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                                                                                                         Załącznik                                                                                                     

do Zarządzenia Nr  187 /08 
                                                                                                         Prezydenta Miasta Szczecin 

                                                                                                     z dnia  5 maja  2008 r. 
           
 
 

    Regulamin nadawania honorowego tytułu 
„Ambasador Szczecina” 

 
 

Rozdział 1 
 

Zasady nadawania honorowego  tytułu „Ambasador  Szczecina” 
 

§ 1.  Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydent Miasta Szczecin 
na wniosek Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zwanej dalej „Kapitułą”. 

 
§ 2. 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadawany jest raz w roku za rok 

poprzedni osobom fizycznym, których działalność i osiągnięcia w róŜnorodnych dziedzinach 
Ŝycia przyczyniły się do promocji Miasta Szczecin zarówno w kraju, jak i za granicą. 
2. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina”  nie moŜe być przyznawany urzędnikom, których 
osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków 
słuŜbowych. 
3. Z zastrzeŜeniem § 8 honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadany zostaje doŜywotnio. 
 

§ 3.  1. Uroczystość nadania honorowego tytułu „Ambasadora Szczecina” odbywać 
się będzie podczas uroczystej Sesji Rady Miasta, której termin podawany będzie 
kaŜdorazowo do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Miasta 
Szczecin.  
2.  Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” otrzyma okolicznościowy dyplom 
oraz pamiątkową tabliczkę. 
3. Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” zostanie ponadto wyróŜniony poprzez 
zamieszczenie stosownej informacji na miejskiej stronie internetowej. 
 
 

Rozdział 2 
 

Kapituła honorowego  tytułu „Ambasador Szczecina” 
 
      

§ 4. 1. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia. 
2. W  skład Kapituły powołani zostają:  

1) Przewodniczący Kapituły - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,  
 
Członkowie Kapituły:  
2) poprzedni Prezydenci Miasta Szczecin, 
3) przedstawiciele szczecińskich mass-mediów, 
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4) przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół WyŜszych Województwa 
Zachodniopomorskiego, 

5) przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury, 
6) dyrektor  właściwego do spraw kultury wydziału Urzędu Miasta, 
7) dyrektor  właściwego do spraw promocji wydziału Urzędu Miasta. 

 
 

Rozdział 3 
 

Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 
 

§ 5.   Uprawnieni do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador 
Szczecina” są:  

1) radni Rady Miasta Szczecin, 
2) instytucje publiczne, 
3) organizacje poŜytku publicznego, 
4) związki  i stowarzyszenia  twórcze oraz  zawodowe, 
5) podmioty gospodarcze, 
6) pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem członków Kapituły. 
 

§ 6.  1. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego  tytułu „Ambasador  Szczecina” 
za rok poprzedni upływa z  dniem 31 maja kaŜdego roku.  
2. Zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, 
pl. Armii Krajowej 1, 70–456 Szczecin, faksem na numer 091 4245650 lub pocztą 
elektroniczną na adres:  ambasador@um.szczecin.pl 
3. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www. szczecin.pl lub w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.  
4. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niŜ formularz, o którym mowa w ust. 3, nie będą 
rozpatrywane.  

 
 

Rozdział 4 
 

Tryb wyboru osób nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 
 

§ 7. 1. Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych do honorowego tytułu 
„Ambasador  Szczecina” spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty określone w § 5 
Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. 
2. Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych w głosowaniu jawnym w obecności nie 
mniej niŜ połowy członków Kapituły, zwykłą większością głosów. 
3. W celu podniesienia rangi honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” Kapituła moŜe 
wyznaczyć maksymalnie dwie osoby nominowane do honorowego tytułu „Ambasador 
Szczecina” za dany rok.  
4. Wniosek Kapituły o zatwierdzenie osób nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador 
Szczecina” kierowany będzie do Prezydenta Miasta Szczecin nie później niŜ 
do końca czerwca kaŜdego roku. 
5. Obsługę kancelaryjno–biurową zapewnia wydział Urzędu Miasta Szczecin, któremu 
Regulamin Organizacyjny UM powierza prowadzenie spraw dotyczących honorowego tytułu 
„Ambasador Szczecina”. 
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Rozdział 5 
 

Tryb pozbawienia tytułu „Ambasador Szczecina” 
 

§ 8. 1. Prezydent Miasta Szczecin moŜe z własnej inicjatywy bądź na wniosek 
Kapituły pozbawić laureata przyznanego honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 
w przypadku, gdy osiągnięcia laureata wypracowane zostały z naruszeniem prawa bądź 
postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Miasta Szczecin. 
2. Odebranie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” następuje w trybie Zarządzenia 
Prezydenta Miasta. 
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Uzasadnienie:  
 

Zaproponowane przez Wydział Kultury zmiany wynikają z potrzeby zracjonalizowania 
procesu wyłaniania kandydatów do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” oraz z 
sugestii Kapituły, które pojawiły się podczas  ostatniej edycji. 
  


