
 

UCHWAŁA Nr 1314/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 
w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa 

Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus 

Hominum” – XI edycja, rok 2016 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 4, art. 14  

ust. 1 pkt 1-5, 8, 11-15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 486), art. 4 ust.1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. 

zm.), zgodnie z zapisami Obszaru 7, Kierunek Polityki Rozwoju 2 Uchwały Nr XII/183/11 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”, Uchwały Nr 

XXIX/496/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2013 - 2017” oraz Uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 

października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2016” (z późn. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla 

Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XI edycja,  

rok 2016. 

2. Nagroda, o której mowa w ust.1, ma charakter honorowy. 

§ 2 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagrody, o której mowa w § 1, określa 

Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Zarządu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na 

Rzecz Dobra Innych pn. „Amicus Hominum” została ustanowiona w celu 

upowszechniania idei niesienia pomocy dla drugiego człowieka. Nagroda ma 

charakter honorowy i jest związana z promocją wolontariatu w Województwie 

Małopolskim.  

 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz jedenasty pragnie uhonorować 

osoby prywatne, które w sposób szczególny angażują się w pomoc na rzecz osób 

potrzebujących i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.  

 Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe i inne 

organizacje społeczne, osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe, osoby 

fizyczne, organy administracji publicznej.  

 Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających 

na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XI edycja, rok 2016 wpisuje się  

w założenia kierunku polityki 7.2 „Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej 

oraz wzmacnianie kapitału społecznego” Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020. Jest także wykonaniem Uchwały Nr XXIX/496/12 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia 

„Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2013 - 2017” oraz Uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016” (z późn. zm.). 

 

 


