
str. 2


REGULAMIN NAGRODY GOSPODARCZEJ
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, 
które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw.
§ 2
Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
	Zasady i tryb przyznawania Nagrody Gospodarczej,

Zasady i tryb powoływania oraz funkcjonowania Kapituły Nagrody.
§ 3
Użyte w Niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
	Kapituła – Kapituła Nagrody Gospodarczej, o której mowa w § 14,

Sekretariat – Sekretariat Nagrody Gospodarczej, o którym mowa w § 14 ust. 4,
Przewodniczący – Przewodniczący Kapituły, o którym mowa w § 14 ust. 5,
Nagroda – Nagroda Gospodarcza, o której mowa w § 1,
Organizator – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Firma – przedsiębiorstwo.

CZĘŚĆ II
NAGRODA GOSPODARCZA
§ 4
Nagroda przyznawana jest:
	 w pięciu kategoriach głównych:
	Lider MŚP,
	Narodowy Sukces,
	Międzynarodowy Sukces,

Odpowiedzialny Biznes,
Firma Rodzinna.
	w dwóch kategoriach specjalnych:
	STARTUP_PL,
	Badania + Rozwój.

	Kandydaci do Nagrody w jednej z kategorii głównych powinni łącznie spełniać niżej wymienione warunki podstawowe Nie dotyczy nagród specjalnych: Startup_PL oraz Badania+Rozwój.:

	uiszczać podatki w Polsce, 

terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym,
przestrzegać przepisów prawa,
zatrudniać w przedsiębiorstwie pracowników głównie w oparciu o umowę o pracę,
	kierować się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, 
	przestrzegać zasad etyki i uczciwej konkurencji.

§ 5
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może w danym roku przyznać nagrodę indywidualną dla osób wyróżniających się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości, 
a także nagrodę specjalną według swojego osobistego uznania.
§ 6
Wyniki konkursu Organizator ogłasza podczas finałowej gali oraz na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nominowane powiadamiane są indywidualnie.
Laureaci Nagrody otrzymują statuetki i dyplomy.
	Nominowani do Nagrody otrzymują dyplomy.
	Laureaci i Nominowani mogą używać w celach promocyjnych logo Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 7
Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie, w szczególności:
	zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro,
	przedsiębiorstwo jest samodzielnym podmiotem prawnym, niezależnym od jakiejkolwiek innej spółki czy Skarbu Państwa,
	posiadają wymierne sukcesy ekonomiczne.

§ 8
Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw, 
w szczególności:
	osiągają ekonomiczne sukcesy lub
	zdobyły uznanie i szacunek wśród przedstawicieli swojej branży lub 
	posiadają nagrody i certyfikaty lub 
	poprzez swoją działalność wpływają na rozwój całej branży lub  

z sukcesem zdobywają rynek krajowy wykorzystując innowacyjne rozwiązania lub 
	potrafiły utrzymać lub zwiększyć poziom zatrudnienia w ostatnich latach lub 
	tworzą pozytywny wizerunek Polski.
§ 9
Międzynarodowy Sukces – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, 
które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych, w szczególności:
	mają wysoki udział eksportu w sprzedaży ogółem lub 

osiągnęły rozpoznawalność i znaczenie marki na rynkach zewnętrznych lub 
eksportują polskie wyroby lub usługi pod własną marką lub
	stanowią realną konkurencję na rynkach zagranicznych, lub
	posiadają uznane światowe certyfikaty i znaki jakości lub
	dokonują fuzji i przejęć na rynkach zagranicznych lub 
	tworzą pozytywny wizerunek Polski za granicą.
§ 10
Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, w szczególności:
	prowadzą działania wewnątrz organizacji, sprzyjające pracownikom i ich rodzinom lub 

