Kraków, 25 czerwca 2020 r.

SZ.05.523.3.2020
Szanowni Państwo
wg rozdzielnika

Dotyczy: ZGŁOSZEŃ DO NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „KRYSZTAŁY SOLI”  XVI
EDYCJA, ROK 2020

W związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego XVI edycji
konkursu dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, rok 2020, zwracam się
z prośbą o wytypowanie podmiotu/organizacji pozarządowej, z którą Wydział UMK/Miejska
Jednostka Organizacyjna współpracuje, i która wyróżnia się skutecznością i efektywnością
we wspieraniu i uzupełnianiu działań wspólnoty lokalnej, a także tym osobom które służą
pomocą i poświęcają się dla potrzebujących.
Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie.
W tegorocznej, XVI edycji Konkursu, ocenie podlegać będzie działalność organizacji w latach
20152019.
W konkursie mogą brać udział:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 UODPPiW,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku
publicznego,
4) spółdzielnie socjalne, w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego.
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
 działające na terenie Województwa Małopolskiego, dla celów Regulaminu zwane dalej
organizacjami.
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W Konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje, które uzyskały tytuł Laureata
w poprzednich edycjach konkursu bądź tytuł Wyróżnionego w ubiegłych trzech edycjach
Konkursu tj. (20172019).
Kategorie Konkursu:
1) POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
za inicjowanie rozwiązań w obszarze polityki społecznej i prorodzinnej; podejmowanie
działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa
oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie, a także osobom niepełnosprawnym;
wsparcie profilaktyki prozdrowotnej oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia;
2) KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA:
za podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dorobku
kulturowego; rozwój świadomości narodowej oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji
regionalnej;
3) EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE:
za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz
popularyzację nauki; upowszechnianie i wzmacnianie postaw i świadomości obywatelskiej
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozpowszechnianie i
organizację wolontariatu; rozwój sektora pozarządowego;
4) SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA:
za prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu
zawodowego i amatorskiego; rozwój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie inicjatyw
proekologicznych, w szczególności zapobieganie i niesienie pomocy w sytuacji ekologicznego
zagrożenia; ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
5) GOSPODARKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:
za wzmacnianie rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz promocję zatrudnienia i
aktywizację zawodową; podejmowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości,
innowacyjności, wynalazczości i techniki; popularyzację ochrony praw konsumentów;
propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie inicjatyw
społecznych i rozwiązań biznesowych wdrażanych w odpowiedzi na globalne wyzwania
zrównoważonego rozwoju.
6) NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY:
za realizację projektu, który w sposób szczególny wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy
i społeczny oraz poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Małopolski, za inicjowanie
zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego;
za kompleksowy charakter projektu, uwzględniający problemy i potrzeby otoczenia;
za inicjowanie nowatorskich, modelowych rozwiązań oraz promocję dobrych praktyk.
Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
tel. +48 12 616 51 19, sz.umk@um.krakow.pl
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
www.krakow.pl

Każda organizacja może ubiegać się o tytuł Laureata:
a) w ramach jednej Kategorii Konkursu, określonej w pkt 5 lub
b) w ramach dwóch kategorii konkursu, określonych w pkt 5, jeżeli jedną z nich jest Kategoria
Najlepszy Projekt Społeczny.
Organizacja ubiegająca się o tytuł Laureata w kategorii Najlepszy Projekt Społeczny wypełnia
formularz konkursowy, w cz. I oraz cz. II  A, B i E.
Do kategorii Najlepszy Projekt Społeczny może być zgłoszony projekt, który spełnia
następujące kryteria:
a) Realizatorem projektu jest organizacja pozarządowa, o której mowa § 2, pkt 1, która jest
Liderem projektu.
b) Dopuszcza się możliwość zgłoszenia projektu rocznego, realizowanego w roku 2019 lub
projektu wieloletniego, którego zakończenie realizacji przypadało w roku 2019,
a rozpoczęcie nie wcześniej niż w roku 2015.
Kategoria Konkursu, w której organizacja ubiega się o tytuł Laureata, musi być zgodna
z zakresem prowadzonej działalności statutowej, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenia do Konkursu odbywają się za pomocą Formularza konkursowego stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu.
Do Formularza konkursowego należy dołączyć:
1) obowiązkowe załączniki stanowiące integralną część Formularza konkursowego, tj.:
a) statut organizacji lub inny akt wewnętrzny;
b) w przypadku, gdy organizacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub
ewidencji uwzględniająca informacje o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e)
upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
c) w przypadku kościelnych osób prawnych  aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania
parafii/zakonu i zaciągania w ich imieniu zobowiązań finansowych;
2) załączniki dodatkowe:
a) posiadane rekomendacje;
b) inne materiały obrazujące działalność organizacji, np.: wydawnictwa, ulotki, plakaty,
foldery.
3) inne (oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz
z klauzulą informacyjną).
Formularz konkursowy oraz dokumenty będące załącznikami obowiązkowymi powinny być
dla swej ważności opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź
upoważnionych w tym celu osób.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków
w złożonym Formularzu konkursowym. W przypadku nieusunięcia braków we wskazanym
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w wezwaniu terminie, Formularz Konkursowy wraz z załącznikami nie będzie rozpatrywany
i zostanie zwrócony Zgłaszającemu.
Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli
W związku z powyższym, proszę o dostarczenie wypełnionych i podpisanych
dokumentów zgłoszeniowych do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, do
dnia 15 lipca 2020 r. Jednocześnie formularz konkursowy w wersji edytowalnej (plik MS
Word) wraz z dokumentacją konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
Joanna.Slomska@umk.krakow.pl.

Z poważaniem,
/-/
Mateusz Płoskonka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Załącznik:





Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna dla zgłaszającego
Klauzula informacyjna dla zgłaszanego

Otrzymują:
1. wg. Rozdzielnika,
2. aa.
ROZDZIELNIK
1. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych,
2. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Polityki Senioralnej,
3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rodziny,
4. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji,
5. Wydział ds. Turystyki,
6. Wydział Edukacji,
7. Wydział Kształtowania Środowiska,
8. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
9. Wydział Sportu,
10. Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji,
11. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
12. Zarząd Infrastruktury Sportowej,
13. Grodzki Urząd Pracy,
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
15. SZ- 02,
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16. SZ-06,
17. SZ-07,
18. SZ-10.
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