
                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr 942.2020 

                                       Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  

                                                                                        z  dnia 18.03.2020 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO  

- V EDYCJA (2020 R.) 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego (zwany dalej „Konkursem”)  

organizowany  jest z inicjatywy  Prezydenta  Miasta  Dąbrowy Górniczej przez Gminę Dąbrowa 

Górnicza (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Partnerami Merytorycznymi Konkursu są: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz 

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

a. Wyróżnienie i promocja najbardziej innowacyjnych oraz przyczyniających się do rozwoju 

gospodarczego miasta firm sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej,  

b. Promocja dużych przedsiębiorstw mających szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego                         

i społecznego Dąbrowy Górniczej, 

c. Promocja potencjału technologicznego przedsiębiorstw działających na terenie Dąbrowy Górniczej, 

d. Promocja przedsiębiorstw uwzględniających etyczne i społeczne wartości, 

e. Promocja dokonań Karola Adamieckiego, 

f. Promocja wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta wspierającego przedsiębiorczość. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1.Uczestnikiem Konkursu może zostać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub 

prowadzące działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które: 

a. Wdrożyło w ciągu ostatnich 3 lat nowatorskie rozwiązania, innowacje (produktowe, procesowe, 

marketingowe bądź organizacyjne) lub działania wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji                  

w regionie, 

b. Przestrzega zasad etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uczciwej konkurencji, 

c. Inwestuje w rozwój pracowników,  

d. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi, biznesowymi. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy (osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki prawa 

handlowego) z wyłączeniem spółek i instytucji miejskich,  którzy:  

a. Mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, 

b. Przestrzegają przepisów prawa - w ciągu ostatnich 5 lat nie byli karani sądownie oraz przez organy 

skarbowe i Państwową Inspekcję Pracy, 

c. Mają uregulowane zobowiązania podatkowe i dotyczące składek ZUS. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe przesłanie skanu dokumentacji 

konkursowej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy tj. wypełnionego 

komputerowo formularza zgłoszeniowego (odpowiednio załącznik nr 1 do Regulaminu - mikro, małe  i 



średnie przedsiębiorstwo, załącznik nr 2 do Regulaminu - duże przedsiębiorstwo) oraz kompletu 

załączników (w przypadku gdy przedsiębiorstwo dołącza dodatkowe dokumenty).  

Dokumentację konkursową należy przesłać w terminie do 4 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres adamiecki@dg.pl 

4. Dane zawarte w wymienionych dokumentach objęte są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają 

wyłącznie Organizator, Kapituła Konkursu i Partnerzy Merytoryczni.  

5. W Konkursie mogą brać udział duże przedsiębiorstwa działające na terenie Dąbrowy 

Górniczej. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (odpowiednio załącznik nr 2 do Regulaminu oraz ewentualnych załączników) zgodnie 

z § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. Duże przedsiębiorstwa nie są poddane ocenie merytorycznej. O 

przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego decyduje Kapituła Konkursu. 

 

§ 4 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane w Konkursie 

1. W Konkursie przyznawane są:  

a. Nagroda w formie statuetki i tytułu Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego,  

b. Wyróżnienie w Konkursie, 

c. Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego w formie statuetki, 

d. Diamentowa Nagroda Gospodarcza im. Karola Adamieckiego w formie statuetki. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w 3 kategoriach  

a. Mikroprzedsiębiorstwo, 

b. Małe przedsiębiorstwo, 

c. Średnie przedsiębiorstwo. 

Wielkość przedsiębiorstwa określana jest na podstawie definicji zapisanej w Ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. 2019.1292 t.j. z późn. zm.)  

3. W każdej kategorii zostanie wybrany maksymalnie 1 laureat oraz przyznane zostanie jedno 

wyróżnienie. 

4. Decyzją Kapituły Konkursu może zostać przyznana Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego dla 

dużego przedsiębiorstwa działającego na terenie Dąbrowy Górniczej, które ma szczególne zasługi dla 

rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. 

5. Trzykrotny Laureat Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego może otrzymać 

Diamentową Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. 

