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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.152.2018  

Wójta Gminy Gierałtowice z dn..31.08.2018 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

Formularz Zgłoszenia Przedsiębiorcy Do Konkursu  

„FILARY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE GIERAŁTOWICE W 2018r.” 

 

Wypełniony formularz, wraz z załącznikamii proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres 

gcr@gieraltowice.pl lub dostarczyć osobiście do  Biura Organizatora Konkursu: 

Gierałtowickiego Centrum Rozwoju, Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 1   

najpóźniej do dnia 20 września 2018r. do godz. 10.00 

Informacje przekazane w formularzu i dołączonych załącznikach posłużą Kapitule Konkursu 

„Filary Przedsiębiorczości w Gminie Gierałtowice w 2018r” do oceny Przedsiębiorcy 

biorącego udział w Konkursie 

A. KANDYDAT DO NAGRODY /FIRMA 
1) Imię, nazwisko  Kandydata, Kandydatki do  Nagrody ……………………………………………………………….….…………….……….. 

2)  Stanowisko / Funkcja w Przedsiębiorstwie/ Firmie ……………………………………………………………….………………….…….…… 

3) Imię i nazwisko właściciela Przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………………………. 

4)  Nazwa przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….… 

5)  Oddział  przedsiebiorstwa ……….……..……………………………………………………………………………...…………………….…………………… 

6) Adres firmy /oddziału …………………………………………………………………………………………………………………….……………….……..…… 

7) NIP ………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………………………….…………….… 

8) Imię i nazwisko  osoby / organizacji zgłaszającej Kandydata………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 

9) Dane Kontaktowe Kandydata, Kandydatki,  

Adres …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………… 

10)  Dane Kontaktowe osoby / organizacji zgłaszającej  Kandydata, Kandydatkę  

Adres …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

B.   UDZIAŁ W KONKURSIE 
Zgłaszam udział w konkursie „Filar Przedsiębiorczości w Gminie Gierałtowice – 2018r.” w kategorii: 

I.   Przedsiębiorca zasłużony dla Gminy  

II.   Przedsiębiorca innowacjny 

III.  Kobieta przedsiebiorca 

IV.  Przedsiębiorca o znaczącym potencjale dla rozwoju Gminy Gierałtowice 

mailto:gcr@gieraltowice.pl
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C.  INFORMACJE DODATKOWE O FIRMIE 

1.data założenia firmy1 …………………………………………………………………………………………………..…………………..……….….……………..  

2.data przejęcia firmy przez obecnego właściciela ………………………………………………………..……….……………..………….. 

3. rodzaj działalności gospodarczej- branża ……………………………………………………………………………… 

6. forma prawna firmy:   KRS;   CEIDG  nr……………….………………………………………………………………………………....… 

7. obszar działalności:   lokalny    regionalny    krajowy    międzynarodowy  

8. ilość zatrudnionych ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…… 

9. udział w konkursach, zdobyte nagrody……………………………………………………………..…………………………………...…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

10. działaność innowacyjna 

 firma sama lub we współpracy z jednostką naukową opracowała lub wdrożyła nowe 

rozwiązanie techniczne, produkt, usługę, nową technologię etc …  

 firma sama lub we współpracy z jednostką naukową prowadzi edukację i specjalistyczne 

doradztwo w zakresie nowych technologii, innowacji, know how, itd... 

11. Dodatkowe informacje: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W poniższych tabelach Zgłaszający wypełnia wyłącznie pola czarno – białe. 

