UCHWAŁA Nr XXIII/328/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana
Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu
między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.
Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 3 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 7a ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala,
co następuje:
§1
Ustanawia się Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis
Splendor, zwaną Nagrodą Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz
szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym,
międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowych osiągnięć.
§2
Warunki i tryb przyznawania Nagrody, o której mowa w § 1, określa regulamin
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Ideą dla ustanowienia i przyznawania przez samorząd województwa małopolskiego Nagrody
Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis
Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze
kulturowym, społecznym, międzyreligijnym jest uznanie oraz zrozumienie przesłania
Świętego Jana Pawła II dla konieczności i zasadności budowania społeczności opartych na
dialogu międzykulturowym.
Jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor „...żaden
człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak
odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje
w głębi ludzkiego ducha...”. Wewnętrzny głos moralny człowieka jest szczególnym wymiarem
jego siły i pozwala mu nie tylko dokonywać słusznych wyborów, ale również czynić wszytko,
by dzielić się nim z innymi ludźmi.
Jedną z tych rzeczy, których wymagał Ojciec Święty Jan Paweł II, jest dialog. Owo wezwanie
szczególnie wyraziście postawił już 10 VI 1979 r. na krakowskich Błoniach. W swojej homilii
wyraźnie zauważył, że postawa otwarcia na drugich nie wynika ze słabości i nie jest
rodzajem kapitulacji. Papieskie wezwanie do dialogu zostało ukazane jako konsekwencja
duchowej siły: „Musicie być mocni mocą tej wiary, nadziei i miłości [...], która pozwala nam
podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem”. W dalszej części homilii Ojciec
Święty powiedział: „Trzeba pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy ludźmi
i narodami całej ziemi. Trzeba szukać zbliżeń. Trzeba otwierać granice [...]”.
Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla
społeczności międzynarodowych świadectwem prawdy i budowania rzeczywistych relacji
między ludźmi, niezłomnej pracy oraz czynienia wymiernego dobra. Międzynarodowa
społeczność określała Go mianem Człowieka Dialogu za wszelkie zauważane działania,
których celem było stwarzanie płaszczyzny porozumienia dla różnych społeczeństw, dla
otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów,
uprzedzeń i wrogości. Zauważano kreślenie wizji współistnienia kultury i społeczeństw
poprzez wzajemnie poznawanie i współistnienie.
Również w tym kontekście w 1985 roku, Jan Paweł II zainicjował coroczne spotkania
młodzieży całego świata, w ramach spotkań krajowych i międzynarodowych. Mając na
względzie znaczenie i oddziaływanie tych wydarzeń, Nagroda Veritatis Splendor
ustanowiona jest dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.
Przyjmuje się, że kontynuacja myśli i dokonań Ojca Świętego Jana Pawła II, to wielkie
wyzwanie dla współczesnych. Podstawowym narzędziem działań na rzecz pokoju
i współistnienia powinien być dialog, zwłaszcza między różnymi kulturami.
Nagroda Veritatis Splendor jest ustanowiona i przyznawana przez samorząd województwa
małopolskiego dla podkreślenia wagi postaw otwartych na inne kultury, przezwyciężających
stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.
Ponieważ misją województwa małopolskiego jest stwierdzenie, które zakłada, iż „Chcemy,
aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego,
europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością
i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni
regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki” uznaje się, że
Nagroda Veritatis Splendor będzie przyznawana dla osób i podmiotów, których działalność
i dorobek opiera się i jest powiązany z takimi walorami, jak:
1) pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do
rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi;
2) propagowanie postawy aktywnej tolerancji traktującej odrębność kulturową jako wartość,
a nie powód do wykluczenia;

