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I.

Cel ustanowienia Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

§1
Organizatorem Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest Wojewoda
Łódzki.
§2
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, zwana dalej „Nagrodą”, została
ustanowiona przez Wojewodę Łódzkiego dla podmiotów gospodarczych, gospodarstw
rolnych oraz twórców województwa łódzkiego i stanowi uznanie za wkład jaki wnoszą
oni w unowocześnienie i rozwój gospodarki Województwa Łódzkiego oraz budowanie
pozytywnego obrazu regionu na tle kraju. Nagroda ma na celu prezentację, promocję
i upowszechnianie działań podmiotów gospodarczych oraz dróg prowadzących
do osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych.
§3
Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody z tytułu uczestnictwa w Konkursie
nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z jej otrzymaniem, a także
kosztów związanych z organizacją Gali wręczania Nagród.
§4
Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacją finansową.
§5
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, będąca najwyższym wyróżnieniem
przyznawanym przez Wojewodę Łódzkiego podmiotom prowadzącym działalność
na terenie województwa łódzkiego, ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw,
gospodarstw rolnych i twórców województwa łódzkiego, którzy zyskali powszechne
uznanie w regionie, w kraju i za granicą oraz wnieśli trwały wkład w unowocześnienie
i rozwój gospodarczy województwa poprzez:
a) stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wzorców etycznego
przywództwa
z
uwzględnieniem
odpowiedzialności
ekonomicznej,
odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za środowisko naturalne,
b) rozwój myśli technicznej i sprzyjanie transferowi nowych produktów
oraz technologii do gospodarki,
c) stosowanie nowych form produkcji,
d) zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym
i zagranicznym.
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II.

Kategorie Nagrody

§6
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego może być przyznana w następujących
kategoriach:
1. „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”,
2. „Mikro i Małe Przedsiębiorstwo”,
3. „Gospodarstwo Rolne”,
4. „Innowacyjność”.
§7
1. Kategoria „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność (średniego i dużego)
biznesu” jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, dla których
priorytetem jest osiągnięcie równowagi między efektywnością i dochodowością
a interesem społecznym, które ponadto:
a) posiadają
wysoki
poziom
organizacji
wewnętrznej
potwierdzonej
np. odpowiednimi certyfikatami,
b) posiadają nowoczesny model zarządzania, w tym zasobami pracy,
c) prowadzą działania prospołeczne, proekologiczne i prorozwojowe.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna
odpowiedzialność biznesu” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
§8
1. Kategoria „Mikro i Małe Przedsiębiorstwo” jest skierowana do podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa
łódzkiego, w których:
a) w 2018 roku średnioroczne zatrudnienie wynosiło od 1. do 49. pracowników,
b) podejmowane są działania prospołeczne, proekologiczne i prorozwojowe.
2. Formularz wniosku o przyznanie Nagrody w kategorii „Mikro i Małe
Przedsiębiorstwo stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
§9
1. Kategoria „Gospodarstwo Rolne” jest skierowana do gospodarstw znajdujących się
na terenie województwa łódzkiego:
a) niezatrudniających pracowników etatowych,
b) powierzchni minimum 1 ha użytków rolnych,
c) prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych
lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, czyli naturalnym, z własnych
upraw albo hodowli lub chowu, w tym: produkcję materiału siewnego,
szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzyw w polu
i pod osłonami, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, produkcję
sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego
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oraz hodowlę ryb lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody w kategorii „Gospodarstwo Rolne” stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.
3. Gospodarstwa rolne zatrudniające pracowników etatowych mogą składać wnioski
o przyznanie Nagrody w pozostałych kategoriach, po spełnieniu wymaganych
kryteriów.
§ 10
1. Kategoria „Innowacyjność” jest skierowana do twórców, zespołów, instytutów
badawczych lub przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, które
opracowały produkt, technologię produkcji lub proces o charakterze technicznym,
organizacyjnym lub społecznym, który w ciągu ostatnich trzech lat został w pełni
wdrożony do produkcji.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody w kategorii „Innowacyjność” stanowi
załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.
§ 11
Wojewoda Łódzki może przyznać nagrodę pn. Nagroda Specjalna za całokształt
działalności lub osiągnięcia specjalne.

III.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

§ 12
Członków Kapituły Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, zwanej dalej
„Kapitułą”, powołuje i odwołuje Wojewoda Łódzki.
§ 13
Kapituła pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły Nagrody Gospodarczej
Wojewody Łódzkiego na rok 2019, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

IV.

Zgłaszanie kandydatów

§ 14
Podmioty mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury do przyznania Nagrody
lub mogą być zgłaszane przez uprawnione organizacje, tj.: jednostki samorządu
terytorialnego, jednostki samorządu gospodarczego, ośrodki doradztwa rolniczego,
wyższe uczelnie, fundacje, stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia i telewizji.
§ 15
Przed zgłoszeniem podmiotu do Konkursu należy uzyskać zgodę jego właściciela.
§ 16
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Podmioty ubiegające się o Nagrodę w danym roku, mogą składać wnioski tylko w jednej
kategorii.
§ 17
Laureaci Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego nie mogą uczestniczyć
w następnych pięciu kolejnych edycjach Konkursu w danej kategorii, przy czym:
a) laureaci Konkursu z lat 2015-2016 w kategorii „Ład korporacyjny i społeczna
odpowiedzialność biznesu” nie mogą składać wniosków o przyznanie Nagrody
w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”,
b) laureaci Konkursu z lat 2013-2016 w kategorii „Rodzinne Gospodarstwo Rolne”
nie mogą składać wniosków o przyznanie Nagrody w kategorii „Gospodarstwo
Rolne”.
§ 18
Formularze wniosków o przyznanie Nagrody dostępne są w Sekretariacie Konkursu
oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu
(baner: „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”).
§ 19
Zgłaszający przekazują wypełnione wnioski o przyznanie Nagrody w roku 2019, których
formularze stanowią załączniki nr 2-5 do Regulaminu Konkursu, do Sekretariatu Nagrody
do 15 lipca 2019 roku w wersji elektronicznej.
§ 20
Wniosek przekazany do Sekretariatu Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody
Łódzkiego zostaje zarejestrowany i sprawdzony pod względem spełnienia wymogów
formalnych, a następnie poddany procedurze kwalifikacyjnej przez członków Kapituły
Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego.
§ 21
W przypadku wykazania przez zgłaszającego we wniosku posiadania certyfikatów,
nagród lub innego rodzaju wyróżnień, konieczne jest dołączenie do wniosku
odpowiednich kserokopii, skanów lub zdjęć.
§ 22
Wnioski niekompletne mogą być uzupełniane do 31 lipca 2019 roku.
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V.

