
ZARZĄDZENIE NR 392/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594., poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” ustanawia się w celu wyróżniania
za osiągnięcia oraz działalność przyczyniającą się do budowania pozytywnego wizerunku 
miasta Szczecina w kraju i za granicą. Tytułem tym wyróżnia się osoby fizyczne, osoby 
prawne, a także jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną.

§ 2. Honorowym tytułem „Ambasador Szczecina” wyróżnić można również obiekty 
ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.), które promują miasto Szczecin.

§ 3. Regulamin nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zwany dalej 
Regulaminem stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu 
Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 239/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2012 r. 
w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 392/14

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 października 2014 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 osiągnięcia 
oraz działalność przyczyniającą się do budowania pozytywnego wizerunku miasta Szczecina 
w kraju i za granicą osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym 
nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Honorowym tytułem „Ambasador Szczecina” wyróżnić można obiekty ruchome 
(pojazdy, statki, żaglowce itp.), które promują miasto Szczecin.

3. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nie może być przyznawany urzędnikom,
których osiągnięcia na rzecz miasta Szczecina wynikają z zakresu pełnionych przez nich 
obowiązków służbowych.

§ 3. Z zastrzeżeniem § 14 Regulaminu honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadany 
zostaje:

1) osobom fizycznym - dożywotnio,

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną - do czasu istnienia podmiotu,

3) obiektom ruchomym (pojazdy, statki, żaglowce itp.) - do czasu istnienia.

§ 4. 1. Ceremonia nadania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” odbywa się 
podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin z okazji obchodów Dnia Pionierów Miasta 
Szczecina. Termin sesji podawany jest każdorazowo do publicznej wiadomości w sposób 
powszechnie przyjęty na terenie miasta Szczecina.

§ 5. 1. Wyróżniona honorowym tytułem „Ambasador Szczecina” osoba fizyczna, osoba 
prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną otrzymuje okolicznościowy dyplom, pamiątkową tabliczkę oraz 
wizytówki w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których wzór określają 
odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Wyróżnione honorowym tytułem „Ambasador Szczecina” obiekty ruchome otrzymują 
pamiątkową tabliczkę - załącznik nr 2.

§ 6. 1. Wyróżniona honorowym tytułem osoba fizyczna otrzymuje legitymację 
honorowego tytułu "Ambasador Szczecina", której wzór stanowi załącznik nr 4 do 
Regulaminu.

2. Biuro Prezydenta Miasta prowadzi rejestr wydanych i odebranych legitymacji.
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§ 7. Informacja o laureatach honorowego tytułu „Ambasador Szczecina" zamieszczana 
jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: www.szczecin.pl, zwanej dalej stroną 
internetową Urzędu Miasta Szczecin.

Rozdział 2.
Kapituła honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

§ 8. 1. Kapitułę, o której mowa w § 1 Regulaminu powołuje Prezydent Miasta Szczecin
w drodze odrębnego zarządzenia.

2.  W skład Kapituły powołani zostają:

Przewodniczący Kapituły:

1) Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych.

Członkowie Kapituły:

2) Poprzedni Prezydenci Miasta Szczecina,

3) przedstawiciele szczecińskich mass-mediów,

4) przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa 
Zachodniopomorskiego,

5)  przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury,

6)  przedstawiciel Biura Prezydenta Miasta,

7)  przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej,

8)  przedstawiciel Wydziału Kultury,

9)  przedstawiciel Wydziału Sportu,

10)  laureaci poprzedniej edycji,

11) trzej mieszkańcy Szczecina.

§ 9. 1. Członkowie Kapituły, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 11, zostają wyłonieni
w drodze konkursu.

2. Regulamin określający zasady przeprowadzenia konkursu w stanowi załącznik nr 5
do niniejszego Regulaminu.

3. Członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniu 
Kapituły.

Rozdział 3.
Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „ Ambasador Szczecina”

 

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

1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem 
członków Kapituły,

2) osoby prawne,

3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną.
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§ 11. 1. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
upływa z dniem 31 maja każdego roku.

2.  W wyjątkowych sytuacjach termin zgłaszania kandydatur może ulec zmianie.

§ 12. 1. Zgłoszenia kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 
przyjmowane są w formie wniosku.

2. Formularz wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
Szczecin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, www.szczecin.pl

3. Wniosek należy złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
Szczecin lub przesłać na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl.

4. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż na formularzu, o którym mowa w 
ust. 1 nie będą rozpatrywane.

Rozdział 4.
Tryb wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

§ 13. 1. Kapituła dokonuje wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador 
Szczecina” spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty określone w § 10.

2. Kapituła dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym w obecności nie mniej niż 
11 członków Kapituły, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, 
Przewodniczący Kapituły ma głos decydujący.

3. Kapituła może nominować maksymalnie dwóch kandydatów do honorowego tytułu
za dany rok.

4. Wniosek Kapituły o zatwierdzenie kandydatów nominowanych do honorowego tytułu 
„Ambasador Szczecina”, kierowany jest do Prezydenta Miasta Szczecin nie później niż
do końca czerwca każdego roku.

5. Obsługę organizacyjno-biurową Kapituły zapewnia Biuro Prezydenta Miasta.

Rozdział 5.
Tryb odebrania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

§ 14. 1. Prezydent Miasta Szczecin może z własnej inicjatywy bądź na wniosek
Kapituły odebrać honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” w przypadku, gdy osiągnięcia 
laureata wypracowane zostały z naruszeniem prawa, bądź postawa laureata w sposób 
oczywisty i bezsporny narusza wizerunek miasta Szczecina.