3) poszukiwanie i odkrywanie pól dialogu i współpracy pomiędzy różnymi kulturami,
zwłaszcza na rzecz ochrony niezbywalnych praw naturalnych człowieka;
4) wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej;
5) przyjmowanie etyki solidarności (rozumianej jako idei dobra wspólnego i troski o ludzi
zmarginalizowanych we współczesnych społeczeństwach);
6) upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach
kulturowych;
7) poszanowanie praw człowieka i jego godności;
8) umiejętne przekształcanie sytuacji konfliktowych w sytuacje współpracy i współdziałania
jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe;
9) szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego zrozumienia dla
różnych poglądów i praktyk;
10) tworzenie miejsc dialogu międzykulturowego i uczenie kompetencji międzykulturowych.
Jan Paweł II był orędownikiem dialogu, rozumianego nie tylko jako poszanowanie drugiego
człowieka, ale także źródło głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia w ogóle. Ta
aktualność pytań o sens i granice otwarcia się na indywidualność i odmienność, jest tym
bardziej istotna we współczesnym świecie, stojącym wobec wyzwań wielokulturowości.
Małopolska jest regionem pogranicza, którego liczne mniejszości narodowe, etniczne
i wyznaniowe współtworzyły od wieków jego kulturowy krajobraz. Tradycje współistnienia
kultur są tutaj wciąż żywe i na nowo odkrywane na potrzeby współczesności.
Nagroda Veritatis Splendor stanowi więc nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina,
którego niezbywalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie
docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska,
ze świadomością wyzwań w przyszłości.
Nagroda Veritatis Splendor przyczyni się do rozpoznawania tożsamości Małopolski
w świecie i umożliwi współdziałanie z wieloma środowiskami, a także kręgami kulturowymi
i cywilizacyjnymi.
Uznając, za Świętym Janem Pawłem II, że dialog społeczny, dialog polityczny, dialog
międzyreligijny, a zwłaszcza dialog międzykulturowy to jedyne, prawdziwe i skuteczne
narzędzie zdolne do rozwiązywania powstających konfliktów lub nawet do ich zapobiegania,
a zarazem jedyne narzędzie umożliwiające poszukiwanie dobra wspólnego, zauważenie
i docenienie osób i podmiotów działających na rzecz dialogu między kulturami, jest ze
wszech miar zasadne.

Załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXIII/328/16
z dnia 23 maja 2016 r.

REGULAMIN
przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego
im. Jana Pawła II Veritatis Splendor,
zwanej Nagrodą Veritatis Splendor
za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami
w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym

Preambuła
Województwo Małopolskie jest inicjatorem i organizatorem Nagrody Województwa
Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor, za
szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym,
społecznym, międzyreligijnym.
Nagroda przyznawana jest dla podkreślenia wagi działań i postaw otwartych na inne kultury,
przezwyciężających stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim
człowiekiem.
Nagroda jest wyrazem uznania dla postawy i dokonań oraz zasług Ojca Świętego Jana
Pawła II w dziedzinie dialogu między kulturami i całego dorobku myślowego związanego
z przyjęciem, że postawy wzajemnego szacunku są warunkiem wszelkiej owocnej
współpracy między ludźmi.

§1
1. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor,
zwana Nagrodą Veritatis Splendor przyznawana jest za szczególne zasługi na
rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym,
międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowych
osiągnięć.
2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym za całokształt
dokonań lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla województwa
małopolskiego, których działalność i dorobek opierają się i są powiązane
z następującymi walorami:
1) pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości
i społeczeństw do rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi;

ludzi

2) propagowanie postawy aktywnej tolerancji traktującej odrębność kulturową
jako wartość, a nie powód do wykluczenia;
3) poszukiwanie i odkrywanie pól dialogu i współpracy pomiędzy różnymi
kulturami, zwłaszcza na rzecz ochrony niezbywalnych praw naturalnych
człowieka;
4) wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej;

5) przyjmowanie etyki solidarności (rozumianej jako idei dobra wspólnego i troski
o ludzi zmarginalizowanych we współczesnych społeczeństwach);
6) upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych
grupach kulturowych;
7) poszanowanie praw człowieka i jego godności;
8) umiejętne przekształcanie sytuacji konfliktowych w sytuacje współpracy
i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe;
9) szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego
zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk;
10)tworzenie miejsc dialogu
międzykulturowych.

międzykulturowego

i

uczenie

kompetencji

3. Wysokość Nagrody wynosi równowartość 100 000 USD i wypłacana jest według
średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej
przekazania. Wysokość Nagrody pomniejszona jest o należny podatek
dochodowy.
4. Do Nagrody finansowej dołączony jest okolicznościowy emblemat.
§2
1. Organizatorem Nagrody jest Województwo Małopolskie, zwane Organizatorem.
2. Nagroda przyznawana jest w cyklu dwuletnim.
3. Procedura przyznawania Nagrody odbywa się w następujących etapach:
a. etap pierwszy – ogłoszenie o edycji Nagrody, które podaje się do publicznej
wiadomości wraz z terminem przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Nagrody,
w trakcie Międzynarodowej Konferencji Nagrody Veritatis Splendor,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 7;
b. etap drugi – nadsyłanie kandydatur do Nagrody;
c. etap trzeci – ocena kandydatur przez Kapitułę Nagrody;
d. etap czwarty – wybór i ogłoszenie laureata Nagrody Veritatis Splendor;
e. etap piąty – wręczenie Nagrody.
4. W danej edycji Nagrodę może otrzymać tylko jeden laureat.
5. Nagrodę można otrzymać tylko raz.
6. Organizator może odstąpić od przyznania Nagrody w danej edycji.
7. I edycja Nagrody odbędzie się z pominięciem Międzynarodowej Konferencji
Nagrody Veritatis Splendor.
§3
1. Wyboru laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego
w drodze uchwały, zgodnie z rekomendacją Kapituły Nagrody.

