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            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.152.2018  

     Wójta Gminy Gierałtowice  

                                             z dnia 31.08.2018 r. 

 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU 

„FILARY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE GIERAŁTOWICE W 2018 ROKU”  
 
  

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Filary Przedsiębiorczości w Gminie 

Gierałtowice w 2018 roku” zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Gierałtowice przy współpracy z Krajową Izbą  

Gospodarczą w Warszawie.  

3. Koordynatorem Konkursu jest Gierałtowickie Centrum Rozwoju (Referat Urzędu 

Gminy). 

4. Uczestnikiem Konkursu jest Osoba będąca – Przedsiębiorcą, biorącym udział  

w Konkursie.  

5. Rozstrzygnięcie Konkursu  zostanie ogłoszone podczas Gali Konkursu w dniu 

09.10.2018 r. 

6. Laureatom Konkursu Wójt Gminy Gierałtowice wręczy Nagrodę – Statuetkę „Filar 

Przedsiębiorczości” w określonej kategorii oraz dyplom.  

7. Nagroda jest podziękowaniem Samorządu Gminy Gierałtowice za znaczący wkład  

w rozwój Gminy Gierałtowice i ma charakter honorowy. Nominowani i laureaci mają 

prawo używać we wszelkich materiałach firmowych oraz reklamowych tytułu „Laureat 

Konkursu „Filar Przedsiębiorczości w Gminie Gierałtowice w kategorii ….. w 2018 

roku” / Nominowany w Konkursie „Filar Przedsiębiorczości w Gminie Gierałtowice w 

kategorii ….. w 2018 roku”. 

8. Nagroda wręczana jest na Gali Konkursu.  

  

 
§2  

 KATEGORIE KONKURSU 

 
Kategoria I:   Przedsiębiorca zasłużony dla Gminy Gierałtowice 

Kategoria II:  Przedsiębiorca innowacyjny 

Kategoria III: Kobieta Przedsiębiorca 

Kategoria IV: Przedsiębiorca o znaczącym potencjale dla rozwoju Gminy Gierałtowice 
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§3   

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

1. Promocja Gminy Gierałtowice oraz promocja przedsiębiorstw działających na jej 

obszarze wraz z prezentowaniem dobrych praktyk przedsiębiorczości. 

2. Zachęcanie przedsiębiorców do większej aktywności gospodarczej i do 

współpracy na polu „biznes – nauka, biznes - samorząd”, w celu poszukiwania 

nowych rozwiązań technologicznych, proekologicznych i organizacyjnych. 

3. Propagowanie innowacyjności, rozwoju nowych technologii, nowych metod  

w wewnętrznej organizacji pracy oraz zarządzaniu organizacją,  

4. Propagowanie działań w zakresie edukacji i specjalistycznego doradztwa  

w profilu swojej działalności, itp.  

5. Wsparcie przedsiębiorstw, które realizują przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla 

rozwoju Gminy a które w swej działalności: 

1) wykorzystują zasoby lokalne,  

2) oferują wysokiej jakości wyroby lub usługi, 

3) w szczególny sposób są zasłużeni dla rozwoju Gminy Gierałtowice, 

4) posiadają znaczący potencjał gospodarczy w  Gminie Gierałtowice, 

5) poprzez swoją działalność są ambasadorami Gminy Gierałtowice na zewnątrz, 

6) są innowatorami nowych rozwiązań  w produkcji, usługach, zarządzaniu, itp.    

7) z pokolenia na pokolenie przekazują schedę rodzinnej tradycji 

przedsiębiorczości 

 
§4   

WARUNKI  I  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

A.    

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba będąca Przedsiębiorcą, spełniającym łącznie 

następujące warunki w pkt 1-4:  

1) prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Gminy Gierałtowice i czynnie 

uczestniczy w działalności firmy, 

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

Gierałtowice, 

3) posiada dobrą kondycję finansową i osiąga rentowność działalności gospodarczej, 

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

 

Uczestnik Konkursu składa kopię odpisu rejestracji Firmy oraz oświadczenie w odpowiedzi na 

pkt 3-4. W razie wątpliwości, Biuro Konkursu wezwie Uczestnika do przedłożenia 

zaświadczenia o niezaleganiu składek na ZUS oraz podatków w terminie 3 dni pod rygorem 

wykluczenia z udziału w Konkursie.    

