
 

UCHWAŁA NR LX/444/2018 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz.1000) oraz art. 7a i art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r., poz. 152) Rada 

Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W trosce o rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

w tym zakresie, ustanawia się stypendia i nagrody dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury. 

§ 2. Szczegółowe warunki, tryb przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość określa „Regulamin 

przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz 

nagród za osiągnięcia artystyczne”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Dariusz Śliwiński  
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Załącznik do Uchwały Nr LX/444/2018              

Rady Miasta Świnoujście  

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW   DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ  

I UPOWSZECHNIANIEM KULTURY ORAZ NAGRÓD  ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE   

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobie fizycznej zajmującej się twórczością 

artystyczną lub upowszechnianiem kultury na: 

1) realizację autorskiego projektu z zakresu twórczości artystycznej,  

2) czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub 

projektach kulturalnych odbywających się poza Świnoujściem, 

2. Nagroda polega na przyznaniu środków finansowych za znaczące osiągnięcia artystyczne                    

o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - zdobyte w roku poprzedzającym przyznanie nagród. 

§ 2 

Stypendia  i nagrody przyznaje Prezydent Miasta Świnoujście osobom fizycznym spośród kandydatów 

rekomendowanych przez komisję do spraw stypendiów, zwaną dalej „Komisją”, w wysokości określonej 

niniejszym Regulaminem. 

Rozdział 2 

Stypendium na realizację projektu z zakresu  twórczości artystycznej  

 

§ 3 

1. Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej, zwanego dalej „projektem 

stypendialnym” jest przyznawane: 

1) osobie pełnoletniej, która w Świnoujściu mieszka, pracuje lub uczy się  w placówce 

edukacyjnej,  

2) posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki. 

 

2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy autorski projekt z zakresu twórczości 

artystycznej.  

3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany  w szczególności             

w takich dziedzinach sztuki jak: 

1) film, 

2) literatura, 

3) muzyka, 

4) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, 

instalacja, intermedia, 

5) teatr. 
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4. Projekt będący przedmiotem wniosku stypendialnego musi być przyporządkowany do jednej 

dziedziny, o których mowa w  § 3ust. 3 Regulaminu. W przypadku projektów, które dotyczą kilku 

dziedzin, wnioskodawca decydując, w której dziedzinie chce złożyć wniosek, rozstrzyga, który            

z elementów ma charakter wiodący w projekcie i przesądza o celu   i charakterze przedsięwzięcia. 

5. Ocenie podlegać będą następujące działania twórcze opisane we wniosku o stypendium: 

1) wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna projektu artystycznego,  

2) unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go z pośród innych rozpatrywanych w danej 

dziedzinie, w tym indywidualny sposób ujęcia tematu, 

3) realne określenie celu i rezultatu projektu, 

4) spójność kosztorysu projektu z harmonogramem działań. 

6. Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy. 

7. Stypendia mają charakter indywidualny. W danym roku budżetowym jedna osoba może zrealizować 

jeden projekt stypendialny. 

8. Stypendium nie może być przyznane na: 

1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych, 

2) zakup środków trwałych. 

 
§ 4 

1. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana na wniosku stanowiącym załącznik   nr  1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 

1) co najmniej dwie rekomendacje od osób zajmujących się twórczością artystyczną lub 

upowszechnianiem kultury, 

2) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalności                       

w zakresie upowszechniania kultury w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki. 

 

 

Rozdział 3 

Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie 

lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Świnoujściem 

§ 5 

1. Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, 

przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Świnoujściem, zwany dalej 

„programem wyjazdowym”, może być przyznane osobie, która: 

1) w Świnoujściu mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej, 

2) zgłosiła się lub otrzymała zaproszenie od organizatora wydarzenia, 

3) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Świnoujście, prezentując swoje umiejętności 

oraz dokonania artystyczne. 

2. Stypendium może być przyznane na sfinansowanie kosztów podróży, pobytu, akredytacji  i innych 

kosztów niezbędnych do realizacji programu wyjazdowego. 

3. Stypendium nie może być przyznane na: 

1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych, 

2) zakup środków trwałych. 
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§ 6 

1. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w  przypadku osoby niepełnoletniej, jej 

opiekun prawny. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 

1) co najmniej dwie rekomendacje od osób zajmujących się twórczością artystyczną lub 

upowszechnianiem kultury, 

2) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność                     

w zakresie upowszechniania kultury, 

3) kopię zaproszenia lub zgłoszenia do udziału w międzynarodowym lub ogólnopolskim 

konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza 

Świnoujściem. 

