
 

                Projekt Zarządu Województwa Opolskiego  
                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do  

Uchwały Nr 1882/2019 r.  
z dnia 9 grudnia 2019 r. 

 

Uchwała Nr ……………/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia ………………………………. 2019 r. 

 

w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagrody Artystycznej 

Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 późn. zm.) oraz art. 7 a ust.3 ustawy z dnia 25 października 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. 

zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się doroczną Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska”, 

zwaną dalej „Nagrodą”. 

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody określa niniejsza uchwała.  

 

§ 2 

1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym i prawnym działającym na terenie Województwa 

Opolskiego lub na jego rzecz. 

2. Nagroda przyznawana jest dorocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za osiągnięcia  

w  zakresie sztuki teatralnej w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody. 

 

§ 3 

1.    Nagroda może być przyznana w następujących kategoriach: 

1)   spektakl roku, 

2)   aktorstwo, 

3)   reżyseria, 

4)   scenografia, 

5)   muzyka, 

6)   scenariusz, 



7)   adaptacja, 

8)  nagroda specjalna 

2. W kategorii aktorstwo mogą być przyznane Nagrody za rolę kobiecą, rolę męską i dla zespołu 

aktorskiego.  

3. Nagroda specjalna honoruje wydarzenia nie ujęte w kategoriach wymienionych w § 3 ust. 1 pkt  

1-7.    

§ 4 

1. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać teatry mające siedzibę na terenie Województwa 

Opolskiego, dziennikarze zajmujący się tematyką teatralną w Województwie Opolskim.  

2. Wniosek o przyznanie Nagrody dla kandydata do Nagrody, będącego osobą fizyczną powinien 

zawierać informację o osiągnięciach, za które Nagroda ma być przyznana. Do wniosku należy 

dołączyć oświadczenie kandydata do Nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.  

3. Wniosek o przyznanie Nagrody dla kandydata do Nagrody będącego osobą prawną powinien 

zawierać nazwę oraz siedzibę kandydata, a także informację o osiągnięciach, za które Nagroda ma 

być przyznana. 

4. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.  

 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek,  pok. 3, 45-082 Opole lub  

w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

a)  kancelaria@opolskie.pl lub  

b) dks@opolskie.pl,  

do dnia 31 stycznia każdego roku. 

2. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje 

data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

 

§ 6 

1. Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

dokonuje weryfikacji wniosków o przyznanie Nagrody. 

2. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do 

ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

3. Wniosek o przyznanie Nagrody nie podlega rozpatrzeniu w razie: 

1) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 

mailto:dks@opolskie.pl


2) śmierci osoby fizycznej lub wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – dotyczy 

kandydatów do Nagrody, 

3) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, 

4) złożenia wniosku po terminie wyznaczonym na składanie wniosków.  

4. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. 

 

§ 7 

1. Marszałek Województwa Opolskiego, w drodze zarządzenia, powołuje Komisję, która rozpatruje  

wnioski o  przyznanie Nagrody. 

2. W skład Komisji wchodzi Członek Zarządu Województwa Opolskiego właściwy dla zadań  

w dziedzinie kultury, jako przewodniczący Komisji, Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu  

i Turystyki pełniący funkcję przewodniczącego Komisji w jego zastępstwie, przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i opolskich mass mediów.  

3. Posiedzenie Komisji jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji. 

4. Komisja dokonuje wyboru kategorii spośród, których nominuje do trzech kandydatów do Nagrody, 

a następnie wyłania laureata lub laureatów w każdej z wybranych kategorii. 

5. Kandydaci, a następnie laureaci danej kategorii wyłaniani są zwykłą większością głosów  

w głosowaniu jawnym. 

6. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów przewodniczący Komisji zarządza 

drugie głosowanie. W drugiej turze, wyboru kandydata dokonuje się tylko spośród kandydatów, 

którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów.  Za wybranego laureata uważa się 

kandydata, który w drugiej turze otrzymał więcej głosów. W razie oddania w drugiej turze takiej 

samej ilości głosów na kandydata decyduje głos przewodniczącego Komisji.  

7. Komisja, o której mowa w  ust. 1, uwzględniając wysokość środków finansowych zapisanych na dany 

cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa Opolskiego, po rozpatrzeniu wniosków 

spełniających wymogi formalne, przedstawia Zarządowi Województwa Opolskiego listę 

nominowanych kandydatów i laureatów Nagrody.  

8. Członkowie Komisji mogą podać do publicznej wiadomości nominowanych w poszczególnych  

kategoriach. Laureatów „Złotej Maski” podaje się do publicznej wiadomości na uroczystości 

wręczenia Nagrody. 

9. Wybór laureata przez Komisję w myśl postanowień niniejszego paragrafu nie jest równoznaczny  

z przyznaniem Nagrody. 

10.  Z prac Komisji sporządza się protokół. 

11.  Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.  

 

 

 



§ 8 

1. Osoby, którym przyznano Nagrody w kategoriach określonych w § 3 otrzymują dyplom, statuetkę 

oraz równorzędne nagrody pieniężne.  

2. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały, po zapoznaniu się z listą 

rekomendowanych kandydatów i laureatów do Nagrody przez Komisję rozpatrującą wnioski  

o przyznanie Nagrody, o których mowa w § 7 ust. 7.  

3. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej Nagrody w ramach jednej kategorii. 

4. Dopuszcza się przyznanie Nagrody zespołowej, wówczas ustalona wysokość Nagrody przez Zarząd 

Województwa Opolskiego jest dzielona proporcjonalnie między członów zespołu.  

5. Fundatorem Nagrody jest Województwo Opolskie.  

6. Nagrody pieniężne mogą być fundowane przez inne podmioty działające w województwie 

opolskim. 

§ 9 

Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem Nagrody zapewnia Departament Kultury, Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

 

§ 10 

Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z zapewnieniem jej przyznania. 

 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 12 

Tracą moc Uchwały Nr XIX/257/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota 

Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  

w zakresie sztuki teatralnej, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1061) i Nr XXXI/390/2013 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania 

dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1632). 

§ 13 

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

Opolskiego. 

 


