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Załącznik do uchwały nr  …./21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

z dnia  ……….. 2021 r. 

 

Zasady wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu  

§ 1. 

Zasady wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu określają sposób  

i tryb wyboru patrona roku oraz upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu. 

 

§ 2. 

1. Sejmik Województwa Mazowieckiego może dokonać wyboru patrona lub wydarzenia  

w celu ustanowienia danego roku ich nazwą lub imieniem.  

2. Dopuszcza się wybór więcej niż jednego patrona oraz więcej niż jednego wydarzenia 

roku. 

3. Patronem roku może zostać ustanowiona postać historyczna, która: 

1) zmarła;  

2) była szczególnie zasłużona dla życia kulturalnego i społecznego na Mazowszu;  

3) posiadała dorobek, dokonania wykraczający poza obszar jednego subregionu  

na Mazowszu; 

4) była związana z Mazowszem. 

4. W danym roku może zostać upamiętnione wydarzenie, które: 

1) ma szczególne znaczenie dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia 

społecznego na Mazowszu; 

2) jest związane z Mazowszem. 

5. Dopuszcza się upamiętnienie wydarzenia będącego częścią obchodów o charakterze 

ponadregionalnym lub ogólnopolskim, w którego obchody włączają się również inne 

województwa. 

§ 3. 

1. Wyłonienia kandydata na patrona lub propozycji wydarzenia zgłoszonych w celu 

ustanowienia danego roku ich imieniem lub nazwą dokonuje Zespół ds. wyłonienia 

patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu, zwany dalej „Zespołem”, 

powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zespół dokonuje 

wyłonienia na podstawie wniosków złożonych przez podmioty, o których mowa w ust. 3. 

2. W skład Zespołu wchodzi: 

1) trzech radnych wskazanych przez Komisję Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

2) trzy osoby wskazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; 

3) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność  

na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego wskazanych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

3. Z wnioskiem o wybór patrona roku lub upamiętnienie wydarzenia na Mazowszu może 

wystąpić: 

1) jednostka samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego; 
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2) organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnie 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057), działająca na terenie województwa mazowieckiego;  

3) Centrum, Muzeum, Teatr, Biblioteka, Ośrodek Kultury lub inna instytucja kultury  

z terenu województwa mazowieckiego; 

4) uczelnia wyższa z terenu województwa mazowieckiego. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w przypadku kandydatury na patrona roku, zawiera  

w szczególności:  

1) dane osobowe kandydata na patrona roku; 

2) notę biograficzną; 

3) charakterystykę osiągnięć; 

4) uzasadnienie opisujące wyjątkowość kandydata na osobę roku, jego postawę 

zasługującą na szczególny szacunek, uznanie i uhonorowanie; 

5) harmonogram obchodów z uwzględnieniem instytucji organizujących przedsięwzięcia 

mające na celu uczczenie obchodów. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust.1, w przypadku propozycji wydarzenia, zawiera  

w szczególności:  

1) dane identyfikujące wydarzenie; 

2) charakterystykę wydarzenia; 

3) uzasadnienie opisujące wyjątkowość wydarzenia, podstawę argumentującą uznanie  

i uhonorowanie; 

4) harmonogram obchodów z uwzględnieniem instytucji organizujących przedsięwzięcia 

mające na celu uczczenie obchodów. 

6. Dopuszcza się możliwość złożenia przez tego samego wnioskodawcę więcej niż jednego 

wniosku o wybór patrona roku oraz więcej niż jednego wniosku o upamiętnienie 

wydarzenia na Mazowszu. 

§ 4. 

1. Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, na stronie internetowej  www.mazovia.pl , podaje 

komunikat o możliwości składania wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1. 

2.  Wnioski składa się w terminie od 1 do 30 września roku poprzedzającego rok obchodów:  

1) osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie lub  

2) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP albo pocztą elektroniczną  

na adres dkpit@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

3) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres Departamentu 

Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie (za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce 

operatora pocztowego).  

3.  Zarząd Województwa Mazowieckiego może w drodze uchwały wydłużyć lub zmienić 

termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 2. 

4.  Zarządowi Województwa Mazowieckiego przysługuje prawo do odwołania naboru 

wniosków bez podania przyczyny. 

http://www.mazovia.pl/
mailto:dkpit@mazovia.pl
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§ 5. 

1. Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

wyraża opinię w sprawie kandydata na patrona lub propozycji wydarzenia, wyłonionego 

przez Zespół. 

2. Sejmik Województwa Mazowieckiego podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia roku  

na Mazowszu imieniem wybranego patrona lub nazwą wydarzenia w terminie do dnia  

31 grudnia roku poprzedzającego rok obchodów.  

§ 6. 

Obchody roku wybranego patrona lub wydarzenia na Mazowszu, realizuje Departament 

Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie z zarezerwowanych, w budżecie Województwa Mazowieckiego na ten cel, 

środków finansowych.  