 

I.  W pkt 1-4 proszę odpowiedzieć „tak” lub „nie                        Tak -  √      Nie - X 

Lp. Zakres tematyczny pytania 

P
o

le
 

w
yp

eł
n

ia
 

O
rg

an
iz

at
o

r 

1. prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Gminy i czynnie uczestniczy 

w podstawowym zakresie działalności firmy                                  tak   nie  

 

 2. posiada główną siedzibę lub oddział firmy wpisany w KRS na terenie Gminy 

Gierałtowice                                                                                         tak   nie  

 

 3. posiada dobrą kondycję finansową i osiąga rentowność działalności 

gospodarczej                                                                                         tak   nie  

 

 4. nie posiada zaległości płatniczych:, w ZUS-ie, podatkach oraz wobec 

pracowników                                                                                        tak   nie  

 

 

                                                           
1
 Data założenia firmy nie musi być tożsama z datą przejęcia firmy przez obecnego właściciela  
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II. W pkt 5-9 proszę odpowiedzieć „tak” lub „nie” oraz krótko uzasadnić 

  5. inwestuje w rozwój firmy                                                                   tak   nie  
nakłady w PLN ostatnich 5 latach: ……………………………………………………………………………………..... 
podaj inwestycję:  ……………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

  6. jest uznanym autorytetem dla swoich pracowników w zakresie rzeczowym 

działalności firmy, oferowanych usług lub wyrobów                    tak   nie                                            
Uzasadnij:……………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………….……………………………………………………………………………………………………………................. 

 

  7. stwarza dobre warunki pracy i płacy pracownikom                     tak   nie  
Uzasadnij:……………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  8. działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników              tak   nie  
Uzasadnij:………………………………………………………………………………………………………...………………..
…………………................………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  9. w działalności gospodarczej realizuje ideę Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu (CSR)                                                                                        tak   nie  
Podaj przykłady: …………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Ponadto Kandydat spełnia dodatkowo inne warunki określone w poniższych kategoriach 
(proszę zaznaczyć i opisać). 
 
Zgodnie z regulaminem, proszę wypełnić poniższe odpowiednie pola (czarno - białe) 
kategoriach I -IV 
 
 
W Kategorii I: Przedsiębiorca zasłużony dla Gminy Gierałtowice 

W tej kategorii zgłaszany jest przedsiębiorca, który: 

1. produkuje wyroby lub oferuje usługi cieszące się uznaniem konsumentów 

                                                                                                       tak   nie  
Jakie:…………………………………………………………………………………………………………………………….........
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2. promuje Gminę Gierałtowice na zewnątrz poprzez sprzedaż produktów lub 

usług                                                                                              tak   nie  
Przykład/yj:…………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3. jest ceniony na rynku lokalnym lub poza nim za wysoką jakość swoich 

produktów i usług                                                                         tak   nie  
Uzasadnij:………………………………………………………………………………………………………...….………………
………………................………………………………………………………………………………………………………..… 
………………................………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 4. w zakresie swojej działalności gospodarczej wprowadza proekologiczne 

rozwiązania                                                                                   tak   nie  
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Jakie:…………………………………………………………………………………………………………………………….........
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. realizuje lub zrealizował przedsięwzięcie gospodarcze o dużym znaczeniu 

dla Gminy                                                                                    tak   nie  
Wymień: ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 5. działalność gospodarczą prowadzi bardzo długo i z pokolenia na pokolenie 
przekazuje rodzinną tradycję prowadzenia działalności gospodarczej,  

                                                                                                       tak   nie  
Od kiedy: ................................................................................................................................... 

 

Ponadto Kandydat spełnia dodatkowe inne kryteria (wymień, zakreśl, opisz także w innych 
kategoriach): …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...… 

 
 

W Kategorii II:  Przedsiębiorca innowacyjny 
 
W tej kategorii zgłaszany jest przedsiębiorca, który: 
  

1. realizuje lub zrealizował inwestycję o charakterze innowacyjnym 

                                                                                                                tak   nie  
Jakie:…………………………………………………………………………………………………………………………….........
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 2. wdrożył konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt 
lub usługę) lub wprowadził nowe metody organizacji pracy lub zarządzania 

organizacją                                                                                 tak   nie  

