagroda ma charakter pieniężny. 


 
§ 3 


 


1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: osoby fizyczne, instytucje kultury, 


jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, 


uczelnie wyższe, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 


Śląskiego. 


2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody uchwala Zarząd Województwa. 


3. Termin oraz miejsce składania wniosków podaje się w ogłoszeniu o naborze wniosków 


do nagrody publikowanym na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 


 
§ 4 


 


1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa 


w ust. 2. 


2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu 


Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch przedstawicieli komisji 


Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” 


oraz eksperci w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 


3.  Skład komisji może być aktualizowany. 


4. Udział w pracach komisji jest honorowy. 
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§ 5 


 


1. Tryb pracy komisji: 


- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 


- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji 


o liczbie i wysokości nagród, 


- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, 


w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji,  


- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów, 


- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 


- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Zarządowi 


Województwa.  


2. Jeśli został złożony wniosek o nagrodę dla członka komisji – nie bierze on udziału 


w posiedzeniu. 


 
§ 6 


 


Obsługę organizacyjną nagrody zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 


Województwa Śląskiego. 
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załącznik nr 4 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego 


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 


MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 


KONSERWACJI ZABYTKÓW 


 
§ 1 


 


1. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 


konserwacji zabytków, zwana dalej „nagrodą”, przyznawana jest osobom fizycznym lub 


prawnym (z wyłączeniem muzeów) za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków 


na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi.  


2. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych 


projektów konserwatorskich albo archeologicznych: 


1) inwestorom – zarządcom obiektów zabytkowych (właścicielom, posiadaczom, 


użytkownikom zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe, w tym za 


przeprowadzenie wyróżniających się prac konserwatorskich, cechujących się wysoką 


jakością, prawidłowością, wysokim poziomem wykonawstwa oraz właściwym 


efektem końcowym, 


2) wykonawcom – projektantom, badaczom, konserwatorom – za szczególne osiągnięcia 


konserwatorskie. 


3. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 


4. Nagrodę wręcza się w ostatnim kwartale każdego roku. 


 
§ 2 


 


1. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego, 


zwany dalej „Zarządem Województwa”. 


2. Nagroda dla osób fizycznych ma charakter pieniężny. 


3. Nagroda dla osób prawnych ma charakter honorowy. 


 
§ 3 


 


1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne i prawne działające na 


terenie województwa śląskiego. 


2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody uchwala Zarząd Województwa. 


3. Termin oraz miejsce składania wniosków podaje się w ogłoszeniu o naborze wniosków 


do nagrody publikowanym na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 
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§ 4 
 


1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa 


w ust. 2. 


2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu 


Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch przedstawicieli komisji 


Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” 


oraz eksperci z dziedziny upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 


3. Skład komisji może być aktualizowany. 


4. Udział w pracach komisji jest honorowy. 


 
§ 5 


 


1. Tryb pracy komisji: 


- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 


- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji 


o liczbie i wysokości nagród, 


- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, 


w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji,  


- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów,  


- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 


- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Zarządowi 


Województwa. 


2. Jeśli został złożony wniosek o nagrodę dla członka komisji – nie bierze on udziału 


w posiedzeniu. 


 
§ 6 


 


Obsługę organizacyjną nagrody zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 


Województwa Śląskiego. 
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załącznik nr 5 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego  


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 


IM. KAROLA MIARKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 


 
§ 1 


 


1. Nagrodą im. Karola Miarki zwaną dalej „nagrodą” honoruje się osoby upowszechniające 


kulturę i naukę na terenie województwa śląskiego lub działające na jego rzecz, które 


w swych działaniach nawiązują do idei realizowanych przez Karola Miarkę oraz wnoszą 


trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej. 


2. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz za całokształt dorobku lub za konkretną 


indywidualną pracę /dzieło/. 


3. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w październiku każdego roku w rocznicę 


urodzin Karola Miarki. 


 
§ 2 


 


1. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego, 


zwany dalej „Zarządem Województwa”. 


2. Nagroda ma charakter pieniężny. 


 
§ 3 


 


1. Wnioski o przyznanie nagrody składają: Biblioteka Śląska w Katowicach, Regionalny 


Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie na 


podstawie propozycji powołanych przez siebie komisji - w terminie do 30 września 


każdego roku. 


