
Załącznik  
do zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 

 

Regulamin przyznawania nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa 
dla osób pracujących lub działających na rzecz młodzieży  

w Krakowie 
 
Dla podkreślenia rangi pracy i działalności oraz uhonorowania osób pracujących  
lub działających na rzecz młodzieży w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa ustanawia 
nagrodę im. Antoniego Weyssenhoffa, przyznawaną osobom pracującym lub działającym na 
rzecz młodzieży w Krakowie. 
 
 § 1. 1. Nagrodę im. Antoniego Weyssenhoffa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa  
na wniosek Kapituły nagrody, zwanej dalej Kapitułą.  
 2. Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa przyznawana jest corocznie w dwóch 
kategoriach: 
1) „Złoty Weyssenhoff” za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w poprzednim 
roku kalendarzowym – maksymalnie trzy nagrody w jednym roku; 
2) „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą  - jedna nagroda w roku. 
 3. Laureaci nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa otrzymują statuetkę „Złotego 
Weyssenhoffa” lub „Diamentowego Weyssenhoffa” według wzoru zaakceptowanego  
przez Kapitułę. 
 
 § 2. 1. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa 
przysługuje grupie co najmniej trzech osób w wieku 13-26 lat, które wraz z formularzem 
zgłoszeniowym przedstawią listę poparcia dla kandydatury, zawierającą co najmniej  
30 podpisów osób w wieku od 13 do 26 lat. 
 2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do nagrody. 
 
 § 3. 1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Krakowa. 
 2. W skład Kapituły wchodzą: 
1) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ds. polityki społecznej (Przewodniczący Kapituły); 
2) przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów; 
3) Dyrektor komórki organizacyjnej UMK odpowiedzialnej za realizację konkursu lub osoba 
go zastępująca; 
4) przedstawiciel Komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. rodziny i polityki społecznej; 
5) przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa; 
6) przedstawiciel Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży. 
 3. Ponadto co roku Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do uczestnictwa w Kapitule 
dwóch laureatów nagrody z lat ubiegłych. 
 
 
 § 4. 1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły. 
 2. Kapituła podejmuje decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby 
głosów o przyznaniu nagrody decyduje Przewodniczący Kapituły. 
 3. Szczegółowy regulamin oraz harmonogram prac Kapituły zostaną przyjęte  
na jej pierwszym spotkaniu. 



 4. Kapituła przy wyborze kandydatur do tytułu uwzględnia w szczególności: 
1) twórcze zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży; 
2) umiejętność budowania relacji z osobami młodymi; 
3) aktywne i życzliwe towarzyszenie młodym ludziom we wzrastaniu; 
4) efekty i zakres działań; 
5) działania innowacyjne; 
6) różnorodność podejmowanych działań; 
7) okres prowadzonej działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. 
 
 § 5. 1. Zgłoszenie kandydatury do nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa następuje 
poprzez wypełnienie i przedłożenie do Organizatora konkursu formularza zgłoszeniowego, 
będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.  
 2. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:  
1) imię i nazwisko kandydata; 
2) adres zamieszkania kandydata, telefon, e-mail; 
3) wskazanie kategorii, w której zgłaszany jest kandydat; 
4) krótką charakterystykę kandydata; 
5) opis dotychczasowej działalności oraz podejmowanych inicjatyw na rzecz młodzieży 
w Krakowie; 
6) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury; 
7) pisemną zgodę kandydata na udział w konkursie; 
8) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych; 
9) pisemną zgodę na upublicznienie swojego wizerunku oraz swoich działań i dokonań na rzecz 
młodzieży; 
10) listę poparcia zawierającą podpisy oraz dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
w przypadku uczniów nazwę szkoły lub uczelni co najmniej 30 osób w wieku 13-26 lat, 
będących mieszkańcami Krakowa lub osobami uczęszczającymi do krakowskich szkół  
lub uczelni.  
 3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, 
którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły. 
 4. W razie potrzeby członkowie Kapituły mogą zwrócić się do zgłaszającego  
o dodatkowe informacje i materiały. 
 
 § 6. Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa jednej osobie może zostać przyznana 
trzykrotnie w kategorii za realizację wybitnego przedsięwzięcia na rzecz młodzieży  
w poprzednim roku kalendarzowym oraz jednorazowo w kategorii za całokształt dokonań. 
 
 § 7. 1. Zgłoszenia kandydatur do nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa należy składać 
po ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa naboru, co będzie miało miejsce w I kwartale 
każdego roku, zgodnie z terminarzem podanym w ogłoszeniu. 
 2. Osoby oraz podmioty biorące udział w konkursie zobowiązane są do zachowania 
poufności informacji o wynikach konkursu do momentu ich oficjalnego ogłoszenia. 
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali, przygotowanej  
przez Organizatora konkursu. 
 4. Kandydaci do nagrody biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie 
swoich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wyrażają zgodę na upublicznienie 
swojego wizerunku oraz swoich działań i dokonań na rzecz młodzieży w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Krakowa, na portalu Młody Kraków mlodziez.krakow.pl i na Miejskiej 
Platformie Internetowej Magiczny Kraków www.krakow.pl , w mediach społecznościowych 
oraz w lokalnych mediach. 



 5. Lista osób nominowanych do nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa zostaje 
ogłoszona publicznie dzień po zamknięciu naboru kandydatur do nagrody. 
 
 § 8. Po rozpatrzeniu kandydatur Kapituła przedstawia Prezydentowi Miasta Krakowa 
wniosek o uhonorowanie nagrodą im. Antoniego Weyssenhoffa wyłonionych  
przez Kapitułę osób. Prezydent Miasta Krakowa przyznaje nagrody w II kwartale każdego roku 
za rok ubiegły. 
 
 § 9. W przypadku braku zgłoszeń kandydatur do nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa 
lub braku wniosku o przyznanie nagrody przedstawionego przez Kapitułę – nagrody w danym 
roku nie przyznaje się. 