 

Rozdział 4 

Nagroda za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej 

§ 7 

1. Nagroda za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być 

przyznana osobie, która: 

1) mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Świnoujścia, 

2) uzyskała w roku poprzedzającym przyznanie nagród znaczące osiągnięcia artystyczne       

w ramach międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, przeglądu, 

festiwalu lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym, itp., 

3) swoimi osiągnięciami i działaniami promuje miasto Świnoujście. 

 

2. W roku kalendarzowym jednej osobie może być przyznana jedna nagroda za osiągnięcia 

artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej. 

3. Wyróżnia się następujące kategorie nagród: 

1) nagroda I stopnia za osiągnięcia artystyczne przyznawana jest za najwyższe miejsce lub 

tytuł uzyskany w konkursach artystycznych, przeglądach, festiwalach lub plenerach 

artystycznych o charakterze konkursowym itp.  o randze międzynarodowej lub  

ogólnopolskiej, 

2) nagroda II stopnia za osiągnięcia artystyczne przyznawana jest za zdobycie miejsc:   II lub 

III w konkursach artystycznych, przeglądach, festiwalach lub plenerach artystycznych         

o charakterze konkursowym itp.  o randze międzynarodowej lub  ogólnopolskiej. 

 

§ 8 

1. Wniosek o nagrodę składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej 

opiekun prawny.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

2. Do wniosku o nagrodę należy dołączyć następujące załączniki: 

1) co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub 

upowszechnianiem kultury, 

2) kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub 

ogólnopolskiej uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. 
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Rozdział 5 

Tryb składania wniosków o stypendium i nagrodę 

§ 9 

1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej 

na odpowiednich formularzach w  Urzędzie Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanta,    

ul. Wojska Polskiego 1/5, w następujących terminach: 

1) do 30 września w przypadku stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 dla projektów 

stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia następnego roku 

kalendarzowego, 

2) w trakcie całego roku kalendarzowego, nie później niż na 30 dni przed datą planowanego 

wyjazdu, w przypadku stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 2, 

3) do 31 stycznia w przypadku nagród, o których mowa w § 1 ust.2 za osiągnięcia artystyczne 

uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. W roku 2018 wnioski o przyznanie stypendium  lub nagrody składa się w terminie do  21 dni od dnia 

ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. W sytuacjach szczególnych Prezydent Miasta Świnoujście może wyznaczyć inny termin na składanie 

wniosków o przyznanie stypendium i nagród. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody jest równoznaczne z akceptacją warunków 

określonych niniejszym regulaminem. 

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

Rozdział 6 

Komisja do spraw Stypendiów 

§ 10 

1. Komisję powołuje Prezydent Miasta Świnoujście w drodze zarządzenia w składzie: 

1) dwóch  przedstawicieli Prezydenta Miasta Świnoujście, 

2) dwóch Radnych- desygnowanych przez Radę Miasta Świnoujście, 

3) trzy osoby  zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.  

2. Prezydenta Miasta Świnoujście wskazuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz rekomenduje Prezydentowi 

Miasta Świnoujście kandydatów do stypendiów i nagród. 

4. Wnioski nie spełniające kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, zawierające błędy 

formalne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) kierowanie pracą Komisji i ustalenie trybu jej pracy, 

2) ustalenie terminu i miejsca jej posiedzeń, 

3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji. 

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Wiceprzewodniczący. 

7. Posiedzenia Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa jej członków. 

8. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

9. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół. Podpisany protokół przez wszystkich członków 

Komisji biorących udział w posiedzeniu, Przewodniczący przekazuje Prezydentowi Miasta 
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Świnoujście. 

11. Na posiedzenia Komisji Przewodniczący może zapraszać z głosem doradczym osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w określonych dziedzinach sztuki. 

12. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby ubiegające się o stypendium lub nagrodę oraz osoby 

udzielające rekomendacji. 

13. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny. 

14. Członkowie Komisji dokonują  oceny merytorycznej sprawozdań z wykonania projektów 
stypendialnych i programów wyjazdowych – w ciągu 30 dni od złożenia sprawozdania przez 
stypendystę 

15. Ramowe wzory  umów stypendialnych oraz wzory sprawozdań z realizacji projektu stypendialnego 

oraz programu wyjazdowego określi Prezydent Miasta Świnoujście w drodze zarządzenia. 