 

2. Uczestnik Konkursu podlega ocenie przez Kapitułę Konkursu i otrzymuje punkty w każdej 

kategorii  w skali od 0  do 3  jeśli: 

5) inwestuje w rozwój firmy, 
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6) jest uznanym autorytetem dla swoich pracowników w zakresie rzeczowym 

działalności firmy, oferowanych usług lub wyrobów, 

7) stwarza dobre warunki pracy i płacy pracownikom 

8) działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

9) w działalności gospodarczej realizuje ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  

Ponadto spełnia warunki przypisane do poszczególnych kategorii:  

 

B. 
 
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, 

2) promuje Gminę Gierałtowice na zewnątrz poprzez sprzedaż produktów lub usług, 

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

i usług, 

4) w zakresie swojej działalności gospodarczej wprowadza proekologiczne rozwiązania, 

5) realizuje lub zrealizował przedsięwzięcie gospodarcze o dużym znaczeniu dla Gminy, 

6) działalność gospodarczą prowadzi bardzo długo i z pokolenia na pokolenie przekazuje 

rodzinną tradycję prowadzenia tej działalności gospodarczej,  

 
W Kategorii II:  Przedsiębiorca  innowacyjny     

W tej kategorii zgłaszany jest przedsiębiorca który:  

1) realizuje lub zrealizował inwestycję o charakterze innowacyjnym, 

2) wdrożył konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługę) 

lub wprowadził nowe metody organizacji pracy lub zarządzania organizacją 

3) przeprowadził zakończoną sukcesem komercjalizację wyników badań naukowo –  

rozwojowych, 

4) prowadzi udokumentowaną współpracę z jednostką naukowo - badawczą w celu 

wdrożenia w swojej firmie, nowego lub ulepszonego, zmodyfikowanego  

lub proekologicznego rozwiązania w zakresie produktu, usługi lub organizacji pracy, 

5) wprowadza proekologiczne nowe rozwiązania, 
 
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, 

2) jest autorytetem dla swoich pracowników pod względem fachowości w zakresie prac 

firmy  i oferowanych usług lub produkowanych wyrobów, 

3) jest ceniona w środowisku lokalnym lub poza nim, 

4) jest wzorem do naśladowania w roli przedsiębiorcy, 

5) jest twórcza i kreatywna w rozwoju firmy. 
 
W Kategorii IV:  Przedsiębiorca o znaczącym potencjale dla rozwoju Gminy Gierałtowice 

W tej kategorii zgłaszany jest przedsiębiorca który:  
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1) posiada znaczący potencjał: inwestycyjny, rynkowy, wytwórczy, usługowy, finansowy 

kadrowy, struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa,  

2) przyczynia się znacząco do wzrostu ekonomicznego Gminy Gierałtowice, 

3) prowadzi  działalność gospodarczą wykraczającą poza lokalny rynek, 

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, 

5) jest twórczy i kreatywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla przedsiębiorstwa, 

środowiska, stanowi magnez przyciągający inne firmy, w tym firmy z poza terenu 

Gminy Gierałtowice, przez co przyczynia się do rozwoju Gminy Gierałtowice,  

 

§5 
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba będąca Przedsiębiorcą, która:  

1) zostanie zgłoszona poprzez przesłanie do dnia 20 września 2018 do godz. 10.00 

wypełnionego formularza na adres biura organizacji Konkursu gcr@gieraltowice.pl, 

lub osobiście złoży go w biurze Konkursu - Gierałtowickiego Centrum Rozwoju ul 

Powstańców Śląskich 1 w Gierałtowicach,  

2) zgłoszenie może dotyczyć udziału w konkursie w więcej niż jednej kategorii,  

3) za datę złożenia Formularza konkursowego uważa się datę jego wpłynięcia na adres 

podany przez Organizatora Konkursu. Formularze konkursowe złożone po terminie, 

nie będą rozpatrywane. Formularz konkursowy składa się w języku polskim, 

4) zgłoszenia Uczestnika lub Uczestniczki do Konkursie może dokonać osobiście osoba 

fizyczna będąca przedsiębiorcą oraz inne osoby fizyczne lub podmioty trzecie (np. 

