UCHWAŁA NR LXVIII/672/96
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 1996 r.
w sprawie ustanowienia tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
/tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Kierując się intencją wspierania rozwoju współpracy środowisk gospodarczych z
krakowskimi twórcami, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, Rada Miasta Krakowa
ustanawia tytuł MECENASA KULTURY KRAKOWA, który przyznawany będzie osobom
lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom
kulturalnym i artystycznym.
§ 2.
1. Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek
komisji zwanej Bractwem Mecenatu Kultury Krakowa.
2. Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci statuetek wraz z dyplomem.
3. Laureaci tytułu będą dodatkowo uhonorowani przez okres jednego roku wymienianiem ich
jako Mecenasów Kultury Krakowa w gminnych wydawnictwach promocyjnych i dotyczących
kultury.
4. Laureaci tytułu mają prawo używania znaku graficznego tytułu Mecenasa Kultury przez
okres 5 lat we własnych publikacjach z zaznaczeniem roku, w którym tytuł otrzymali.
§ 3.
1. Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za poprzedni rok
kalendarzowy od 1 do 3 w dwóch równorzędnych kategoriach.
2. Szczegółowe zasady przyznawania tytułu Mecenasa Kultury Krakowa określa regulamin
tytułu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Członków Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa powołuje Prezydent Miasta Krakowa.
2. W skład Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa wchodzą:
- 3 przedstawicieli wybranych z działających w Krakowie organizacji samorządu
gospodarczego
- 3 przedstawicieli środowisk i stowarzyszeń twórczych

- 1 przedstawiciel laureatów Tytułu Mecenasa Kultury Krakowa z lat ubiegłych
- Przewodniczący Rady Miasta Krakowa (przewodniczący Bractwa)
- 2 przedstawicieli Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa
- Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. kultury
- Dyrektor Wydziału Kultury UMK.
§ 5.
Szczegółowy regulamin oraz harmonogram prac Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa zostaną
przyjęte na jego pierwszym spotkaniu.
§ 6.
Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa i honorowe nagrody w postaci statuetki wraz z dyplomem
przyznane zostaną po raz pierwszy za rok 1996 - w 1997 roku.
§ 7.
Wydział Kultury UMK ogłosi wewnętrzny - krakowski konkurs na projekt statuetki, logo,
dyplomu i wykonanie kolejnych ich egzemplarzy. Środki na obsługę konkursu, nagrody dla
laureatów konkursu oraz wykonanie części statuetek zostaną zabezpieczone każdorazowo w
budżecie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa - dz. 83, rozdz. 8495, zadanie Promocja.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr LXVIII/672/96
Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r.
Regulamin tytułu
"Mecenas Kultury Krakowa"
Kierując się intencją wspierania rozwoju współpracy środowisk gospodarczych z
krakowskimi twórcami, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, Rada Miasta Krakowa

ustanowiła tytuł MECENASA KULTURY KRAKOWA, przyznawany osobom lub
podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom
kulturalnym i artystycznym.
I.
1. Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za dany rok kalendarzowy
po jednej w dwóch równorzędnych kategoriach:
- za największy finansowy wkład we współfinansowanie podmiotów lub przedsięwzięć
kulturalnych i artystycznych związanych z Krakowem, oceniany według kryterium
najwyższego wkładu liczonego w kwotach bezwględnych,
- za najciekawszą formę i efektywność tegoż mecenatu ustaloną według kryterium
najlepszego lub niekonwencjonalnego pomysłu, ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem
lub przedsięwzięciem oraz innych kryteriów ustalonych przez komisję - Bractwo Mecenatu
Kultury Krakowa (zwane dalej Bractwem Mecenatu).
2. Bractwo Mecenatu określi szczegółowe kryteria przyznawania tytułu, kryteria te wymagają
pozytywnej opinii Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK.
II.
1. Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek
Bractwa Mecenatu.
2. Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci statuetek wraz z dyplomem.
3. Laureaci tytułu będą dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako Mecenasów Kultury
Krakowa w wydawnictwach Miasta dotyczących kultury.
III.
Do zgłaszania kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa uprawnione są osoby
prywatne, instytucje publiczne i stowarzyszenia twórcze.
IV.
Zgłoszenie kandydatury do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa powinno zawierać:
1/ imię i nazwisko lub nazwę kandydata do tytułu,
2/ adres zamieszkania lub siedziby kandydata,
3/ wskazanie kategorii tytułu, w której zgłaszany jest kandydat,
4/ krótką charakterystykę kandydata,
5/ opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz krakowskiej kultury,
6/ szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury (wspieranie kultury w danym roku i
latach ubiegłych w przypadku ciągłej opieki).

V.
Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą
zgłaszający uzna za pomocną dla prac Bractwa Mecenatu.
VI.
W razie potrzeby Bractwo Mecenatu może zwrócić się do zgłaszającego, twórców, instytucji i
animatorów przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o dodatkowe informacje i materiały.
VII.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 stycznia każdego roku w Wydziale Kultury
Urzędu Miasta Krakowa.
VIII.
Po rozpatrzeniu kandydatur Bractwo Mecenatu przedstawia Prezydentowi Miasta Krakowa
wniosek zawierający kandydatury do tytułu do dnia 30 marca każdego roku. Przyznanie
tytułów za rok 1996 nastąpi w drugim kwartale roku 1997.

