
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 520/235/17 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 16 maja 2017 r. 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TURYSTYKI 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. W celu promowania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich 
osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych projektów a także nagradzania 
rzetelności i zaangażowania w realizację zadań  z zakresu rozwoju turystyki w Województwie 
Pomorskim, postanawia się ustalić regulamin przyznawania nagród Marszalka Województwa 
Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim. 

2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego, zwana w dalszej części „Nagrodą” jest 
zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym corocznie za zasługi dla rozwoju 
turystyki w Województwie Pomorskim za rok poprzedzający. 

3. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, 
organizacjom społecznym i zawodowym, organizacjom pozarządowym, innym osobom 
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które 
działalnością zawodową i społeczną, względnie realizacją swoich zadań, wybitnie przyczyniły 
się do rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim. 

4. Nagroda może być przyznana tylko raz za jedno zadanie/działanie. 

5. Co roku, przyznana zostanie także Nagroda Główna dla osoby fizycznej za całokształt  

         osiągnięć, w postaci statuetki „Gryfa Pomorskiego”. 

§ 2 

1. Nagroda przyznawana jest za ciekawe i nowatorskie osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki  
w następujących kategoriach: 
1) Wydarzenie Roku, 

2) Innowacja w turystyce, 

3) Oferta turystyczna, 

4) Osobowość roku, 

5) Inwestycja w turystyce. 

2. Komisja rekomenduje kandydatów do Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz do 

Nagrody Głównej w oparciu o złożone wnioski. Marszałek Województwa Pomorskiego może z 

własnej inicjatywy zaproponować przyznanie Nagrody „Gryfa Pomorskiego” innemu 

kandydatowi, niż zarekomendowany przez Komisję, również spoza zgłoszonych osób.  

3. Szczegółowy opis kryteriów w poszczególnych kategoriach, stanowi Załącznik nr 1  

do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 



II. Tryb zgłaszania kandydatur 

§ 3 

1. Kandydatów do Nagrody i Nagrody Głównej mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek  

samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe, organizacje pozarządowe 

działające w zakresie turystyki w Województwie Pomorskim. 

2. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody i Nagrody Głównej dokonuje się wyłącznie pisemnie,  

na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu. Wnioski, należy 

przesłać na adres:  

Departament Turystyki  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27  

80-810 Gdańsk  

lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki UMWP: 

ul. Długi Targ 1-7  

80-828 Gdańsk, p. 31 

z dopiskiem: „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki”. 

3. Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna 

kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii. 

4. Termin składania wniosków przypada corocznie w okresie 1-30 czerwca. O dochowaniu 

terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do UMWP.  

 
III. Wniosek 

§ 4 
 

1. Wniosek o przyznanie Nagrody osobie fizycznej oraz Wniosek o przyznanie Nagrody „Gryfa 

Pomorskiego” powinien zawierać: 

1) dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia; 

2) dane wnioskodawcy; 

3)   uzasadnienie kandydatury (opis działalności zawodowej i społecznej oraz uzasadnienie 

odnoszące się do posiadanych zasług i uzyskanych osiągnięć w zakresie rozwoju turystyki  

w Województwie Pomorskim). Opis działalności nie może ograniczać się do prezentacji 

przebiegu kariery zawodowej i wykazu zajmowanych stanowisk. Dokonania zawodowe 

kandydata powinny wykraczać poza podstawowe obowiązki oraz przedstawiać konkretne 

zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim: za rok poprzedzający (dotyczy 

kategorii: Osobowość Roku) oraz za całokształt działalności (dotyczy: Nagrody „Gryfa 

Pomorskiego”).  

2. Wniosek o przyznanie Nagrody jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom 

społecznym i zawodowym, organizacjom pozarządowym oraz innym osobom prawnym  

i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, powinien zawierać: 

1) nazwa/tytuł (dotyczy kategorii: Wydarzenie/ Innowacja/Oferta/Inwestycja) 

2) dane jednostki/organizacji zgłaszanej do Nagrody; 

3) dane wnioskodawcy;  

4)   uzasadnienie (charakterystyka dokonań danego podmiotu uzasadniająca przyznanie 

Nagrody). 



3. Do wniosku należy dołączyć:  

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia, w tym rekomendacje; 

2) fotografie, publikacje, materiały prasowe; 

3)   oświadczenie dotyczące zgody na zgłoszenie kandydatury oraz do gromadzenia  

i  przetwarzania danych osobowych. 

Komisja nie zwraca dostarczonych materiałów.  

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia  

w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia drogą mailową lub telefoniczną.  

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) rezygnacji kandydata; 

3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie. 

 

 

IV. Tryb przyznawania nagrody 

§ 5 

1. Nagrodę oraz Nagrodę Główną przyznaje Zarząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej 

Zarządem, w oparciu o wnioski zaopiniowane przez komisję kwalifikowania i oceny 

wniosków, zwaną Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzą :  

1) Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP – Przewodniczący, 

2) 2 przedstawicieli Departamentu Turystyki UMWP wskazanych przez dyrektora DT –  

w tym sekretarz, 

3) Dyrektor  Departamentu Kultury UMWP lub pracownik wskazany przez dyrektora DK, 

4) Dyrektor  Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej UMWP lub pracownik 

wskazany przez dyrektora DPK. 

3. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego. 

4. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 6 

1. Komisja ocenia wnioski o przyznanie Nagród oraz Nagrody Głównej pod względem 

formalnym i merytorycznym. 

2. Komisja ma prawo do zmiany kategorii, do której został złożony wniosek z jednoczesnym 

poinformowaniem o powyższym wnioskodawcy. 

3. Komisja opiniuje wnioski oraz rekomenduje kandydatów do Nagrody oraz  Nagrody Głównej,  

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku 

równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Komisja formułuje propozycje kandydatur do Nagród oraz Nagrody Głównej wraz z 

uzasadnieniem. Zaopiniowane wnioski przedstawia Zarządowi. Nagrodę Marszałka 

Województwa Pomorskiego stanowi szklana statuetka. 

5. Nagrody oraz Nagroda Główna będą wręczane podczas uroczystości Regionalnych Obchodów 

Światowego Dnia Turystyki, których Województwo Pomorskie jest organizatorem. 



6. Komisja ma prawo wskazać dodatkowe wyróżnienia w formie dyplomu. 

7.  Od oceny Komisji, jak również od wyboru kandydata do Nagrody oraz Nagrody Głównej 

dokonanego przez Zarząd odwołanie nie przysługuje.  

 

 

V. Informacje dodatkowe 

§7 
 

1. Regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem jest dostępny na stronie internetowej 
www.pomorskie.eu i www.dt.pomorskie.eu    

2. Wniosek jest również dostępny w siedzibie Departamentu Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

3. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.pomorskie.eu  i www.dt.pomorskie.eu    

4. Ewidencję przyznanych nagród oraz całokształt obsługi kancelaryjno‐technicznej w tym 
zakresie prowadzi Departament Turystyki UMWP. 
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