
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 

Prezydenta Miasta Szczecin  

z dnia 10 czerwca 2009r. 

 

 

Regulamin nadawania honorowego tytułu  

„Mecenas Osób Niepełnosprawnych” 

Rozdział 1 

Zasady nadawania honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” 

§ 1. Honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” nadaje Prezydent Miasta Szczecin 

na wniosek Kapituły Konkursowej, zwanej dalej „Kapitułą”. 

 

§ 2. 1. Honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” moŜe być nadany osobom 

fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które 

w sposób wyjątkowy przysłuŜyły się środowisku osób niepełnosprawnych.  

2. Za wyjątkowe zasługi uwaŜa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań 

wobec środowiska osób niepełnosprawnych, przez którą naleŜy rozumieć szczególną 

wraŜliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych wyraŜoną jakością obsługi; rzetelnością 

przekazywanych informacji; wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych 

przyjaznych osobom niepełnosprawnym; podejmowanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz czynne w nich uczestnictwo; inną działalność rozumianą 

jako wzorcową i innowacyjną.  

3. Honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” nie moŜe być nadawany 

pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których 

osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków 

słuŜbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

4. W danym roku kalendarzowym moŜe być przyznany tylko jeden honorowy tytuł „Mecenas 

Osób Niepełnosprawnych”, nadawany w IV kwartale danego roku.  

 

§ 3. 1. Laureat honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” zostanie wyróŜniony 

poprzez zamieszczenie stosownej informacji w lokalnych mediach oraz na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Szczecin.  

2. Podmioty wyróŜnione tytułem mają prawo do umieszczania informacji  

o przyznanym tytule w swoich kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych. Dane 

wyróŜnionej osoby lub podmiotu będą umieszczane w materiałach dotyczących corocznych 

edycji oraz we wszystkich komunikatach medialnych. 



 

 

Rozdział 2 

Kapituła Konkursowa honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” 

 

§ 4. 1. Kapitułę Konkursową powołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego 

zarządzenia. 

 2. W skład Kapituły powołani zostają: 

Przewodniczący Kapituły  

1) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, 

Członkowie Kapituły:  

2) przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

3) przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 

4) przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

5) przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

6) przedstawiciel Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Szczecin. 

 

 

Rozdział 3 

Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu  

„Mecenas Osób Niepełnosprawnych” 

 

§ 5. Wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” mogą 

składać przedstawiciele urzędów, instytucji, przedsiębiorcy, osoby prywatne oraz organizacje 

pozarządowe.  

§ 6. 1. Termin złoŜenia wniosków o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Osób 

Niepełnosprawnych”  upływa z dniem 15 października kaŜdego roku. 

2. Zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, 

pl.Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres:  

bandrusz@um.szczecin.pl. Wniosek oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na 

stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.  

3. Wzór wniosku w sprawie przyznania honorowego tytułu „Mecenas Osób 

Niepełnosprawnych” stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.  

4. Zgłoszenie przesyłane w innej formie niŜ formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3 , nie 

będą rozpatrywane.  

 

 

 



 

 

Rozdział 4 

Tryb wyboru osoby lub podmiotu wyróŜnionego honorowym tytułem  

„Mecenas Osób Niepełnosprawnych” 

 

§ 7. 1. Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru osoby lub podmiotu wyróŜnionego 

honorowym tytułem „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” spośród kandydatów zgłoszonych 

przez podmioty określone w § 5 Regulaminu.  

2. Kapituła dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym w obecności nie mniej niŜ połowy 

członków Kapituły Konkursowej, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów, decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Kapituły.  

3. Obsługę kancelaryjno – biurową zapewnia jednostka organizacyjna Urzędu Miasta 

Szczecin właściwa w sprawach związanych z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

 

Rozdział 5 

Tryb pozbawienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” 

 

§ 8. Prezydent Miasta Szczecin moŜe z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły 

Konkursowej pozbawić laureata przyznanego honorowego tytułu „Mecenas Osób 

Niepełnosprawnych” w przypadku, gdy osiągnięcia laureata wypracowane zostały  

z naruszeniem prawa bądź postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza 

wizerunek Miasta Szczecin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