6. Laureaci Konkursu otrzymują:  

a. Diamentową Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego bądź Nagrodę Specjalną im. Karola 

Adamieckiego bądź Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego i tytuł lidera w danej kategorii, 

oficjalne statuetki Konkursu oraz dyplomy,  

b. Prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem i tytułem Laureata Nagrody 

Gospodarczej im. Karola Adamieckiego bądź Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego  

wraz z określeniem roku, w którym uzyskał nagrodę, 

c. Wpis w zakładce poświęconej Konkursowi na stronie gospodarczej miasta www.dabrowa-

gornicza.com,  

7. Listy laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie wraz z krótkimi informacjami o każdym z nich będą 

nieodpłatnie publikowane w materiałach promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza oraz                        w 

serwisie internetowym www.dg.pl , www.dabrowa-gornicza.com. Informacja  o laureatach będzie 

również przekazana lokalnym mediom. 

 

 

§ 5 
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Tytuł Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego 

1. Procedura przyznawania tytułu Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego : 

a. Tytuły Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego przyznaje Kapituła Konkursu,  

b. Partnerzy Merytoryczni w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów od Organizatora, 

dokonują oceny uczestników Konkursu i sporządzają Raport z oceny, zawierający przebieg oceny, jej 

wyniki oraz rekomendacje dotyczące finalistów Konkursu. Raport jest niezwłocznie przesyłany 

członkom Kapituły. W Raporcie Partnerzy Merytoryczni rekomendują Kapitule Konkursu maksymalnie 

15 finalistów (maksymalnie 5 finalistów w każdej z trzech kategorii przedsiębiorców, którzy spośród 

wszystkich zgłoszeń uzyskali najwyższą ocenę). Przy czym wśród zarekomendowanych finalistów nie 

mogą się znaleźć przedsiębiorstwa, które otrzymały mniej niż               50% punktów przyznawanych 

na karcie oceny formalnej i merytorycznej sporządzonej przez Partnerów Merytorycznych w oparciu o 

formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu, 

c. Organizatorzy Konkursu oraz Partnerzy Merytoryczni mogą zwrócić się do uczestników                            

o przedstawienie dodatkowych informacji, 

d. Kapituła Konkursu w ciągu 10 dni od daty otrzymania Raportu od Partnerów Merytorycznych, 

dokonuje wyboru jednego Laureata Konkursu w każdej z poszczególnych kategorii: 

mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo i średnie przedsiębiorstwo oraz decyduje o przyznaniu 

wyróżnień, 

e. Każdy członek Kapituły Konkursu ma prawo głosu i przyznaje punkty jednemu przedsiębiorcy 

(finaliście), który zdaniem członka Kapituły powinien zwyciężyć w danej kategorii oraz jednemu 

przedsiębiorcy (finaliście), który zdaniem członka Kapituły powinien otrzymać wyróżnienie w danej 

kategorii. Członek Kapituły może się też wstrzymać od głosowania. Wszystkie punkty przyznane 

każdemu finaliście z osobna sumuje się. Laureatami Konkursu zostają firmy, które w rankingu uzyskały 

najwyższy wynik.  

2. Decyzją Kapituły Konkursu może zostać przyznana Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego dla 

dużej firmy działającej na terenie Dąbrowy Górniczej, która posiada szczególne zasługi dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego miasta. Duże firmy nie podlegają ocenie Partnerów Merytorycznych. 

3. Trzykrotny Laureat Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego decyzją Kapituły 

Konkursu może otrzymać Diamentową Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. 

  

§ 6 

Promocja Laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie 

1. Organizatorzy Konkursu, Partnerzy Merytoryczni, a także lokalne organizacje gospodarcze                           

w miarę możliwości promują laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie w ramach nieodpłatnych 

działań promocyjnych.  

2. Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie wyrażają zgodę na używanie nazw i znaków graficznych 

przedsiębiorstw oraz na wykorzystanie swoich wizerunków w ramach działań promocyjnych 

prowadzonych przez Organizatora.  