Jakie:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 3. przeprowadził zakończoną sukcesem komercjalizację wyników badań 

naukowo –  rozwojowych                                                                   tak   nie                                                                                                              
Jaką:………………………………………………………………………………………………………...….………………………
………................…………………………………………………………………………………………………….…………..… 
………................…………………………………………………………………………………………………….…………..… 

 

 4. prowadzi udokumentowaną współpracę z jednostką naukowo - badawczą w 
celu wdrożenia w swojej firmie, nowego lub ulepszonego, 
zmodyfikowanego i proekologicznego rozwiązania w zakresie produktu, 

usługi lub organizacji pracy                                                                tak   nie  
Z jaką jednostką i w jakim zakresie:.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 5. wprowadza proekologiczne nowe rozwiązania                            tak   nie                                            
Jakie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ponadto Kandydat spełnia dodatkowe inne kryteria (wymień, zakreśl, opisz także w innych 
kategoriach): …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...… 
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W Kategorii III:  Kobieta Przedsiębiorca 

 
W tej kategorii zgłaszana jest Kobieta Przedsiębiorca, która:  

  

1. prowadzi działalność gospodarczą i czynnie uczestniczy w podstawowym 

zakresie działalności firmy                                                                  tak   nie                                                                                                   
 

 2. jest autorytetem dla swoich pracowników pod względem fachowości w 
zakresie prac firmy  i oferowanych usług lub produkowanych wyrobów, 

                                                                                                                tak   nie                                                                                                   

 

 3.  jest ceniona w środowisku lokalnym lub poza nim                       tak   nie                                                                                                               

 4. jest wzorem do naśladowania w roli przedsiębiorczyni                tak   nie                                                                                                                                                 

 5. Jest twórcza i kreatywna w rozwoju firmy                                      tak   nie   

 
Ponadto Kandydatka spełnia dodatkowe inne kryteria (wymień, zakreśl, opisz także w innych 
kategoriach): …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...… 

 
 
W Kategorii IV:  Przedsiębiorca o znaczącym potencjale dla rozwoju Gminy Gierałtowice 

 
W tej kategorii zgłaszany jest przedsiębiorca, który:  
 

1. posiada znaczący potencjał: inwestycyjny, rynkowy, wytwórczy, usługowy, 
finansowy kadrowy, struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa,  

                                                                                                                tak   nie  
Jaki:……………………………………………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 2. przyczynia się znacząco do wzrostu ekonomicznego Gminy      tak   nie  

Uzasadnij:……………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 3. prowadzi  działalność gospodarczą wykraczającą poza lokalny rynek                                                                         

                                                                                                                tak   nie       
Uzasadnij………………………………………………………………………………………………………...….………………
………………................………………………………………………………………………………………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 4. posiada wysoką wrażliwość na sprawy pracowników i otoczenie 
zewnętrzne, aktywnie kreuje jego pozytywny wizerunek oraz posiada 
zdolności do antycypacyjnego przystosowania do zmian w otoczeniu a także 

przyczynia się do aktywności lokalnego społeczeństwa               tak   nie    
Uzasadnij………………………………………………………………………………………………………...….………………
………………................…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 5. jest twórczy i kreatywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla 
przedsiębiorstwa, środowiska, stanowi magnez przyciągający inne firmy w 
tym spoza terenu Gminy Gierałtowice przez co przyczynia się do rozwoju 
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Gminy Gierałtowice                                                                            tak   nie                                            
Uzasadnij: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Ponadto Kandydat spełnia dodatkowe inne kryteria (wymień, zakreśl, opisz także w innych 
kategoriach): …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Data i podpis osoby /organizacji zgłaszającej Kandydata/ Kandydatkę do Konkursu, który w 

imieniu Kandydata/Kandydatki potwierdza, iż uzyskano zgodę Kandydata/ Kandydatki do 

zgłoszenia do Konkursu, jak też potwierdza prawdziwość informacji zawartych w Formularzu 

oraz pozostałych dołączonych załącznikach. 

                                                                     

……….…………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………….…………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 