organizacja pozarządowa), 

5) dokonujący zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że dysponuje zgodą Uczestnika lub 

Uczestniczki na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 

6) Zgoda na przystąpienie Uczestnika lub Uczestniczki do Konkursu jest równoznaczna 

z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika lub Uczestniczkę  z Regulaminem  

Konkursu w całości. Przez wyrażenie zgody Uczestnik lub Uczestniczka Konkursu 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu, 

7) W przyszłości tytuł w danej kategorii Przedsiębiorca może uzyskać wielokrotnie, 

pod warunkiem, że Kandydat/ka przed ponownym zgłoszeniem się do Konkursu, 

rozszerzył/a zakres prowadzonej działalności biznesowej o nowe aktywności  

i osiągnięto z tego tytuł bardzo dobre rezultaty. Tytuł „Filar Przedsiębiorczości  

w Gminie Gierałtowice w 2018 roku” w danej kategorii  nadaje Wójt Gminy 

Gierałtowice w oparciu o werdykt Kapituły Konkursu. Nagrodę stanowi statuetka 

oraz dyplom, który jest integralną jej częścią. 

8) Udział w Konkursie jest otwarty. Uczestnik lub Uczestniczka Konkursu może 

wycofać swoją Kandydaturę po złożeniu pisemnego oświadczenia. Kandydatura 

mailto:gcr@gieraltowice.pl
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Uczestnika zostanie wyłączona z Konkursu niezwłocznie, gdy Organizator (Biuro 

Konkursu), otrzyma pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody na udział  

w Konkursie.  

2. Formularz konkursowy jest dostępny na stronie Gierałtowickiego Centrum Rozwoju 

(GCR) www.gcr.gieraltowice.pl w zakładce Przedsiębiorczość. Na stronie BIP Urzędu 

Gminy Gierałtowice umieszczony będzie link  do strony GCR. 
1. Wraz z formularzem wymagane jest dostarczenia kopii wpisu do CEiDG, KRS, oraz 

załączników i dokumentów świadczących o innowacyjności prowadzonej działalności 
gospodarczej (certyfikaty, patenty, opinie itp.), a także informacji o działalności w 
ramach realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz lokalnej 
społeczności podparte dokumentami typu: podziękowania, zaświadczenia, itp.  
Wskazane dokumenty w szczególności dot. prac nad rozwiązaniem innowacyjnym, 
traktowane będą jako poufne i znane tylko organizatorom Konkursu o ile zgłaszający 
zastrzeże je.  

2. Uczestnik Konkursu może zastrzec tylko te dokumenty, których ujawnienie naraziło 
by Przedsiębiorcę/czynię na szkodę a które jednocześnie nie ograniczą wyboru 
Laureatów Konkursu.  

3. Biuro Organizatora Konkursu może wezwać Uczestnika Konkursu do niezwłocznego 
najpóźniej w ciągu trzech dni uzupełnienia dokumentów, (załączników) pod rygorem 
pominięcia w Konkursie.    

 
§6 

ETAPY KONKURSU, KAPITUŁA 

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach. 
 
Etap I – weryfikacja formalna 

1. Nastąpi w dniu 20 września 2018 r. po zamknięciu konkursu o godz. 10.01. Biuro 
konkursu zweryfikuje prawidłowość wypełnienia formularzy konkursowych oraz 
wykaz załączników. Przez prawidłowo wypełniony formularz rozumie się wypełnienie 
wszystkich pól lub dopisek „nie dotyczy”.  

