
Załącznik do uchwały nr 8/200/16 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

 

Regulamin konkursu „Dziedzictwo Wieków” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu, wyłonienia laureatów oraz określa 

sposób powołania i działania Kapituły przyznającej nagrody.  

2. Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny. 

 

§ 2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa 

kujawsko-pomorskiego, cechujących się wysoką jakością oraz szczególną dbałością                  

o kompleksowe przywrócenie im  świetności i utrwalenie ich kulturowej wartości; 

2) promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku; 

3) uhonorowanie autorów szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami                    

i ochroną zabytków. 

 

§ 3. Organizator konkursu 

1. Konkurs ogłaszany jest przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

2. Nadzór nad konkursem w imieniu Marszałka Województwa sprawuje dyrektor departamentu 

właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

§ 4. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są  Medale „Hereditas Saeculorum”.  

2. Laureatami nagród w konkursie mogą zostać: 

1) w kategorii I za prace konserwatorskie i restauratorskie - właściciele, posiadacze                     

lub zarządcy obiektów zabytkowych, w których przeprowadzono prace konserwatorskie, 

restauratorskie wraz z wykonawcami tych prac; 

2) w kategorii II za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną 

zabytków - osoby fizyczne, instytucje lub organizacje.  

3. Laureaci nagród zostaną ponadto uhonorowani przygotowanym przez organizatora konkursu 

filmem promującym nagrodzone obiekty lub osiągnięcia, który zostanie wyemitowany                    

w Telewizji Polskiej, Oddział Bydgoszcz. 

 

§ 5. Wnioskodawcy 

1. Wnioski w kategorii I mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, 

jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje działające na polu ochrony  

i opieki nad zabytkami, służby konserwatorskie oraz muzea. 

2. Wnioski w kategorii II, mogą składać podmioty określone w ust. 1 oraz Marszałek 

Województwa z własnej inicjatywy. 

 

 

§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone: 

1) obiekty, spełniające łącznie poniższe warunki: 

a)  wpisane do rejestru zabytków, zarówno ruchomych jak i nieruchomych,                                                                                                                                                                                                                                                    

znajdujące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których zostały 

przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie zgodnie z pozwoleniem, 

udzielonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cechujące się wysoką 

jakością wykonania; 

b)  prace zakończone zostały w przeciągu dwóch lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku. 



2) osoby fizyczne, instytucje lub organizacje za szczególne osiągnięcia związane z opieką 

nad zabytkami i ochroną zabytków. 

 

§ 7. Zasady składania wniosków 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik                  

do niniejszego regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) w kategorii I:   

a) kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku; 

b) kopię protokołu odbioru prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

c) kopię dokumentacji prac przeprowadzonych i zakończonych zgodnie z § 6 ust. 1    

(w tym minimum 10 fotografii wskazujących wykonanie prac); 

d) zgodę właściciela zabytku, jeżeli wniosek został złożony przez inny podmiot niż 

właściciel obiektu; 

2) w kategorii II: dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia (np. publikacje 

potwierdzające dorobek naukowy). 

 

§ 8. Termin składania wniosków 

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku,                  

w którym odbywa się dana edycja konkursu, na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń  

z dopiskiem: Medal „Hereditas Saeculorum”. 

2. Złożenie wniosku na niniejszy konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu. 

3. Po złożeniu wniosku nie można dokonywać w nim żadnych zmian i korekt. 

4. Rzetelność i jakość przygotowania wniosku oraz dokumentacji będzie miała wpływ na ocenę. 

5. Wniosek niespełniający wymogów formalnych, polegających na złożeniu oferty na 

niewłaściwym wniosku lub niedołączeniu któregoś z wymienionych w § 7 załączników nie 

będzie rozpatrywany. 

6. Załączone do wniosku dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę upoważnioną, ponumerowane oraz opisane (każdy dokument powinien zawierać opis 

„Dotyczy wniosku złożonego przez – wskazać wnioskodawcę, na prace konserwatorskie                    

i restauratorskie przeprowadzone przy – wskazać obiekt”). 

7. Dany obiekt może otrzymać nagrodę w postaci Medalu „Hereditas Saeculorum” tylko raz. 

 

§ 9. Skład i zasady pracy Kapituły 

1. Kapitułę oraz przewodniczącego powoła zarządzeniem Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego spośród osób posiadających dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie 

konserwacji zabytków.  

2. Kapitułę tworzy maksymalnie 4 członków. 

3. Pracami Kapituły kieruje przewodniczący wybierany spośród jej członków większością 

głosów. 

3. W pierwszym etapie oceny wniosków nastąpi sprawdzenie, czy zostały spełnione wymogi 

formalne określone w § 7. Weryfikacji wniosków dokona departament właściwy ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

4. Wnioski zatwierdzone formalnie zostaną przekazane Kapitule, która dokona ich oceny.  

5. Kapituła, kierując się celami konkursu, będzie przyznawała punkty, według następujących 

kryteriów: 

1) w przypadku kategorii I: 

a) za poziom i jakość wykonanych prac - 0- 22 pkt; 

b) za jakość przygotowania wniosku (ocenie podlega zarówno opis merytoryczny 

wniosku, jego uzasadnienie, jak i załączona dokumentacja)- 0-8 pkt; 

2) w przypadku kategorii II, będzie oceniany wpływ danego osiągnięcia lub działalności 

osoby, instytucji lub organizacji na dziedzictwo kulturowe województwa (maksymalnie 

30 pkt). 

6. W każdej kategorii w danym roku mogą być wręczone maksymalnie trzy Medale. 



7. Z oceny zostaje sporządzony protokół wraz z szczegółowym uzasadnieniem wyboru danego 

wniosku. 

8. Za obsługę protokolarną oraz organizacyjną posiedzeń Kapituły odpowiada departament 

właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

9. W przypadku dużych rozbieżności ocen pomiędzy członkami Kapituły, ostateczna ocena 

wniosku ustalona zostanie po odrzuceniu skrajnych ocen/zostanie podjęta przez 

przewodniczącego Kapituły. 

10. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do Kapituły.  

 

§ 10. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników następuje w terminie do 31 lipca roku, w którym odbywa się dana edycja 

konkursu. 

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce 

Kultura/Dziedzictwo wieków. 

3. Wręczenie Medali Hereditas Saeculorum” nastąpi podczas obchodów Europejskich Dni 

Dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Złożone wnioski wraz z dokumentacją pozostają w departamencie właściwym ds. kultury  

i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i podlegają procedurze archiwizacji zgodnie z zasadami określonymi w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich.  

2. Organizator konkursu przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu lub odwołania 

konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tej zmiany do informacji publicznej                 

na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: Kultura/Dziedzictwo wieków. 
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