2. Osoba fizyczna pozbawiona honorowego tytułu zobowiązana jest zwrócić do Biura 
Prezydenta Miasta legitymację honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" w terminie 30 dni
od daty otrzymania pisma.

3. Nadane uprzednio wyróżnienie wygasa w przypadku, gdy wyróżnione honorowym 
tytułem osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną ulegają przekształceniom organizacyjnym skutkującym 
pozbawieniem ich przymiotów bądź cech identyfikujących.
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Wzór okolicznościowego dyplomu dla laureata  
honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Założenia technologiczne dyplomu:
Dyplom drukowany na sztywnym papierze o gramaturze min 200g, kolor biały. Druk 
podkładu dyplomu jeden kolor Pantone 877 (srebrny). 

Tytuł honorowy przyznawany przez
Prezydenta Miasta Szczecin

Szczecin, dnia ........

Imię i Nazwisko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut aliquam, turpis ut 
condimentum iaculis, mauris nulla accumsan nisi, non tincidunt erat lorem at 
felis. Proin sapien. Nullam porttitor. Nam vitae felis quis nisl  

Załącznik Nr 1

do Regulaminu nadawania

honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"

Id: 7F3EBD7E-6098-4482-8D93-D3ABFBA0B9C7. Podpisany Strona 1



Wzór pamiątkowej tabliczki dla laureata  
honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Założenia technologiczne ryngrafu:
Jak najbardziej prosta forma, srebrna tablica z naniesionymi elementami wg wzoru.

Tytuł honorowy przyznawany przez
Prezydenta Miasta Szczecin

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Załącznik Nr 2

do Regulaminu nadawania

honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
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Wzór okolicznościowej wizytówki dla laureata  
honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Założenia technologiczne wizytówek:
Wizytówki 2 stronne drukowane na sztywnym papierze o gramaturze min 200g, kolor 
biały. Druk podkładu dyplomu jeden kolor Pantone 877 (srebrny). Imię i nazwisko am-
basadora oraz inne treści zmienne powinny być drukowane kolorem Pantone 877 (srebny).

Ambassador of Szczecin

Imię i Nazwisko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Ut aliquam, turpis ut condimentum iaculis, 
mauris nulla accumsan nisi, non tincidunt erat lorem at 
felis. Proin sapien. Nullam porttitor. 
Nam vitae felis quis nisl  

Załącznik Nr 3

do Regulaminu nadawania

honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
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Wzór okolicznościowej legitymacji dla laureata  
honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Założenia technologiczne legitymacji:
Legitymacje dwustronne drukowane na sztywnym papierze o gramaturze min 200g, kolor 
granatowy. Druk podkładu dyplomu jeden kolor Pantone 2746 C (granat). 

Legitymacja
“Ambasador Szczecina”

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

LEGITYMACJA NR .........    

KAPITUŁA HONOROWEGO TYTUŁU 
“AMBASADOR SZCZECINA”

w roku...............................

wyróżniła

Panią/Pana..................................................  

........................................................................  

TYTUŁEM
“AMBASADOR SZCZECINA”

...................................................................
podpis posiadacza legitymacji Prezydent Miasta Szczecin

Legitymacja upoważnia do bezpłatnego korzystania 
z przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego

organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Załącznik Nr 4

do Regulaminu nadawania

honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
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Regulamin konkursu pn. „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu 
Ambasador Szczecina” 

 

§ 1.1. W celu wyłonienia trzech mieszkańców Szczecina, którzy zostaną  

członkami Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” organizuje się konkurs  

pn. „Zgłoszenie do Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina”, zwany dalej 

Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin.  

3. Konkurs organizowany jest corocznie, a termin trwania Konkursu podawany jest 

kaŜdorazowo na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Szczecin oraz portalu internetowym miasta 

Szczecin.  

5. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasto Szczecin.  

6. W Konkursie udział biorą osoby, które za pośrednictwem poczty internetowej prześlą  

na adres: ambasadorszczecina@um.szczecin.pl e-mail z imieniem, nazwiskiem i adresem 

zwrotnym.                 

§ 2.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w otrzymaniu  

e-maila stanowiącego zgłoszenie do Konkursu. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

3. Zgłoszenie jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z przysługującego mu prawa 

ograniczenia dostępu do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej  

w zakresie jego imienia i nazwiska, z zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu nadawania

honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
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§ 3.1. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator, w drodze losowania wyłoni trzy osoby, 

które zostaną członkami Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. 

2. Losowanie ma charakter jawny i przeprowadzane jest w siedzibie Urzędu Miasta 

Szczecin. 

3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem losowania sprawuje Dyrektor Biura Prezydenta 

Miasta. 

4. Po przeprowadzeniu losowania i wyłonieniu trzech mieszkańców Szczecina, organizator 

niezwłocznie kontaktuje się z wylosowanymi osobami w celu potwierdzenia uczestnictwa  

w posiedzeniu Kapituły. 

5. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia danych osoby wyłonionej  

w drodze Konkursu, przeprowadzane jest ponowne losowanie spośród nadesłanych zgłoszeń.  

§ 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczana jest na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Szczecin: www.szczecin.pl oraz oficjalnego portalu miasta Szczecin:  

www.szczecin.eu.  

§ 5.1. Odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podawanych w związku  

z Konkursem ponoszą uczestnicy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby,  

b) opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu 

wynikające z przyczyn niezaleŜnych od niego.  

 

 

 

Id: 7F3EBD7E-6098-4482-8D93-D3ABFBA0B9C7. Podpisany Strona 2




