
Uchwała Nr XVIII/328/08 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 29 września 2008 r.  

 

w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii. 

 

  Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.2 i 3, ust. 2 pkt.6, 7, 8, art. 18 pkt.20 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1509 z późn. zm.) 

oraz art. 4 ust. 3 ustawy z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, 

poz. 130 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Ustanawia się Nagrodę Świętokrzyska Victoria w uznaniu całokształtu działalności na rzecz 

promocji i rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 §2 

 

Ustala się tryb i kryteria przyznawania Nagrody określone w regulaminie stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

   

 §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku 

 

                                                    Tadeusz Kowalczyk 



 

      Uzasadnienie 
 
 
 
  Po przeanalizowaniu dotychczas przyznawanych nagród przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego zaproponowano powstanie nowej nagrody Marszałka, która 

promowałaby najaktywniejsze przedsiębiorstwa, samorządy i osoby z Województwa 

Świętokrzyskiego, nagrody, która przyczyniałaby się do integracji tych środowisk i pozytywnie 

wpływała na ich wzajemne relacje. 

     Dlatego też zaproponowano utworzenie nagrody Świętokrzyska Victoria. 

Otrzymałyby ją te podmioty, które poprzez swoją pracę i doskonalenie swoich umiejętności 

podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 



                  Załącznik do Uchwały Nr XVIII/328/08 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 29 września 2008 r.  

                  

REGULAMIN  

                           PRZYZNANIA NAGRODY MARSZAŁKA  

                                    „Świętokrzyska Victoria” 

 

I. CEL KONKURSU: 

1. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, w każdym roku 

kalendarzowym. 

2. Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach: 

a) „Osobowość” z udziałem osób fizycznych, 

b) „Przedsiębiorczość” z udziałem przedsiębiorców, 

c) „Samorządność” z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

3. Celem konkursu jest:  

a) prezentacja pozytywnego wizerunku Województwa Świętokrzyskiego, 

b) promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych 

działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego, 

c) promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania 

funduszami europejskimi przez osoby fizyczne i prawne. 

4. W wyniku konkursu przyznaje się nagrody Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Świętokrzyska Victoria w każdej kategorii. 

5. Nagroda honoruje najbardziej aktywne samorządy, firmy oraz osoby. 

 

II. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Konkurs przeprowadza Kapituła Nagrody, tworzona corocznie w związku z kolejną 

edycją konkursu. 

2. W skład Kapituły  Nagrody wchodzi docelowo 15 członków, w tym: 

a) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego jako Przewodniczący,  

b) Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jako zastępca 

Przewodniczącego, 

c) Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego, 



d) Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego jako Sekretarz,  

e) przedstawiciele zwycięzców konkursu poprzednich edycji z ostatnich dwóch 

lat, 

f) pozostali członkowie. 

3. Pozostali członkowie Kapituły Nagrody powoływani są przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez: 

 uczelnie wyższe: państwowe i prywatne, 

 Związek Miast i Gmin, 

 Związek Powiatów, 

 organizacje gospodarcze, 

 organizacje pozarządowe, 

 4.    Marszałek co roku pisemnie zwraca się do co najmniej 3 podmiotów uprawnionych 

do zgłoszenia kandydatów na członków Kapituły, kierując się zasadą ich 

reprezentatywności i aktywności w ostatnim roku, z prośbą                     

o wskazanie kandydata na członka Kapituły. 

5.    Do zadań Kapituły Nagrody należy: 

        a)     ogłaszanie kolejnych edycji Nagrody, 

b) nadzór nad przebiegiem konkursu, 

c)  wybór laureatów i zwycięzców w danej edycji. 

6.  Kapituła jako organ kolegialny podejmuje rozstrzygnięcia w formie głosowania 

na swych posiedzeniach. 

7.   Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje jeden głos. Rozstrzygnięcia  podejmowane 

są w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów składu Kapituły                     

w obecności co najmniej trzech czwartych członków. W przypadku równej ilości 

głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 8. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności: 

     -  zwoływanie posiedzeń Kapituły, 

     -  zatwierdzanie porządku obrad i protokołów z posiedzeń Kapituły.  

 9.  Członkowie Kapituły zobowiązani są do: 

-   sumiennego i obiektywnego oceniania wniosków kandydatów do Nagrody, 

-   weryfikowania dostarczonych wniosków i innych dokumentów konkursowych, 

-   nie ujawniania wniosków oceny podmiotom kandydującym do Nagrody, 



- członek oceniający wniosek nie może być bezpośrednio związany 

z wnioskodawcą. 

 

III. SEKRETARIAT NAGRODY MARSZAŁKA 

1. Obsługą organizacyjną Kapituły Nagrody zajmuje się Sekretariat Nagrody 

Marszałka.  

2. Obowiązki członków Sekretariatu wykonują wyznaczeni pracownicy zatrudnieni                  

w Kancelarii Zarządu. 