2. Nieprawidłowo wypełniony formularz dyskwalifikuje Przedsiębiorcę udziału w 
Konkursie. W przypadku braku wszystkich załączników, Biuro Projektu wezwie pocztą 
elektroniczną do niezwłocznego uzupełniania dokumentów w ciągu 2 dni tj. do godz. 
14.30 dnia następnego. W interesie uczestnika konkursu jest prawidłowe wypełnienie 
danych adresowych w tym adresu email oraz śledzenie poczty. 

Etap II weryfikacja merytoryczna 
1. Komisja konkursowa zw. Kapitułą Konkursu dokona analizy nadesłanych zgłoszeń, 

zakwalifikowanych do II etapu oraz wskaże zwycięzcę w każdej kategorii.  
2. Kapitułę powoła Wójt Gminy Gierałtowice. 
3. Każdy członek Kapituły wskaże trzech przedsiębiorców przyznając im punkty: 1,2,3 – 

łącznie 6 punktów, wraz z krótkim uzasadnieniem. Kapituła w każdej kategorii wskaże 
trzech nominowanych Przedsiębiorców o największej ilości punktów, z których z kolei 
wybierze Laureata w danej kategorii konkursowej. W przypadku tej samej ilości 
punktów, odbędzie się drugie głosowanie tylko dla przedsiębiorców o tej samej ilości 
punktów. 

4. Narzędziem oceny kandydata na Laureata Konkursu będzie arkusz oceny, sporządzony 
dla każdej kategorii. 

5. Arkusz oceny zostanie wypełniony na podstawie informacji przekazanym przez 
Uczestnika do Biura  Organizatora Konkursu. 

http://www.gcr.gieraltowice.pl/
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6. W interesie Uczestnika Konkursu jest przekazanie jak największej ilości i jak 
najistotniejszych  informacji, które mogą zaważyć na wyborze Laureatów Konkursu. 

7. Z obu etapów Konkursu zostanie sporządzony protokół.  
8. W posiedzeniach Kapituły weźmie udział także sekretarz Kapituły bez prawa głosu, 

odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie głosowania i sporządzenie protokołu. 
9. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony na uroczystej gali, która rozpocznie się w dniu 09 

października 2018 o godzinie 10.00.  

§7  
WYNIKI KONKURSU 

1. Wyniki Konkursu Nominowani oraz Laureaci w każdej kategorii zostaną przekazane do 
publicznej wiadomości, najpierw na Gali Konkursu a następnie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz  na stronie Gierałtowickiego Centrum Rozwoju oraz 
w lokalnych mediach. 

2. W lokalnej gazecie, zostanie opublikowany przygotowany we współpracy z Laureatami 

Konkursu, wywiad i materiał promocyjny o Laureatach Konkursu. 

3. Wywiady i materiały promocyjne Laureatów Konkursu zostaną także umieszczone na 

stronie www.gcr.gieraltowice.pl  

 

§8 
NAGRODY 

1. Laureaci zostaną nagrodzeni statuetką „Filar Przedsiębiorczości w Gminie 

Gierałtowice w kategorii … w … roku” i dyplomem „Filar Przedsiębiorczości….”  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wręczenia nagród dodatkowych. 

3. Organizatorzy Konkursu mogą przyznać wyróżnienie w  Konkursie. 

4. Goście specjalni zaproszeni na Galę Konkursu, mają prawo ufundowania własnej 

Nagrody oraz odczytania tytułu nadania tej Nagrody. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Filar 

Przedsiębiorczości w Gminie Gierałtowice…"do czasu wyjaśnienia, w przypadku 

stwierdzenia zachowania niegodnego dla przedsiębiorcy, wynikającego z Regulaminu 

Konkursu. 
 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z 
wydaniem nagrody. 

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na opóźnienie wyboru Laureatów Konkursu. Dotyczy to w szczególności 
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Urzędu 
Gminy oraz Gierałtowickiego Centrum Rozwoju 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu wyjaśnia oraz rozstrzyga Organizator (Biuro Konkursu). 

 

http://www.gcr.gieraltowice.pl/