 
§ 4 


 


1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa 


w ust. 2. 


2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu 


Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch 


przedstawicieli komisji Sejmiku właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” 


oraz eksperci z dziedziny kultury. 


3. Skład Komisji może być aktualizowany. 


4. Udział w pracach Komisji jest honorowy. 
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§ 5 
 


1. Tryb pracy komisji: 


- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 


- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji 


o liczbie i wysokości nagród, 


- obrady poprzedzone są wystąpieniami referentów prezentujących wnioski; referentami 


są członkowie komisji wyznaczeni przez jej przewodniczącego, 


- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, 


w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji,  


- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów,  


- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 


- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Zarządowi 


Województwa.  


2. Jeśli został złożony wniosek o nagrodę dla członka komisji – nie bierze on udziału 


w posiedzeniu. 


 
§ 6 


 


1. Obsługę prac komisji oraz decyzje Zarządu Województwa wykonuje Wydział Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 


2. Organizatorem uroczystości wręczenia nagród jest Biblioteka Śląska, która proponuje 


miejsce uroczystości oraz prowadzi dokumentację związaną z nagrodą. 
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załącznik nr 6 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego  


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 


MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


ZA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU 


 
§ 1 


 


1. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku, zwana dalej 


„nagrodą”, przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku 


poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa 


kulturowego i naturalnego. 


2. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, 


których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 


Narodowego. 


3. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w maju każdego roku z okazji 


Międzynarodowego Dnia Muzeów. 


 
§ 2 


 


1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 


1) wystawy, 


2) publikacje książkowe, 


3) dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa 


kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne), 


4) dokonania z zakresu konserwacji. 


2. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda. W przypadku nieprzyznania nagrody 


w danej kategorii komisja, o której mowa w § 5, może proponować przyznanie nagrody 


w innej kategorii regulaminowej.  


3. Oprócz nagród mogą być  przyznawane wyróżnienia o charakterze honorowym. 


4. Dopuszcza się możliwość przyznawania nagród równorzędnych w danej kategorii; 


wówczas środki finansowe będą podzielone równo pomiędzy laureatów w danej 


kategorii. 


5. Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej „Zarządem Województwa”, może 


w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmienić kategorie regulaminowe. 


 
§ 3 


 


1. Liczbę i wysokość nagród ustala corocznie Zarząd Województwa. 


2. Nagroda ma charakter pieniężny. 
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§ 4 


 


1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub 


współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. 


2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody uchwala Zarząd Województwa. 


3. Termin oraz miejsce składania wniosków podaje się w ogłoszeniu o naborze wniosków 


do nagrody opublikowanym na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 


 
§ 5 


 


1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa 


w ust. 2. 


2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu 


Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury 


Urzędu Marszałkowskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch przedstawicieli komisji 


Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” 


oraz eksperci w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 


3. W komisji nie mogą zasiadać osoby zatrudnione w instytucjach muzealnych. 


4. Skład komisji może być aktualizowany. 


5. Udział w pracach komisji jest honorowy. 


 
§ 6 


 


1. Tryb pracy komisji: 


- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 


- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji 


o liczbie i wysokości nagród, 


- obrady poprzedzone są wystąpieniami referentów prezentujących wnioski; referentami 


są członkowie komisji wyznaczeni przez jej przewodniczącego, 


- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, 


w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, 


- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów, 


- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 


- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Zarządowi 


Województwa. 


2. Członek komisji, który jest autorem lub współautorem przedsięwzięcia zgłaszanego do 


nagrody nie bierze udziału w pracach komisji. 


 
§ 7 


 


1. Obsługę prac komisji zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. 
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2. Do obowiązków Muzeum Śląskiego należy: 


- umożliwienie członkom komisji zapoznania się ze złożonymi wnioskami przed 


posiedzeniem komisji, 


- zapewnienie w trakcie posiedzenia komisji urządzeń multimedialnych do prezentacji 


wniosków, 


- sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji dla Zarządu Województwa. 