3. Do zadań Sekretariatu Nagrody należy: 

a) przygotowanie materiałów do ogłoszenia kolejnej edycji konkursu, 

b) prowadzenie bieżącej korespondencji z uczestnikami konkursu, 

c) bieżące udzielanie informacji co do zasad uczestnictwa w konkursie, 

d) przygotowanie i nadzorowanie zadań związanych z działaniami promocyjno-

informacyjnymi zaplanowanymi na daną edycję konkursu, w tym: 

• koordynacja prac promocyjno-organizacyjno-informacyjnych związanych 

z obsługą konkursu o Nagrodę Marszałka, 

• organizacja Świętokrzyskiej Gali. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE O NAGRODĘ MARSZAŁKA 

1. W konkursie mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego, osoby 

fizyczne i przedsiębiorcy, które działają lub mają siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego i w wyznaczonym przez Kapitułę terminie, przyślą 

formularz zgłoszeniowy. 

  2.  W kategorii „Osobowość” dopuszcza się dokonanie zgłoszenia osoby fizycznej, po 

uzyskaniu jej zgody, przez stowarzyszenia twórcze, organizacje pozarządowe, 

jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. 

Zgłoszona osoba powinna być szczególnie aktywna w społeczno-gospodarczych 

dziedzinach życia  (m.in. kultura, sport, nauka, działalność społeczna).  

 

 

 

 

 



         V.     PRZEBIEG KONKURSU  

           A. ETAP PIERWSZY: 

1. Każdy uczestnik lub zgłaszający, o którym mowa w punkcie IV 2 regulaminu 

przesyła do Sekretariatu Nagrody, w określonym przez Kapitułę terminie, 

formularz zgłoszeniowy. 

2. Nadesłane formularze Sekretariat rejestruje, sprawdza czy zawierają 

wszystkie niezbędne informacje i załączniki. W razie wystąpienia braków 

prosi o uzupełnienie dokumentacji.  

3.  Dopuszcza się sprawdzenie wiarygodności danych zawartych                     

w formularzu po przeprowadzonej wizytacji.  

4. Sekretariat, po weryfikacji wszystkich formularzy zgłoszeniowych 

opracowuje raport, w którym umieszcza się rekomendację laureatów                     

w poszczególnych kategoriach, którzy przechodzą do II etapu konkursu. 

Raport ten przekazuje Kapitule wraz z kompletną dokumentacją 

konkursową. 

5. Kapituła zatwierdza przekazaną przez Sekretariat listę laureatów. 

6. Sekretariat Nagrody, w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia listy 

laureatów przez Kapitułę powiadamia wszystkich laureatów. Zatwierdzona 

przez Kapitułę lista laureatów umieszczana jest również na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

7. Podczas posiedzenia Kapituły Nagrody w toku którego zatwierdzana jest lista 

laureatów, Kapituła rozstrzyga o przyznaniu Nagrody Marszałka 

Świętokrzyska Victoria odrębnie w każdej kategorii spośród listy laureatów. 

Zastrzega się poufność rozstrzygnięcia do chwili ogłoszenia wyników 

konkursu. 

 

        B. ETAP DRUGI 

1.   Etap drugi stanowi Świętokrzyska Gala, podczas której ogłaszane są wyniki 

konkursu, przez publiczne podanie do wiadomości informacji o zwycięzcach. 

2.   Zwycięzcy otrzymają statuetkę, certyfikat oraz tytuł „Zwycięzca                     

w Konkursie o Nagrodę Marszałka Świętokrzyska Victoria”. Otrzymają także 

zaproszenia  do uczestnictwa  w Kapitule na okres dwóch kolejnych lat.  



3.    Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo                     

w konkursie jak również prawo do legitymowania się zdobytym tytułem przez 

dwa lata.      

4.    Zwycięzca w kategorii „Osobowość” otrzyma 5 000 zł nagrody.          

5.    Zwycięzca w kategorii „Samorządność” oraz „Przedsiębiorczość” otrzyma 

nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł.   

 

VI. KORZYŚCI JAKIE UZYSKUJĄ ZWYCIĘZCY W KONKURSIE O NAGRODĘ  

MARSZAŁKA 

1. Prawo do uczestniczenia w pracach Kapituły przez okres dwóch lat. 

2. Wpis do Księgi Marszałka. 

3. Podniesienie prestiżu i uznania samorządu, firmy i osoby  w województwie. 

4. Zwycięzca w kategorii „Osobowość” otrzyma 5 000 zł nagrody.   

5. Zwycięzca w kategorii „Samorządność” oraz „Przedsiębiorczość” otrzyma 

nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł.   

6. Wpis na listę odbiorców newsletterów Urzędu Marszałkowskiego. 

7. Promocja poprzez umieszczenie informacji na temat zwycięskiej firmy, 

samorządu i osobie w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. 

 

VII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Interpretacją postanowień regulaminu zajmuje się Kapituła Nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 


