
 

 
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego kkoolleejjnneejj  eeddyyccjjii  nnaaggrróódd  ddllaa  ssttuuddeennttóóww  uucczzeellnnii  aarrttyyssttyycczznnyycchh, powołuję ni-
niejszym Komisję ds. oceny i wyboru zgłoszonych wniosków. 
 

Komisja w składzie:  
prof. UMFC Klaudiusz Baran – przewodniczący,  
prof. zw. Szymon Kawalla – Dziekan W. I,  
prof. UMFC Anna Jastrzębska-Quinn - Dziekan W. II.  
prof. zw. Tomasz Strahl - Dziekan W. III,  
prof. Ryszard Cieśla - Dziekan W. IV,  
prof. UMFC dr hab. Sławek A. Wróblewski - Dziekan W. V,  
prof. Małgorzata Lewandowska - Dziekan W. VI,  
prof. zw. Bożenna Sawicka - Dziekan W. VII  
stud. Jakub Stefek – przewodniczący Samorządu Studentów, 
 

o p i e r a j ą c  s i ę  na  z a p i s ac h  r egu l a mi n u  p r z yz n a wa n i a  n ag ród  
„Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni 

artystycznych za wybitne osiągniecia w twórczości artystycznej” - oceni zgło-
szone wnioski i dokona wyboru pięciu z nich, tj. wymaganą ilość stanowiącą 
0,5% ogółu studentów studiujących w UMFC. 
 

W związku z tym proszę o składanie do dnia 12 listopada wypełnionych 
zgodnie z regulaminem formularzy o przyznanie nagrody do sekretariatu prorek-
tora ds. artystycznych. 
 

Jednocześnie wyznaczam termin posiedzenia Komisji na dzień 14 listopa-
da na godz.1100 (sala Senatu). 
 
 

 
Prof. zw. Ryszard Zimak  

 

KOMUNIKAT NR 10/2013 
z dnia 4 listopada 2013 r.  

w sprawie powołania  

Komisji ds. oceny i wyboru wniosków nagród 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dla studentów za wybitne osiągnięcia  

w twórczości artystycznej  



REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

"Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni 

artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej" 

I. Postanowienia ogólne 
1. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni 

artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej są przyznawane 
na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 
406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury  (Dz. U. 2012 poz. 610). 

 
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród studentom uczelni 

artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej przez  Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanych dalej "Nagrodami.” 

II. Organizator  
1. Nagrody przyznawane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
2. Nadzór nad organizacją przyznawania nagród sprawuje Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem". 
3. Procedurę przyznawania nagród, w imieniu Ministra, prowadzi Departament 

Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, zwany dalej "Organizatorem". 

III. Cel 
1. Przyznawanie Nagród ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie studentów uczelni 

nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. 

IV. Adresaci 
Studenci uczelni artystycznych, czyli uczelni opisanych w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012 r. Nr 572) prawo o szkolnictwie wyższych. 

V. Warunki uczestnictwa 
1. Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: 

  a)  zaliczył kolejny rok studiów; 
b) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że  

niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia 
dziecka; 

c)   uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 
- 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00, 
- 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50, 
- 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00, 

  d) został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu 
ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne. 
 

2. Średnią ocen, o której mowa wyżej, wylicza się jako średnią arytmetyczną na 
podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie 
zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



3. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen,  
o której mowa w ust. 1, wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie 
zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia. 

VI. Forma zgłaszania kandydatów i termin składania zgłoszeń 
1. Wnioski o przyznanie Nagrody winny być wypełnione pismem drukowanym lub na 

komputerze. 
2.  Wniosek o przyznanie Nagrody Rektorzy uczelni artystycznych składają  

w siedzibie Organizatora w terminie od dnia 1 listopada do dnia 15 listopada. 
3.  W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych  

w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia formularze o przyznanie 
Nagrody, przekazują do Organizatora Rektorzy uczelni artystycznych w której 
studenci rozpoczęli te studia. 

4.  Wnioski o przyznanie Nagrody przekazane w terminie innym niż określony w ust. 
1 pozostawia się bez rozpoznania. 

5.  Dane zawarte we wniosku potwierdza i opiniuje przewodniczący rady podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej 
podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej - przewodniczący 
senatu, na podstawie przedstawionych przez studenta zaświadczeń i opinii.  

6. Wnioski przekazane do Organizatora winny być podpisane przez Rektora uczelni. 
7. Rektor składa do Organizatora wnioski w liczbie nie przekraczającej 0,5 % ogółu 

studentów danej uczelni. 
8.  Do wniosków o przyznanie Nagrody nie dołącza się załączników dokumentujących 

osiągnięcia artystyczne. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie  
i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta. 

9. Korespondencja z kandydatami do nagrody prowadzona  będzie za pośrednictwem 
uczelni, w których Rektorzy zgłosili ich kandydatury. 

VII. Miejsce składania zgłoszeń: 
1. Zgłoszenia powinny zostać nadesłane na adres Organizatora: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa  Narodowego 
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
z dopiskiem: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów 
uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. 

2. Zgłoszenia składa się od 1 listopada do dnia 15 listopada każdego roku.  
3. W razie dodatkowych pytań Organizator prosi o kontakt pod numerem  
tel. (22) 42 10 515. 