Rozdział 7 

Warunki wypłaty stypendium lub nagrody i ich  wysokość 

§ 11 

1. Warunkiem wypłaty stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 jest podpisanie umowy 

stypendialnej, która określa w szczególności: przedmiot i termin realizacji projektu stypendialnego 

lub programu wyjazdowego, kwotę stypendium, termin przekazania stypendium, obowiązki 

stypendysty. 

2. Warunkiem wypłaty nagród, o których mowa w § 1 ust.2 jest zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta 

Świnoujście protokołu Komisji.  

3. W przypadku uzyskania stypendium, o którym jest mowa w § 1 pkt 1 i 2 w kwocie niższej niż 

wnioskowana, stypendysta w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o przyznanej kwocie 

stypendium, może złożyć oświadczenie o zgodzie na realizację projektu stypendialnego lub 

programu wyjazdowego  w kształcie zaproponowanym we wniosku. 

4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa ust.3 oznacza rezygnację stypendysty  z przyznanego 

stypendium. 

 

§ 12 

1. Stypendysta, który otrzymał stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 jest zobowiązany do: 

1) realizacji przyjętego projektu stypendialnego lub programu wyjazdowego, 

2) złożenia sprawozdania końcowego z wykonania umowy stypendialnej w terminie do 30 dni od 

daty zakończenia realizacji projektu stypendialnego lub programu wyjazdowego. 

2. Stypendysta, o którym mowa w ust. 1, który nie wywiązał się z warunków umowy stypendialnej 

może zostać wezwany do zwrotu przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami 

ustawowymi, naliczonymi od dnia ich przekazania. 

§ 13 

1. Stypendia na realizację projektów stypendialnych są wypłacane w dwóch ratach, na wskazane  przez 

stypendystę indywidualne konto bankowe. 

2. Stypendia na realizację programów wyjazdowych są wypłacane jednorazowo, na wskazane  przez 

stypendystę indywidualne konto bankowe. 

3. Nagrody za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej są wypłacane 

jednorazowo, na wskazane  przez nagrodzonego indywidualne konto bankowe. 

4. Wysokość stypendium na realizację projektów stypendialnych ustala się w wysokości brutto od 

kwoty 3 000 zł do kwoty 15 000 zł. 
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5. Wysokość stypendium na realizację programów wyjazdowych ustala się w wysokości brutto od 

kwoty 500 zł do kwoty 2 000 zł. 

6. Wysokość nagrody za osiągnięcia artystyczne: 

1) I stopnia wynosi nie więcej niż 2 000 zł brutto, 

2) II stopnia wynosi nie więcej niż 1500 zł brutto. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

 

1. Stypendia i nagrody  przyznawane są w ramach środków przeznaczonych na ten cel                                   

w uchwale budżetowej. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście dotycząca przyznanych stypendiów i nagród jest ostateczna   

i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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Załącznik nr 1  

do regulaminu przyznawania stypendiów  
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne 
 

 

Wniosek o przyznanie  stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej 

I DANE  WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko  

2. Data i miejsce urodzenia  

3. Adres zamieszkania  

4. nr telefonu, e-mail:  

5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania 

 

6. Numer PESEL  

7. Wykształcenie  

7. Numer rachunku bankowego  

8. Obecne miejsce nauki /dotyczy osób uczących się  

9. Miejsce pracy/ dotyczy osób pracujących  

II DZIEDZINA W KTÓREJ SKŁADANY JEST WNIOSEK 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. OPIS PROJEKTU STYPENDIALNEGO – przy opisie należy uwzględnić kryteria, o których mowa § 3 

ust.5 Regulaminu 

 

1. 

 

Tytuł projektu na który stypendium ma być 

przyznane 

 

…………………………………………….. 
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2. Szczegółowy opis projektu 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cel realizacji projektu 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Przewidywany rezultat realizacji projektu 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. 

 

Termin realizacji projektu  

a) rozpoczęcie realizacji projektu  (miesiąc, 

rok): 

…………………………………………………. 

b) zakończenie realizacji projektu   (miesiąc, 

rok): 

……………………………………………….. 
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6. Zakładany przebieg realizacji projektu – harmonogram przewidywanych działań 

L.p. Działanie Termin realizacji 

1)   

2)   

3)   

……   

IV. KOSZTORYS PROJEKTU 

Lp. Nazwa kosztu Kwota 

1.   

2.   

3.   

