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Załącznik do zarządzenia Nr 253/VII/2017 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 01.09.2017 roku 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

o nagrodę  

im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO 

w kategorii: 

PRZEDSIĘBIORCA ROKU, FILANTROP ROKU, DEBIUT GOSPODARCZY 

ROKU, NAGRODA SPECJALNA 

 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza.  

2. Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zgierza, 

b) konkursie - należy przez to rozumieć konkurs o nagrodę im. RAJMUNDA 

REMBIELIŃSKIEGO, 

c) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA 

REMBIELIŃSKIEGO, 

d) mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Zgierz, 

e) mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miasto 

Zgierz, które ukończyły 18 lat, 

f) Kapitule Konkursu – należy przez to rozumieć osoby powołane osobnym zarządzeniem 

do pracy w zespole przez Prezydenta Miasta Zgierza, 

g) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorców w rozumieniu art. 4. ustawy 

o działalności gospodarczej  z dnia 2  lipca 2004r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).  

3. Siedziba i wszystkie dane teleadresowe sekretariatu (biura obsługującego konkurs) zostaną 

wskazane przez Kapitułę Konkursu i podane do publicznej wiadomości.  

4. Celem konkursu jest: 

a) promowanie przedsiębiorstw najprężniej działających na terenie Miasta Zgierza, 

b) promowanie przedsiębiorców najbardziej dynamicznie rozwijających działalność 

gospodarczą, 
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c) budowanie wizerunku Miasta Zgierza jako miasta przyjaznego rozwojowi 

przedsiębiorczości, 

d) promowanie przedsiębiorców działających w najszerszym wymiarze pro publico bono. 

5. Warunki ogólne: 

a) Uczestnictwo w konkursie następuje w drodze złożenia (listownie bądź osobiście) 

prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego właściwego dla danej kategorii, 

o którym mowa w pkt 13, 

b) Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony bezpośrednio przez kandydata do nagrody, 

c) Złożenia formularza zgłoszeniowego może dokonać inny podmiot niż kandydat do nagrody 

w szczególności: jednostka organizacyjna, stowarzyszenie, fundacja, placówka 

edukacyjna, placówka użyteczności publicznej, klub sportowy, dom kultury itp., 

d) W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego dokonywanego przez inny podmiot 

warunkiem przyjęcia formularza jest jego pisemne potwierdzenie poprzez złożenie 

przez kandydata do nagrody podpisu na formularzu zgłoszeniowym, 

e) Udział w konkursie jest bezpłatny, 

f) Podane w formularzu zgłoszeniowym dane, w tym dane finansowe uczestników konkursu 

podlegają ochronie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonego konkursu, 

g) Złożenie formularza  zgłoszeniowego  oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

6. Warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach oraz kryteria oceny wniosków. 

a) PRZEDSIĘBIORCA ROKU 

Warunki uczestnictwa: 

 Działalność prowadzona nieprzerwanie powyżej 3 pełnych lat kalendarzowych do dnia 

złożenia formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

 Siedziba przedsiębiorcy znajdująca się na terenie Gminy Miasto Zgierz, 

 Brak zaległości publiczno-prawnych wobec Gminy, ZUS, urzędu skarbowego 

oraz na rzecz zatrudnionych pracowników. 

Kryteria oceny: 

 Działalność innowacyjna, 

 Działalność na rzecz ochrony środowiska, 

 Działalność charytatywna i działalność społeczna pro publico bono, 

 Przyrost zatrudnienia i warunki pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

na przestrzeni 2 ostatnich lat, 

 Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy na przestrzeni 2 ostatnich lat. 
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b) DEBIUT GOSPODARCZY ROKU 

Warunki uczestnictwa: 

 Działalność prowadzona nieprzerwanie poniżej 3 pełnych lat kalendarzowych do dnia 

złożenia formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

 Siedziba przedsiębiorcy znajdująca się na terenie Gminy Miasto Zgierz, 

 Brak zaległości publiczno-prawnych wobec Gminy, ZUS, urzędu skarbowego 

oraz na rzecz zatrudnionych pracowników. 

Kryteria oceny: 

 Działalność innowacyjna, 

 Działalność na rzecz ochrony środowiska, 

 Działalność charytatywna i działalność społeczna pro publico bono, 

 Przyrost zatrudnienia i warunki pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

w okresie funkcjonowania firmy, 

 Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy w okresie funkcjonowania firmy. 

c) FILANTROP ROKU 

Warunki uczestnictwa: 

 Działalność prowadzona nieprzerwanie przez okres przekraczający 12 miesięcy do dnia 

złożenia formularza zgłoszeniowego zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności 

biznesu, 

 Siedziba przedsiębiorcy znajdująca się na terenie Gminy Miasto Zgierz, 

 Brak zaległości publiczno-prawnych wobec Gminy, ZUS, urzędu skarbowego 

oraz na rzecz zatrudnionych pracowników. 