 

§ 7 

Kapituła Konkursu 

1. Do kompetencji Kapituły Konkursu należy:  

a. Wybór laureatów i wyróżnionych w Konkursie,  

b. Wybór laureatów Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego, 

c. Decyzja o przyznaniu Diamentowej Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego trzykrotnemu 

laureatowi Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, 

d. Promowanie Konkursu w środowisku gospodarczym.  



2. Pracami  Kapituły  kieruje  Przewodniczący  Kapituły. Funkcja Przewodniczącego Kapituły Konkursu 

pełniona jest przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza lub osobę przez niego wskazaną. 

3. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zaprasza do udziału w pracach Kapituły Konkursu 

przedstawicieli władz lokalnych, organizacji otoczenia biznesu oraz nauki. Kadencja Kapituły 

Konkursu trwa od dnia powołania do rozstrzygnięcia Konkursu. Skład  osobowy  członków  Kapituły  

zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej Organizatora www.dabrowa-gornicza.com. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Kapituły w trakcie trwania 

Konkursu. 

5. Członkowie Kapituły po otrzymaniu Raportu z oceny formularzy zgłoszeniowych dokonanej przez 

Partnera Merytorycznego, spotykają się na obradach Kapituły Konkursu. Głosowanie nad wyborem 

laureatów i wyróżnionych w Konkursie w kategorii: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo odbywa 

się większością głosów. Każdy członek Kapituły Konkursu ma prawo głosu i przyznaje punkty każdemu 

finaliście, może się również wstrzymać od głosowania. 

6. Członkowie Kapituły przyznają punkty w następujący sposób: 

a. W kategorii mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo każdy członek Kapituły przyznaje : 

- 3 punkty dla przedsiębiorcy (finalisty), który zdaniem członka Kapituły powinien zwyciężyć 

w danej kategorii, 

- 1 punkt dla przedsiębiorcy (finalisty), który zdaniem członka Kapituły powinien otrzymać 

wyróżnienie w danej kategorii, 

b. W kategorii duże przedsiębiorstwo (Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego) : 

- członek Kapituły Konkursu dysponuje jednym punktem, który przyznaje dużej firmie mającej, 

jego zdaniem, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.  

7. Kapituła Konkursu może nie wybrać laureata Konkursu lub wyróżnionego w danej kategorii, jeśli 

żaden ze zgłoszonych kandydatów nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie. 

8. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

9.  Członkowie  Kapituły pełnią  swoje  funkcje  społecznie  i  nie  pobierają  wynagrodzenia za pracę. 

10. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu laureata       

w przypadku stwierdzenia niegodnego postępowania laureata.  

 

§ 8 

Partnerzy Merytoryczni 

1. W celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny uczestników Konkursu, powołani zostają 

Partnerzy Merytoryczni Konkursu.  

2. Do zadań Partnerów Merytorycznych należeć będzie w szczególności:  

a. Dobór odpowiednich kryteriów i zasad oceny wszystkich uczestników Konkursu – sporządzenie karty 

oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o formularz zgłoszeniowy,  

b. Przeprowadzenie oceny uczestników Konkursu obejmującej przeprowadzenie oceny formalnej                

i merytorycznej złożonych formularzy zgłoszeniowych,   

c. Opracowanie rankingu uczestników, odrębnie dla każdej z trzech kategorii przedsiębiorców,  

d. Wyłonienie spośród uczestników Konkursu maksymalnie 5 finalistów w każdej z trzech kategorii 

przedsiębiorców, którzy uzyskali najwyższą ocenę, 

e. Prezentacja Kapitule Konkursu wyników oceny maksymalnie 5 finalistów w każdej z trzech kategorii 

przedsiębiorców. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

http://www.dabrowa-gornicza.com/


1. Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego ogłaszany jest przez Prezydenta Miasta 

Dąbrowa Górnicza w dniu urodzin Karola Adamieckiego, w roku, w którym odbywa się dana edycja 

Konkursu. W przypadku gdy dzień ten przypada w sobotę bądź niedzielę, konkurs ogłaszany jest                

w najbliżej przypadającym dniu roboczym. 

