
UCHWAŁA NR XXI/259/20  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody 
Muzealnej im. Tadeusza Włoszka 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 1 ust. 4 i art. 7a ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. t.j. z 2018 r. 
poz. 1983), dla realizacji mecenatu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nad rozwojem życia 
kulturalnego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się nagrodę w dziedzinie muzealnictwa pod nazwą Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. 
Tadeusza Włoszka.  

§ 2. 1. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej, wkład 
w dokumentowanie historii regionu, tworzenie wystaw, publikacje, osiągnięcia naukowe oraz za konserwację 
zbiorów.    

2. Decyzję o przyznaniu nagrody, jej charakterze i wysokości podejmuje Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego. 

§ 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagrody określa Regulamin stanowiący załącznik do 
uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 5. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Sejmiku 
 
 

Andrzej Pruś 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/259/20 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka 

§ 1. 1. Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest 
za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej, wkład w dokumentowanie historii regionu, tworzenie 
wystaw, publikacje, osiągnięcia naukowe oraz za konserwację zbiorów. 

2. Nagrodą honoruje się pracowników muzeów działających na terenie województwa świętokrzyskiego 
posiadających statut lub regulamin muzeum uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

3. Wyróżnieniem w zakresie konserwacji zbiorów honoruje się instytucje muzealne posiadające statut lub 
regulamin muzeum uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

4. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. 

5. Zastrzega się możliwość wręczenia nagród w innym terminie. 

§ 2. 1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) wystawa 

2) publikacja 

3) edukacja muzealna 

4) konserwacja zbiorów 

2. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda. 

3. Kandydat do nagrody może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii regulaminowej. 

4. W przypadku nieprzyznania nagrody w danej kategorii komisja, o której mowa w § 5, może 
zaproponować przyznanie nagrody w innej kategorii regulaminowej. 

5. Dopuszcza się możliwość przyznawania nagród równorzędnych w danej kategorii; wówczas środki 
finansowe będą podzielone równo pomiędzy laureatów w danej kategorii. 

§ 3. 1. Nagroda ma charakter pieniężny. 

2. Liczbę i wysokość nagród ustala corocznie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zwany dalej 
„Zarządem Województwa”. 

3. Wyróżnienia są przyznawane w postaci statuetki. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub 
współorganizatorami przedsięwzięcia zrealizowanego przez osobę zgłoszoną do nagrody oraz Stowarzyszenie 
Muzealników Polskich, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz muzeów. 

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia w zakresie konserwacji zbiorów mogą składać muzea,  które są 
organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody oraz Stowarzyszenie 
Muzealników Polskich, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz muzeów. 

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik do regulaminu. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 12 - 13, w godzinach pracy UMWŚ lub przesłać 
pocztą na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, 
a nie data stempla pocztowego). 

5. Wnioski należy składać do dnia 31 marca danego roku, z zastrzeżeniem ust. 6 

6. Wyjątkowo, do pierwszej edycji nagrody w roku 2020, wnioski można składać do 30 czerwca. 

7. Informacja o naborze wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
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§ 5. 1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa w ust. 3. 

2. Propozycje komisji nie są wiążące dla Zarządu Województwa. 

3. W skład komisji wchodzą: członek Zarządu Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca 
dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego jako wiceprzewodniczący, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego oraz eksperci w dziedzinie muzealnictwa, corocznie powoływani pisemnie 
przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

4. Udział w pracach komisji jest honorowy. 

§ 6. 1. Tryb pracy komisji: 

1) posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, 

2) komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji o liczbie i wysokości 
nagród, 

3) obrady poprzedzone są wystąpieniami referentów prezentujących wnioski; referentami są członkowie 
komisji wyznaczeni przez jej przewodniczącego, 

4) komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków, w tym 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, 

5) komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów, 

6) w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, 

7) z posiedzenia komisji spisuje się protokół. 

2. Członek komisji, który jest autorem lub współautorem przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody, 
nie bierze udziału w głosowaniu nad wnioskiem jego dotyczącym. 