2. Kapituła Nagrody Veritatis Splendor wyłania kandydata na laureata Nagrody
spośród zgłoszeń przesłanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne
podmioty prawa.
3. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 13 osób powołanych przez Zarząd
Województwa Małopolskiego spośród międzynarodowego gremium osób ze
środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.
4. Skład Kapituły Nagrody zostanie podany w treści ogłoszenia o nagrodzie.
5. Członek Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, która trwa 4 lata.
6. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej Zarządowi
Województwa Małopolskiego przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej
zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Zarząd
Województwa Małopolskiego powołuje nowego Członka Kapituły na okres do
końca kadencji Członka, którego członkostwo ustało.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Województwa Małopolskiego
ma prawo odwołać Członka Kapituły Nagrody.
8. Udział w Kapitule Nagrody jest honorowy, a jej Członkom przysługuje prawo
zwrotu kosztów podróży do i z miejsca posiedzenia Kapituły i ceremonii
wręczenia Nagrody, a także zwrot kosztów noclegów i wyżywienia z nimi
związanych.
9. Pracą Kapituły Nagrody kieruje i przewodniczy Przewodniczący Kapituły,
wybierany na okres trwania kadencji.
10. Kapituła Nagrody, dokonując oceny kandydatur zgłoszonych do Nagrody, bierze
pod uwagę kryteria wymienione w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
11. Kapituła Nagrody podejmuje decyzję o wyłonieniu kandydata na laureata Nagrody
w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia decyzji
wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 7 Członków Kapituły. W razie
równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
12. Dopuszcza się pracę Kapituły Nagrody, w tym głosowania, przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
13. Wybór laureata Nagrody ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego
odwołanie.
14. Obsługę prac Kapituły zapewnia Organizator.
§4
1. Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez osoby fizyczne, osoby prawne
lub inne podmioty w terminie podanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu).
2. Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcę
Regulaminu Nagrody.
3. Zgłoszenie do Nagrody winno zawierać, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do Regulaminu:
1) kartę zgłoszeniową (w tym w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub
podobnym z zapisanymi plikami w formacie nie do edytowania) zawierającą

w szczególności: imię i nazwisko kandydata lub nazwę instytucji/organizacji
zgłoszonej do Nagrody, dane zgłaszającego oraz informacje o dokonaniach
kandydata.
2) oświadczenie osoby zgłaszającej oraz osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
§5
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności przyjęcia
w trybie właściwym dla uchwalenia niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego
im. Jana Pawła II Veritatis Splendor,
zwanej Nagrodą Veritatis Splendor
za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami
w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym

KARTA ZGŁOSZENIA
do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor,
zwanej Nagrodą Veritatis Splendor,
za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze
kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.
I.

Imię i nazwisko kandydata/nazwa podmiotu zgłoszonego do Nagrody Województwa
Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor:

II.

Dane podmiotu zgłaszającego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana
Pawła II Veritatis Splendor:

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego kandydaturę:

2. Adres, nr telefonu, email, adres www podmiotu zgłaszającego kandydaturę:
adres:
tel./mobile:
email:
www (jeśli posiada):

III.

Uzasadnienie/informacje (w punktach) o dokonaniach kandydata/podmiotu
zgłoszonego do Nagrody, za które ma być przyznana Nagroda Województwa
Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor (maksymalnie pięć stron wydruku,
czcionka Arial 11 pt interlinia 1,5 wiersza).

IV.

Załączniki:

Data:

Podpis i pieczęć podmiotu zgłaszającego:

Oświadczenie osoby/podmiotu zgłaszającej/-go
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia
konkursowego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis
Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia
dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 ze zm.).

data

podpis i pieczęć podmiotu zgłaszającego

Oświadczenie osoby/podmiotu zgłaszanej/-go
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia
konkursowego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis
Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia
dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 ze zm.).

data

podpis i pieczęć podmiotu zgłaszanego

