UCHWAŁA NR LXXXVII/1136/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
Kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności
charytatywnej Rada Miasta Krakowa ustanawia tytuł Filantrop Krakowa A.D. (rok
nadania tytułu).
§ 2.
Szczegółowe zasady przyznawania tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania
tytułu) określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Tracą moc: uchwała nr XLIII/331/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia
2000 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa, uchwała nr LXI/504/00
z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/331/00 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa
oraz uchwała nr XXXVI/322/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/331/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia
2000 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa zmienionej uchwałą
Nr LXI/504/00 z dnia 27 września 2000 r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
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Załącznik do uchwały Nr LXXXVII/1136/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r.

Regulamin konkursu o tytuł
Filantrop Krakowa
Kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu
charytatywnym Rada Miasta Krakowa ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa A.D. (rok
nadania tytułu), przyznawany osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc
udzielaną potrzebującym.
§ 1.
1. Tytuł Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu) przyznaje Prezydent Miasta
Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii.
2. Tytuły Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu) przyznawane są corocznie za
poprzedni rok kalendarzowy.
3. Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła, aktu nadania oraz
znaczka „Filantrop Krakowa”, według wzorów zaakceptowanych przez Bractwo
Filantropii.
4. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu Filantrop Krakowa A.D.
(rok nadania tytułu) przez okres 5 lat.
5. Laureaci tytułu mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako
Filantropów Krakowa A.D. (rok nadania tytułu) w wydawnictwach Miasta
dotyczących działalności filantropijnej.
§ 2.
1. Corocznie za dany rok kalendarzowy przyznawane są łącznie co najwyżej trzy tytuły
w dwóch kategoriach :
1) za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom
oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty
bezwzględne),
2) za najciekawszą formę i efektywność filantropii według kryteriów określonych
przez komisję –Bractwo Filantropii.
§ 3.
1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu
Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu).
2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.
§ 4.
1. Członków Bractwa Filantropii powołuje Prezydent Miasta Krakowa.
2. W skład Bractwa Filantropii wchodzą:
- Przewodniczący Rady Miasta Krakowa (Przewodniczący Bractwa),

- 2 - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, któremu powierzono sprawy polityki
społecznej,
- Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego
ds. polityki społecznej,
- 2 przedstawiciele Komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. rodziny i polityki
społecznej,
ponadto w skład Bractwa po zgłoszeniu mogą wchodzić:
- przedstawiciel laureatów tytułu Filantrop Krakowa z lat ubiegłych,
- przedstawiciel środowisk prowadzących działalność charytatywną.
§ 5.
Szczegółowy regulamin oraz harmonogram prac Bractwa Filantropii zostaną
przyjęte na jego pierwszym spotkaniu.
§ 6.
1. Zgłoszenie kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu)
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 o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez
kandydata,
6) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury.
2. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja,
którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Bractwa Filantropii.
3. W razie potrzeby Bractwo Filantropii może zwrócić się do zgłaszającego,
o dodatkowe informacje i materiały.
§ 7.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 marca każdego roku w Wydziale
odpowiedzialnym za organizację konkursu.
§ 8.
Po rozpatrzeniu kandydatur Bractwo Filantropii przedstawia Prezydentowi Miasta
Krakowa wniosek o uhonorowanie tytułami wyłonionych w drodze konkursu osób lub
podmiotów. Prezydent Miasta Krakowa przyznaje tytuły w drugim kwartale każdego
roku za rok ubiegły.
§ 9.
W przypadku braku zgłoszeń kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa lub braku
wniosku o przyznanie tytułu przedstawionego przez Bractwo Filantropii – tytułu
Filantrop Krakowa w danym roku nie przyznaje się.