2. Tytuły Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego oraz wyróżnienia zostaną 

uroczyście ogłoszone i wręczone przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu lub wyznaczonego przez 

niego członka Kapituły podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 3 czerwca 2020 r. w Pałacu Kultury 

Zagłębia. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu Gali. 

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w: 

a) Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 

b) na stronach internetowych: 

www.dabrowa-gornicza.com 

www.inkubator-dabrowa.pl  

c) pod numerem telefonu (32) 295 96 86, 

d) Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. 3 Maja 22, p.II, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich. 

5. Organizator  zastrzega  możliwość  zmiany  terminów  określonych w niniejszym Regulaminie.  

Zmiany  traktowane  jako  zmiany  techniczne  nie  wymagają  ponownego zatwierdzenia przez 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7. Obsługę administracyjną Konkursu zapewnia Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi 

Inwestorów 

 

§ 10 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator  tj.  Prezydent Miasta 

Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.             

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza  jest Pani 

Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,                

tel. (32) 295 67 34. 

3.  Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury 

Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego oraz promocji Konkursu, jego laureatów, 

wyróżnionych i uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych 

zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

4. Odbiorcami w/w danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych             

w celu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz promocji Konkursu, jego laureatów, 

wyróżnionych oraz uczestników.  

5. Dane osobowe uczestników przechowywane będą zgodnie z terminami wskazanymi                              w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega 

Administrator Danych Osobowych.  

6.  ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie  Górniczej zakłada 

prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

http://www.dabrowa-gornicza.com/
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7. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku                             z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, wyrażenie zgody na ich zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie                  

w celu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz promocji Konkursu, laureatów, wyróżnionych                

i uczestników jest warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą                          

im. Karola Adamieckiego, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

skutkować odrzuceniem wniosku konkursowego.  

9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu:  

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego   (mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwo), 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego  (duże 

przedsiębiorstwo), 

 

 

 

          

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego  

 

Wypełnia:  

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą    

im. Karola Adamieckiego  

- V EDYCJA (2020 R.) 

 

 

 

CZĘŚĆ A  

Dane nt. przedsiębiorstwa 

Pełna nazwa firmy         

Data rozpoczęcia działalności        

Wielkość przedsiębiorstwa       

Forma prawna          

NIP/REGON         

Branża          

Dane adresowe   Ulica/nr        Kod pocztowy        Miasto       

Strona www         

Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem konkursu: 

Imię i nazwisko          

Dane kontaktowe  e-mail        telefon       

Zasięg geograficzny     □ lokalny     □ regionalny   □ krajowy   □ międzynarodowy  

 

 

CZĘŚĆ B 

Informacje nt. działalności firmy 

1. Krótki opis przedsiębiorstwa - proszę opisać kluczową działalność firmy, najważniejsze 

produkty/usługi i rynki (limit 2000 znaków).  

     

2. Proszę opisać wprowadzone innowacyjne rozwiązania, wdrożone w ostatnich 3 latach  (np. 

procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe, organizacyjne) lub/i działania wyróżniające 

przedsiębiorstwo na tle konkurencji na terenie regionu (limit 2000 znaków).       

 

3. Proszę opisać działania mające na celu rozwój zawodowy osób zatrudnionych i/lub właścicieli 

przedsiębiorstwa. W przypadku firm zatrudniających pracowników należy opisać działania zmierzające 

do wzmocnienia relacji w zespole (limit 1500 znaków).     

 

4. Proszę opisać działalność społeczną przedsiębiorstwa. Z jakimi organizacjami i instytucjami 

współpracuje firma  i w jakim zakresie (np. instytucje kultury, organizacje sportowe, stowarzyszenia, 

instytucje otoczenia biznesu, placówki oświatowe) (limit 2000 znaków).     