Kryteria oceny: 

 Działalność innowacyjna, 

 Działalność na rzecz ochrony środowiska, 

 Działalność charytatywna i działalność społeczna pro publico bono, 

 Przyrost zatrudnienia i warunki pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

na przestrzeni 2 ostatnich lat, a przypadku przedsiębiorców funkcjonujących krócej – 

w okresie funkcjonowania firmy, 

 Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy na przestrzeni 2 ostatnich lat, a przypadku 

przedsiębiorców funkcjonujących krócej - w okresie funkcjonowania firmy. 
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d) Nagroda specjalna: „ZGIERSKI PRZEDSIĘBIORCA OCZAMI MIESZKAŃCÓW” 

Warunki uczestnictwa: 

 Działalność prowadzona nieprzerwanie przez okres przekraczający 12 miesięcy do dnia 

złożenia formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

 Siedziba przedsiębiorcy znajdująca się na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Zasady wyboru laureata nagrody:  

 Laureat nagrody „ZGIERSKI PRZEDSIĘBIORCA OCZAMI MIESZKAŃCÓW” zostanie 

wyłoniony w drodze głosowania przez mieszkańców spośród przedsiębiorców  

zgłoszonych do udziału w konkursie w kategorii: Przedsiębiorca Roku, Debiut Roku, 

Filantrop Roku. 

 Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie corocznie w okresie wskazanym przez 

Kapitułę Konkursu.  

 Mieszkańcy miasta Zgierza mogą oddawać głosy elektronicznie na stronie internetowej 

lub na tradycyjnych kartach do głosowania w punktach na terenie miasta Zgierza. 

 Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Zgierza, który ukończył 18 lat.  

 Głosującemu przysługuje jeden głos. 

 W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania lub oddania 

więcej niż jednego głosu  (oddania kliku głosów-niezależnie od formy), wszystkie 

oddane przez tę osobę głosy będą uznane za nieważne. 

 Wypełnione przez mieszkańców karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem 

spełnienia wymogów formalnych. 

 Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych 

oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane 

za nieważne.  

 Głosowanie może odbywać się także za pośrednictwem Internetu na zasadach 

określonych w regulaminie. 

7. Zadania Kapituły: 

a) Kapituła Konkursu ustala i podaję do publicznej wiadomości harmonogram konkursu, 

b) Kapituła Konkursu ustala i podaje do publicznej wiadomości wzór formularza 

zgłoszeniowego oraz karty do głosowania, 

c) Kapituła Konkursu weryfikuje zgłoszone formularze konkursowe i karty do głosowania, 

w szczególności pod kątem prawdziwości podanych informacji i złożonych oświadczeń, 
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d) Kapituła Konkursu w drodze głosowania dokonuje wyboru przedsiębiorców nominowanych 

do przyznania nagrody w poszczególnych kategoriach, 

e) Kapituła Konkursu przedstawia Prezydentowi Miasta Zgierza przedsiębiorców 

nominowanych do przyznania nagrody w poszczególnych kategoriach, 

f) Kapituła Konkursu może przyznać specjalne wyróżnienia. 

8. Zwycięzców w kategoriach: Przedsiębiorca Roku, Filantrop Roku, Debiut  Gospodarczy Roku 

zatwierdza Prezydent spośród przedsiębiorców nominowanych przez Kapitułę Konkursu. 

9. Zwycięzcy mają prawo do używania tytułu, odpowiednio: Przedsiębiorca Roku, Debiut Roku, 

Filantrop Roku, Nagroda Specjalna: „ZGIERSKI PRZEDSIĘBIORCA OCZAMI 

MIESZKAŃCÓW” wraz z logo Konkursu oraz oznaczeniem roku kalendarzowego w którym 

tytuł został im przyznany. 

10. Nazwy przedsiębiorstw, nazwiska ich właścicieli będą publikowane w lokalnych mediach 

oraz za pośrednictwem Internetu. 

11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej Gali, której termin 

zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu przez Kapitułę Konkursu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych w formularzy 

zgłoszeniowym.  

13. Formularz zgłoszeniowy w zakresie poszczególnych kategorii nagród zostanie sformułowany 

przez Kapitułę Konkursu i podany do publicznej wiadomości. 

14. Szczegółowe zasady działania Kapituły Konkursu w ramach wyboru nominowanych 

przedsiębiorców ustalone zostaną przez Kapitułę Konkursu. 

15. Prezydent koordynuje działania promocyjne i informacyjne dotyczące konkursu, 

które obejmują w szczególności: 

 przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad konkursu, 

 zachęcanie do składania propozycji przedsiębiorców  nominowanych do nagrody 

oraz wzięcia udziału w głosowaniu, 

 upowszechnianie informacji o wynikach głosowania, 

 w ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Prezydent 

wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte 

spotkania informacyjne, publikacje drukowane, publikacje w serwisach internetowych, 

współpracę z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei konkursu, 

 Prezydent opracowuje logotyp i identyfikację wizualną konkursu, 

 Prezydent może powierzyć wykonanie części lub całości działań, o których mowa wyżej 

osobom fizycznym lub prawnym. 