prowadzą działania prospołeczne służące lokalnej społeczności lub 
	tworzą nowe miejsca pracy na terytorium Polski, lub
	angażują lokalne instytucje do wspólnych działań i projektów lub
	prowadzą działania proekologiczne.
§ 11
„Firma” Rodzinna – nagroda dla polskiego przedsiębiorstwa, które jest jednocześnie firmą rodzinną, 
czyli podmiotem gospodarczym z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanym 
i działającym w Polsce, istniejącym co najmniej 15 lat, gdzie :
	co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w tym przedsiębiorstwie lub jest w zarządzie lub w Radzie Nadzorczej lub przewodniczy Radzie Nadzorczej i

członkowie rodziny posiadają dominujące udziały w przedsiębiorstwie i
	osiągnięto ekonomiczne sukcesy i
	zdobyto uznanie i szacunek wśród przedstawicieli swojej branży lub poprzez swoją działalność wpłynięto na rozwój całej branży i
	otrzymano nagrody i certyfikaty i
z sukcesem zdobyto rynek krajowy wykorzystując innowacyjne rozwiązania i
utrzymano lub zwiększono poziom zatrudnienia w ostatnich latach i
tworzy się pozytywny wizerunek Polski i
	podejmuje się działania na rzecz środowiska lokalnego i realizuje program odpowiedzialnego biznesu.
§ 12
Startup_PL – nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat 
oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną, w szczególności:
	stworzyły innowacyjny produkt/technologię lub
	wypełniają niszę na intensywnie rosnącym rynku, lub
	produkt/technologia istnieje na rynku i daje wyróżniające wyniki finansowe, lub 
	produkt/technologia wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje.

§ 13
Badania+Rozwój – nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, 
które wdrażają innowację produktową lub technologiczną, w szczególności: 
	dysponują wyróżniającym się odkryciem w ramach nowoczesnych technologii lub
	przysługują im prawa własności intelektualnej oraz pokrewne do przedmiotu wdrożenia 
lub komercyjnego wprowadzenia do obrotu,

innowacja trafiła do sprzedaży lub jest przed etapem sprzedaży, lecz zyskała zewnętrzne finansowanie przygotowujące do rozpoczęcia ekspansji sprzedażowej lub
innowacja wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje.


CZĘŚĆ III
KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ
§ 14
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej każdorazowo powołuje Kapitułę Nagrody Gospodarczej na czas jednej edycji Nagrody i wyznacza jej Przewodniczącego. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w razie potrzeby zmienia skład Kapituły, odwołując 
lub powołując poszczególnych Członków lub Przewodniczącego Kapituły. Powołani w tym trybie Członkowie oraz  Przewodniczący Kapituły pełnią swoje funkcje przez okres od dnia powołania 
 do końca kadencji Kapituły lub odwołania ze składu Kapituły.
Siedzibą Kapituły jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej 10 
w Warszawie. Obsługę organizacyjną Kapituły zapewnia Sekretariat Nagrody, o którym mowa 
w ust. 4 poniżej.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Sekretariat Nagrody działający w Biurze Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta RP, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz odpowiada za sprawy organizacyjne dotyczące Nagrody, w tym współpracę z instytucjami zaproszonymi do zgłaszania kandydatów, nominowanymi, laureatami oraz z partnerami zewnętrznymi. 
	Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły. 
W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Kapituły kieruje członek Kapituły upoważniony przez Przewodniczącego.
	Kapituła działa na posiedzeniach.
	Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednej trzeciej członków Kapituły. Z posiedzeń Kapituły sporządzany jest protokół.

W posiedzeniach mogą uczestniczyć jedynie Członkowie Kapituły oraz pracownicy Sekretariatu. 
W przypadku uzasadnionej nieobecności Członek Kapituły może przekazać Przewodniczącemu swoją opinię lub głos na piśmie.