VIII. Nagrody 
1. Nagrody przyznawane są za rok poprzedzający rok przyznania przedmiotowych 

nagród. 
2. Na Nagrodę składają się dyplom Ministra oraz nagroda finansowa w wysokości  

20 tysięcy złotych (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.  
3. Laureaci informowani są o przyznaniu nagród za pośrednictwem uczelni,  

w których Rektorzy zgłosili ich kandydatury. 

IX. Terminy dotyczące przeprowadzenia procedury przyznania nagród: 
1. Laureaci zostaną ogłoszeni do 15 grudnia  każdego roku. 
2. Laureaci Nagrody zostaną podani do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej www.mkidn.gov.pl, na której będzie znajdowała się pełna lista 



laureatów Nagród Ministra. 
3. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni za 

pośrednictwem uczelni, w których Rektorzy zgłosili ich kandydatury. 

X. Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub 

usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą zainteresowani. 
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, 
związanych z organizacją przyznawania nagród oraz za szkody spowodowane 
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników procedury 
przyznawania nagród. 

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych 
okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie 
podejmował Minister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wniosek należy wypełnić na komputerze. 

 
 

 
 

WZÓR 
 
 

....................... 
(pieczęć uczelni) 

 

 

Formularz wniosku 
o przyznanie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów 

uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej  

 

 

1. Imię i nazwisko studenta: ............................................................................................... 

2. Nazwa uczelni……………………………………………………………………………… 

3. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:  

.............................................................................................................................................. 

3. Nazwa kierunku studiów: ................................................................................................ 

4. Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne1). 

5.Zaliczony rok studiów ..... pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie1) . 

6.Rozpoczęty rok studiów ..... pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie1). 

7. Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok) 2) : ..................................................................... 

8. Planowany termin ukończenia studiów (miesiąc i rok)3): ................................................. 

9. Średnia ocen uzyskanych przez studenta w zaliczonych latach studiów: 

.............................................................................................................................................. 

10. Najwyższa ocena w skali ocen3): ............................... 

11. Osiągnięcia artystyczne i aktywność artystyczna studenta w okresie zaliczonych lat 

studiów: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

    1) współpraca artystyczna z innymi ośrodkami akademickimi w tym z zagranicznymi 

(okres prowadzenia  współpracy, nazwa ośrodka akademickiego opis współpracy) 

       .............................................................................................................................................. 



................................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

  2) publikacje, dzieła artystyczne (tytuł publikacji, data i miejsce wydania publikacji, rodzaj 

dzieła artystycznego, data i miejsce prezentacji) 

       .............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

    3) opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania (nazwa opracowania lub 

referatu, data opracowania lub referatu, opis)  

       .............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

    4) udział w konkursach, festiwalach (data i miejsce, nazwa 

       konkursu, festiwalu, charakter uczestnictwa) 

       .............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

   5) inne rodzaje osiągnięć artystycznych i aktywności artystycznej 

       .............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

12. Wniosek potwierdzono i zaopiniowano w dniu: ............................................................. . 

 

(pieczęć i podpis przewodniczącego rady 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 

 

13. Pieczęć i podpis Rektora 

 

………………………… 

 

 

Miejscowość i data 

 

 

 

 



13. Oświadczenie studenta 

    Wyrażam zgodę na ogłoszenie mojego 

    imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody. 

                             

                                  ................................. 

                                (data i podpis studenta) 

 

 

______ 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Na danym poziomie studiów. 
3) Zgodnie z regulaminem studiów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE PODATKOWE 

Nazwisko ................................................................................. 

Imię ........................................................................................ 

Imię ojca .................................................................................. 

Imię matki ............................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ............................................................ 

.............................................................................................. 

Numer PESEL .......................................................................... 

Miejsce zamieszkania : 

ulica ....................................................................................... 

nr domu ............................ nr mieszkania ................................. 

kod pocztowy .................... miejscowość .................................... 

(województwo) .......................................................................... 

kontakt telefoniczny ……………………………………………………………… 

adres mailowy …………………………………………………………………….. 

Właściwy Urząd Skarbowy ......................................................... 

Osoba pracująca / renta / emerytura  

NUMER KONTA BANKOWEGO 

 

____ ________ ________ ______ __ ________ ________ ________ 

 

 

 

     .......... .................................... 

           /podpis/ 

 

 właściwe podkreślić    
 

 

 

 

 

Środki finansowe zostaną przekazane po wypełnieniu oświadczenia i odesłaniu na adres: Wioletta Laszczka Departament 

Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 00-071 Warszawa,  

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, vlaszczka@mkidn.gov.pl , tel. 22 42 10 515. 
 
 
 
 

mailto:vlaszczka@mkidn.gov.pl


 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z procesem 

przyznawania nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni 

artystycznych za wybitne osiągnięcia artystyczne, w trybie określonym w ustawie z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

 



Studenci UMFC w roku ak. 2013/14

wg wydziałów, poziomów i trybu studiów

Wydział studenci st. I stopnia studenci st. I stopnia studenci st. II stopnia studenci st. II stopnia ogółem ogółem

stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne st.stacjonarne

wydział I 34 0 23 0 57 57

wydział II 53 0 61 0 114 114

wydział III 152 0 91 0 243 243

wydział IV 30 15 26 7 56 78

wydział V 67 29 44 36 111 176

wydział VI 31 0 25 0 56 56

367 44 270 43 637 724

wydział VII 191

915

0.5% z ogółu ze studiami niestacjonarnych i W VII 915 x 0,5% = 4.575 studentów - w zaokrągleniu "w górę" mamy 5 studentów
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