   

§ 7. 1. Obsługę prac komisji zapewnia Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zwany dalej „Departamentem” 

2. Do zadań Departamentu należy: 

1) umożliwienie członkom komisji zapoznania się ze złożonymi wnioskami przed posiedzeniem komisji, 

2) zapewnienie w trakcie posiedzenia komisji urządzeń multimedialnych do prezentacji wniosków, 

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji, 

4) obsługa organizacyjna nagrody. 

Załącznik do Regulaminu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka 

WNIOSEK  

o Świętokrzyską Nagrodę Muzealną im. Tadeusza Włoszka 

1. Pełna nazwa wnioskodawcy (adres, telefon, e-mail): 

 
 
 
 

  

2. Dane osobowe kandydata do nagrody (adres, telefon, e-mail): 

 
 
 

3. Informacja dotycząca działalności kandydata do nagrody:  
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4. Kategoria nagrody (zaznaczyć właściwą): 

  

·wystawa 

·publikacja 

·edukacja muzealna 

·konserwacja zbiorów 

5. Informacja o osiągnięciu, za które ma być przyznana nagroda:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Czy w latach ubiegłych kandydat otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Muzealną im. Tadeusza 
Włoszka lub inne nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (jaka nagroda / rok otrzymania 
nagrody / za jakie osiągnięcie): 

 
 
 
 

  

(pieczęć wnioskodawcy i data)                           (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu dotychczas przyznawanych nagród przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
powstała idea utworzenia nowej nagrody - Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka,
promującej działalność muzealną, przyznawanej za wkład w dokumentowanie historii regionu, tworzenie
wystaw, publikacje, osiągnięcia naukowe oraz konserwację zbiorów.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, organy jednostek samorządu terytorialnego - w zakresie swoich właściwości - sprawują mecenat
nad działalnością kulturalną, polegający m.in. na wspieraniu i promocji działań z zakresu ochrony
dziedzictwa narodowego oraz opieki nad zabytkami. Muzealnicy stoją na straży zachowania dziedzictwa

kulturowego, a otrzymane za pracę nagrody i wyróżnienia zaliczane są do ich dorobku zawodowego. Istotną
rolę w tym zakresie spełnia Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka.

Tadeusz Włoszek był kustoszem, regionalistą, uczestnikiem powstania styczniowego w oddziale Mariana
Langiewicza. Brał udział w bitwach na Świętym Krzyżu i pod Staszowem. Ukończył Szkołę Główną w
Warszawie. Uczył łaciny i greki, prowadził tajne komplety z języka polskiego. Był inicjatorem, twórcą
i przez 25 lat kustoszem kieleckiego oddziału Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które było
zaczątkiem Muzeum Świętokrzyskiego, przekształconego później w Muzeum Narodowe w Kielcach. Dzięki
jego zabiegom, muzeum regionalne w Kielcach w okresie międzywojennym zaliczane było do najlepszych
tego typu placówek w kraju. Posiadało działy geologii, archeologii, etnografii, broni oraz pracownię
konserwatorską i fotograficzną. Za zasługi dla muzealnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Tadeusz Włoszek otrzymał Krzyż Oficerski Orderu „Polonia Restituta”. Odznaczono go również Krzyżem
Niepodległości z Mieczami oraz Krzyżem 70-lecia Powstania Styczniowego. Dzięki swej aktywnej
działalności na polu krajoznawstwa oraz zaangażowaniu w rozwój muzealnictwa Kielecczyzny, uznawany
jest za ojca kieleckich muzeów. Pamiątki po Tadeuszu Włoszku znajdują się obecnie w Muzeum
Narodowym oraz Muzeum Historii Kielc.

Projekt niniejszej uchwały ustanawia procedury przyznawania nagród. Stosownie do przepisów art. 7a
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r., jednostki
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia m.in. w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Szczegółowe warunki i tryb
przyznawania nagród w ww. zakresie określają, w drodze uchwały, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego.
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