CZĘŚĆ IV
INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
§ 15
Wykaz instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


CZĘŚĆ V
TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§ 16
Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody przesyłają wnioski do Organizatora, 
na właściwym formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
	Każda instytucja zaproszona do zgłaszania kandydatów może przedstawić nie więcej niż jednego kandydata w każdej kategorii. 
Wnioski do Nagrody Gospodarczej muszą spełnić następujące warunki:
	być wypełnione w całości, wraz z dołączonymi obligatoryjnymi materiałami wskazanymi 
we wnioskach,

zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie, podanym każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
	być podpisane przez instytucję zaproszoną do zgłaszania kandydatów oraz kandydata.
	Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią załączniki do Regulaminu:

Nr 2 - Wniosek w kategorii Lider MŚP,
Nr 3 - Wniosek w kategorii Narodowy Sukces,
Nr 4 - Wniosek w kategorii Międzynarodowy Sukces,
Nr 5 - Wniosek w kategorii Odpowiedzialny Biznes,
Nr 6 – Wniosek w kategorii Firma Rodzinna,
Nr 7 - Wniosek w kategorii Startup_PL,
Nr 8 - Wniosek w kategorii Badania+Rozwój.
	Wyboru nominowanych, spośród kandydatów zgłoszonych w sposób określony w ust. 1 powyżej, dokonuje Kapituła w tajnym głosowaniu, przy czym w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. W każdej kategorii Kapituła przyznaje trzy nominacje. 
W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać inną liczbę nominacji. 

Spośród nominowanych przez Kapitułę, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje Laureatów 
w poszczególnych kategoriach. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi 
w każdej kategorii lub odstąpić od jej przyznania, bez podania przyczyny.


CZĘŚĆ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
Nagroda przyznawana jest raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Laureaci nie mogą ubiegać się ponownie o Nagrodę w tej samej kategorii.
Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród, w tym działań promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
Uczestnicy konkursu, w tym kandydaci, nominowani i laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 
	Adres do korespondencji: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. (22) 695 11 63 adres mailowy: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl.
	Regulamin po jego uprzedniej akceptacji przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
	Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, 
nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
	Organizator Konkursu oraz członkowie Kapituły zobowiązani są do bezterminowego nieujawniania żadnych informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Agencja Rozwoju Przemysłu
AgroBiznesKlub
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Sztuki Wojennej 
	Business Centre Club
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie
Centrum im. A. Smitha
Centrum Nauki Kopernik
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Związków Zawodowych
Fundacja Aula Polska
Fundacja Firmy Rodzinne
Fundacja Innowacyjna Polska
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju  
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
Fundacja Polska Przedsiębiorcza
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Fundacja Startup Poland 
Fundacja Technotalenty
Fundacja Zaawansowanych Technologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Instytut Adama Mickiewicza
Izba Gospodarki Elektronicznej  
Konfederacja „Lewiatan” 
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Krajowa Rada Spółdzielcza
Naczelna Izba Aptekarska 
Naczelna Izba Lekarska 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
Naczelna Organizacja Techniczna
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu 
i Usług
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Narodowe Centrum Kultury
Narodowe Centrum Nauki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
NSZZ "Solidarność"
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
	Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
	Państwowa Inspekcja Pracy

Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Kosmiczna
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Polska Akademia Nauk
Polska Fundacja Ekologiczna
Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
Polska Organizacja Turystyczna
Polska Rada Biznesu
Polski Instytut Badań i Rozwoju
Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Redakcja „Forbes”
Redakcja „Nowy Przemysł”
Redakcja „Polish Market”
Redakcja „Przegląd Techniczny”
Redakcja „Puls Biznesu”
Startup Grind Warsaw 
StartUp Magazine
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 Urząd Patentowy
 Warszawski Uniwersytet Medyczny
 Wojskowa Akademia Techniczna
 Wyższy Urząd Górniczy
 Związek Banków Polskich
 Związek Gmin Wiejskich RP
	 Związek Klastry Polskie
	 Związek Miast Polskich
 Związek Powiatów Polskich
Związek Pracodawców Branży Internetowej
Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców
Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.