3. Obsługę organizacyjną nagrody zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 


Województwa Śląskiego. 
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załącznik nr 7 do uchwały 


Nr IV/22/12/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego  


z dnia 18 czerwca 2012 roku 


 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA 


NAGRODY TEATRALNEJ „ZŁOTE MASKI” 


W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 


 
§ 1 


 


1. Nagroda teatralna „Złote Maski”, zwana dalej „Złote Maski”, przyznawana jest corocznie 


za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej. 


2. Ocenie podlegają spektakle premierowe zrealizowane na terenie województwa śląskiego 


w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody. 


3. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w marcu z okazji Międzynarodowego Dnia 


Teatru. 


 
§ 2 


 


1. „Złote Maski” przyznawane są w następujących kategoriach: 


1) przedstawienie roku - nagroda dla instytucji, 


2) spektakl dla młodych widzów - nagroda dla instytucji, 


3) aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych, 


4) aktorstwo za rolę męską w spektaklach dramatycznych, 


5) aktorstwo za rolę w teatrach lalkowych, 


6) aktorstwo za rolę wokalno – aktorską, 


7) reżyseria, 


8) scenografia, 


9) nagroda specjalna. 


2. Nagroda specjalna honoruje wydarzenie nie ujęte w kategoriach wymienionych w § 1. 


3. Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej „Zarządem Województwa”, może zmienić 


kategorie regulaminowe.  


4. Zgłoszenia premier, podlegających ocenie, dokonują podmioty produkujące spektakle 


w terminie do 31 grudnia roku premiery. Zgłoszenia mogą być także składane przez 


członków komisji, o której mowa w § 4. 


 
§ 3 


 


1. Liczbę i wysokość nagród ustala corocznie Zarząd Województwa. 


2. „Złote Maski” w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 są honorowe. 


3. „Złote Maski” w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – 9 mają charakter 


pieniężny. 
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4. Laureaci nagród honorowych otrzymują statuetki; pozostali laureaci otrzymują statuetki 


oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. 


5. Nagrody pieniężne lub rzeczowe mogą być fundowane przez media działające 


w województwie śląskim. 


 
§ 4 


 


Zarząd Województwa Śląskiego proponuje wybranym mediom współuczestnictwo 


w przyznawaniu nagrody, polegające na: ufundowaniu nagrody, wydelegowaniu 


przedstawiciela(i) do składu komisji oceniającej spektakle, a także na popularyzacji dorobku 


nominowanych i laureatów „Złotych Masek” oraz zawiera z nimi w tej sprawie stosowne 


porozumienie. 


 
§ 5 


 


1. Spektakle, o których mowa w § 1 pkt 2, oceniane są przez komisję złożoną 


z przedstawicieli fundatorów. 


2. Zarząd Województwa powołuje do komisji swoich przedstawicieli, w tym 


przewodniczącego komisji. 


3. Tryb pracy komisji: 


- do końca roku poprzedzającego wręczanie „Złotych Masek” przedstawiciele komisji 


zapoznają się ze spektaklami, o których mowa w § 1 pkt 2, 


- w styczniu komisja dokonuje preselekcji: typuje spektakle do oceny przez całą komisję, 


- w marcu komisja nominuje do trzech kandydatów do „Złotych Masek” w każdej 


kategorii regulaminowej, a następnie wyłania jednego kandydata do nagrody w każdej 


z tych kategorii, 


- w przypadku braku nominowanych do nagrody w danej kategorii, komisja proponuje 


równorzędną nagrodę w innej kategorii regulaminowej,  


- kandydaci wyłaniani są zwykłą większością głosów. 


4. Członek komisji, który jest współtwórcą premiery podlegającej ocenie nie bierze udziału 


w posiedzeniu komisji. 


5. Przedstawiciele fundatorów ustalają drogą losowania kategorię nagrody, którą fundują. 


6. Propozycje komisji przedkłada się Zarządowi Województwa. 


7. Do publicznej wiadomości podaje się nominowanych w poszczególnych kategoriach po 


akceptacji nominacji przez Zarząd Województwa. Laureatów „Złotych Masek” podaje 


się do publicznej wiadomości na uroczystości wręczenia nagród. 


 
§ 6 


 


Obsługę organizacyjną „Złotych Masek” zapewnia Wydział Kultury Urzędu 


Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 









