ZARZĄDZENIE Nr 3259/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda
im. Kazimiery Bujwidowej”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda
im. Kazimiery Bujwidowej”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia
w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie
„Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej”
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 i poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się coroczną nagrodę o nazwie „Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej”,
zwaną dalej „Nagrodą” przyznawaną wybitnym krakowiankom, które są siłą naszego miasta.
§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody określa Regulamin Nagrody
im. Kazimiery Bujwidowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki na realizację uchwały będą corocznie zabezpieczane w budżecie Miasta
Krakowa w ramach środków przewidzianych dla komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
Krakowa odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Kraków od dłuższego czasu angażuje się w budowanie polityk równościowych i pragnie w
swoich programach i inicjatywach wzmacniać idee równości kobiet i mężczyzn. Priorytet ten
widoczny jest w takich działaniach, jak powołanie w 2019 roku Rady ds. Równego
Traktowania czy uruchomienie małych grantów w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które mają wspierać działalność organizacji pozarządowych na
rzecz równości.
Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i
intelektualne, przez wieki była niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w świadomości
i obyczajowości, wciąż nie jest dostrzegana w wystarczającym stopniu. Powołanie Nagrody
im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Zbuduje przestrzeń, by
docenić i celebrować Krakowianki. Krakowianki, które przełamują bariery, stawiają czoła
wyzwaniom i sprawiają, że nasza miejska rzeczywistość jest lepsza. Zmiana świata może
rozpocząć się podczas szkolnej lekcji, podczas nowego projektu aktywizującego seniorów i
seniorki, może być niezwykłym odkryciem naukowym lub inspirującą aktywnością na rzecz
przyrody. Nagroda ta honoruje kobiety, które kształtują istotną, pozytywną zmianę, tworzą
innowacyjne inicjatywy, działają na rzecz wzmacniania innych kobiet, są osobami
zaangażowanymi na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności i inspiracją dla młodego
pokolenia dziewcząt i chłopców.
Nagroda nosi imię Kazimiery Bujwidowej, urodzonej w 1867 roku, której działalność na rzecz
równouprawnienia kobiet i mężczyzn do dziś pozostaje inspiracją. Kazimiera Bujwidowa
walczyła z analfabetyzmem, ułatwiając dostęp do oświaty, szczególnie dziewczętom. Była
propagatorką bezpłatnych czytelni dla dzieci i młodzieży. Przewodniczyła Krakowskiej
Czytelni dla Kobiet - miejscu wspierającemu ruch emancypacyjny. Kazimiera Bujwidowa była
jedną z prekursorek walki o prawa kobiet do studiów wyższych i stworzyła pierwsze
gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym, a także angażowała się w walkę o prawo
kobiet do głosowania w wyborach powszechnych. Pochodząca z Krakowa działaczka stanowi
inspirację aż do dziś, będąc przykładem niezwykłej siły ducha i prezentując odważną postawę,
niezwykłą siłę charakteru i społeczną wrażliwość.

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania ani
poniesienia dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa,
w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie.

Uchwała będzie powodować w przyszłości inne dodatkowe koszty niż ponoszone przed jej
wprowadzeniem. W ramach kosztów uwzględnić należy wydatki poniesione na organizację
gali wręczenia nagrody oraz projekt i wykonanie statuetek.