 

5. Wykaz załączników (opcjonalnie). 

      

 



CZĘŚĆ C 

Oświadczenia 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję zasady oraz postanowienia Regulaminu 

Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego,  

 wszystkie informacje zawarte przeze mnie w formularzu są prawdziwe, jestem                           w 

posiadaniu dokumentów, które je potwierdzają i mogę je przedstawić na żądanie Organizatora 

i Partnerów Merytorycznych Konkursu, 

 przedsiębiorstwo ma uregulowane wszystkie zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu 

Skarbowego,  

 w ciągu ostatnich 5 lat przedsiębiorstwo nie było karane sądownie, przez organy skarbowe                 

i Państwową Inspekcję Pracy, 

 zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO (Regulamin Konkursu o Nagrodę 

Gospodarczą im. Karola Adamieckiego § 10). 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora Konkursu, Partnerów 

Merytorycznych oraz Kapitułę Konkursu w celu przeprowadzenia procedury Konkursu                         

o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego oraz promocji Konkursu, jego laureatów, 

wyróżnionych i uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne                  

w celu przeprowadzenia procedury konkursu, jego promocji oraz promocji jego laureatów, 

wyróżnionych i uczestników.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda może być wycofana  w 

każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 udzielam zgody Organizatorowi Konkursu, Partnerom Merytorycznym oraz Kapitule na  

nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z moim wizerunkiem bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

 

Miejscowość i data   ……………………………………….     

 

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek  (uczestnika), 

oświadczającej i udzielającej zgód 

 

Podpis  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego  

 

 

Wypełnia: duże przedsiębiorstwo  

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą    

im. Karola Adamieckiego 

- V EDYCJA (2020 R.) 

 

CZĘŚĆ A  

Dane nt. przedsiębiorstwa 

Pełna nazwa firmy         

Data rozpoczęcia działalności        

Wielkość przedsiębiorstwa       

Forma prawna          

NIP/REGON         

Branża          

Dane adresowe   Ulica/nr        Kod pocztowy        Miasto       

Strona www         

Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem konkursu: 

Imię i nazwisko          

Dane kontaktowe  e-mail        telefon       

 

CZĘŚĆ B 

Informacje nt. działalności firmy 

1. Krótki opis przedsiębiorstwa - proszę opisać kluczową działalność firmy, najważniejsze 

produkty/usługi i rynki (limit 2000 znaków).    

 

2. Proszę opisać wprowadzone innowacyjne rozwiązania, wdrożone w ostatnich 3 latach                         (np. 

procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe, organizacyjne) lub/i działania wyróżniające 

przedsiębiorstwo na tle konkurencji na terenie regionu (limit 2000 znaków).          

 

3.Proszę opisać działania kierowane do pracowników,  mające na celu ich rozwój zawodowy                        i 

osobisty (limit 1000 znaków).   

 

4. Proszę opisać realizowane przez firmę programy i działania, mające na celu zapewnienie zasad etyki, 

społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uczciwej konkurencji (limit 1500 znaków). 

    

5. Wykaz załączników (opcjonalnie). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ C 

Oświadczenia 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję zasady oraz postanowienia Regulaminu 

Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego,  

 wszystkie informacje zawarte przeze mnie w formularzu są prawdziwe, jestem                           w 

posiadaniu dokumentów, które je potwierdzają i mogę je przedstawić na żądanie Organizatora 

i Partnerów Merytorycznych Konkursu, 

 przedsiębiorstwo ma uregulowane wszystkie zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu 

Skarbowego,  

 w ciągu ostatnich 5 lat przedsiębiorstwo nie było karane sądownie, przez organy skarbowe                 

i Państwową Inspekcję Pracy, 

 zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO (Regulamin Konkursu o Nagrodę 

Gospodarczą im. Karola Adamieckiego § 10). 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora Konkursu, Partnerów 

Merytorycznych oraz Kapitułę Konkursu w celu przeprowadzenia procedury Konkursu                    

o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego oraz promocji Konkursu, jego laureatów, 

wyróżnionych i uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne                 

w celu przeprowadzenia procedury konkursu, jego promocji oraz promocji jego laureatów, 

wyróżnionych i uczestników.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda może być wycofana  w 

każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 udzielam zgody Organizatorowi Konkursu, Partnerom Merytorycznym oraz Kapitule na  

nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z moim wizerunkiem bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

 

Miejscowość i data   ……………………………………….     

 

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek  (uczestnika), 

oświadczającej i udzielającej zgód 

 

Podpis  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