V. WNIOSKOWANA KWOTA STYPENDIUM 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

VI. ŻYCIORYS ARTYSTYCZNY WNIOSKODAWCY 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Konieczne załączniki – zgodnie z § 4 ust.2  Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne. 
 
 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym 
wniosku  przez Prezydenta Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5  72-600 Świnoujście dla potrzeb 
realizacji postępowania dotyczącego przyznania stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości 
artystycznej .   
 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Klauzula 
informacyjna znajduje się na stronie internetowej 
http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846  
 
 
 
 
........................................                        ............................................ 
    data, miejscowość                           podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2  
do regulaminu przyznawania stypendiów  

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne 

 

 

 

Wniosek o przyznanie  stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, 

festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Świnoujściem – „Program 

wyjazdowy” 

 

I DANE  WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko  

2. Data i miejsce urodzenia  

3. Adres zamieszkania  

4. nr telefonu, e-mail:  

5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania 

 

6. Numer PESEL  

7. Numer rachunku bankowego  

8. Obecne miejsce nauki /dotyczy osób uczących się  

9. Miejsce pracy/ dotyczy osób pracujących  

10.  Wykształcenie  

II. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO – należy wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich 

1. Imię i nazwisko  

2. Adres zamieszkania  

3. nr telefonu, e-mail:  

4. Numer PESEL  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 3686



  

 

 

III OPIS PROJEKTU / PROGRAMU WYJAZDOWEGO  

1. Szczegółowy opis programu wyjazdowego 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cel realizacji programu wyjazdowego 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Przewidywany rezultat realizacji programu wyjazdowego 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. 

 

Termin realizacji programu wyjazdowego 

a) rozpoczęcie programu wyjazdowego: 

………………………………………. 

b) zakończenie realizacji programu 

wyjazdowego: 

………………………………………. 
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IV. KOSZTORYS  PROGRAMU  WYJAZDOWEGO 

Lp. Nazwa kosztu Kwota 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

……..   

V. WNIOSKOWANA KWOTA STYPENDIUM 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

VI. ŻYCIORYS ARTYSTYCZNY WNIOSKODAWCY 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Konieczne załączniki – zgodnie z § 6 ust.2  Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym 
wniosku  przez Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5  72-600 Świnoujście dla potrzeb 
realizacji postępowania dotyczącego przyznania stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub 
ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza 
Świnoujściem – „Program wyjazdowy” .   
 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Klauzula 
informacyjna znajduje się na stronie internetowej 
http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846  
 
 
 
 
 
........................................         …..……………........................................... 
      data, miejscowość      podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3  
do regulaminu przyznawania stypendiów  

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ LUB 

OGÓLNOPOLSKIEJ  

I DANE  WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko  

2. Data i miejsce urodzenia  

3. Adres zamieszkania  

4. nr telefonu, e-mail:  

5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania 

 

6. Numer PESEL  

7. Numer rachunku bankowego  

8. Obecne miejsce nauki /dotyczy osób uczących się  

9. Miejsce pracy/ dotyczy osób pracujących  

10.  Wykształcenie  

II. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO – należy wypełnić w przypadku oób niepełnoletnich 

1. Imię i nazwisko  

2. Adres zamieszkania  

3. nr telefonu, e-mail:  

4. Numer PESEL  

III. OSIĄGNIĘCIA O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ  -  w roku  poprzedzającym złożenie wniosku 

Lp. Nazwa wydarzenia, data  i miejsce Osiągnięcie 

1.   

2.   
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IV. OSIĄGNIĘCIA O RANDZE  OGÓLNOPOLSKIEJ 

L.p. Nazwa wydarzenia, data  i miejsce Osiągnięcie 

1.   

2.   

V. WNIOSKOWANA KWOTA STYPENDIUM 

 

………………………………………………………………………………………… 

VI. ŻYCIORYS ARTYSTYCZNY WNIOSKODAWCY 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Konieczne załączniki – zgodnie z § 8 ust.2  Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne. 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym 
wniosku  przez Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5  72-600 Świnoujście dla potrzeb 
realizacji postępowania dotyczącego przyznania nagrody za osiągnięcia artystyczne o randze 
międzynarodowej lub ogólnopolskiej.   
 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Klauzula 
informacyjna znajduje się na stronie internetowej 
http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846  
 
 
 
........................................                                                         ……………………………………………….. 
   data, miejscowość                     podpis wnioskodawcy pełnoletniego  
                                                                                                                                            lub rodzica/opiekuna prawnego 
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