Tryb wyłaniania laureatów Nagrody

§ 23
Kapituła dokonuje oceny kandydatów do przyznania Nagrody na Kartach Oceny
(formularze Kart Ocen stanowią załączniki nr 6-9 do Regulaminu Konkursu).
§ 24
Kapituła Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego na podstawie łącznej oceny
punktowej ustala listę nominowanych do Nagrody i przedstawia ją Wojewodzie
Łódzkiemu.
§ 25
Kapituła przyznaje nominację maksymalnie czterem podmiotom w każdej z kategorii.
§ 26
Spośród nominowanych przez Kapitułę, Wojewoda Łódzki wskazuje laureatów. Może on
przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej z kategorii lub zrezygnować
z jej przyznania.
§ 27
Laureaci Konkursu zostają nagrodzeni statuetkami, pozostali nominowani otrzymują
dyplomy.
§ 28
Laureaci Konkursu mają prawo używać w swoich materiałach firmowych i reklamowych
tytułu: „Laureat Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii .......... [nazwa
kategorii] w roku 2019”.
§ 29
Wyróżnieni dyplomami mają prawo używać w swoich materiałach firmowych
i reklamowych tytułu: „Nominowany do Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego
w kategorii .......... [nazwa kategorii] w roku 2019”.

VI.

Słownik pojęć

§ 30
Użyte w niniejszym Regulaminie oraz jego Załącznikach pojęcia oznaczają:
a) ład organizacyjny – zbiór zasad mających na celu informowanie, kierowanie,
zarządzanie i monitorowanie działań organizacji prowadzących do osiągnięcia
jej
celów,
w
szczególności:
zgodność
prowadzonej
działalności
z uregulowaniami prawnymi, wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania,
kodeksów etycznych, procedur zapobiegania konfliktom interesów, systemów
kontroli wewnętrznej, procedur zarządzania ryzykiem, programów
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b)

c)

d)

e)

f)

zapobiegania nieprawidłowościom typu mobbing, malwersacje, kradzieże,
korupcja,
odpowiedzialność ekonomiczna – podstawowe parametry ekonomicznej
kondycji przedsiębiorstwa i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu.
Parametry kondycji gospodarczej (przychody ze sprzedaży, zysk
przedsiębiorstwa, płynność finansowa, wielkość eksportu, nakłady
inwestycyjne, konkurencyjność), przyrost zatrudnienia, pozyskiwanie funduszy
unijnych, pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, stosowanie nowoczesnych technik
i narzędzi, takich jak: rachunkowość zarządcza, zrównoważona karta wyników,
5S, kaizen, black belt, lean operations i inne,
odpowiedzialność społeczna wewnętrzna – budowanie trwałych relacji
z wewnętrznymi interesariuszami firmy w aspekcie odpowiedzialności
skierowanej m.in. na dobro i optymalne warunki pracy oraz rozwoju
pracowników wszystkich szczebli, bezpieczeństwo pracy, zaplecze socjalne,
badanie motywacji pracowników przez niezależne instytucje, system
wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, system ocen pracowniczych
powiązany z systemem wynagrodzeń, procedury rozwoju i awansu
wewnętrznego, szkolenia, coaching, procedury rekrutacyjne, outplacement
(pomoc zwalnianym pracownikom),
odpowiedzialność społeczna zewnętrzna – budowanie trwałych relacji
z zewnętrznymi interesariuszami firmy w aspekcie odpowiedzialności
skierowanej m.in. na dzielenie się swoimi sukcesami z otoczeniem firmy
poprzez współpracę ze społecznością lokalną, wspieranie pod względem
finansowym i rzeczowym projektów i inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury
i sportu, pomoc udzielaną organizacjom społecznym i charytatywnym,
informowanie społeczeństwa o swoim zaangażowaniu (np. w formie raportów),
współpraca ze szkołami i uczelniami,
odpowiedzialność za środowisko – dochowywanie standardów w zakresie
ochrony środowiska wykraczających ponad wymogi narzucone przez
obowiązujące prawo, minimalizowanie negatywnego wpływu realizowanych
procesów, wytwarzanych produktów i świadczonych usług na środowisko,
przyjęcie odpowiedzialności za wytwarzanie produktu w całym jego cyklu
życia, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i otoczeniu, publikowanie
informacji o ekologicznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
rozwój myśli technicznej i sprzyjanie transferowi nowych wyrobów
i technologii do przemysłu – wprowadzanie na rynek nowych innowacyjnych
wyrobów i usług/szlachetnych odmian roślin uprawnych oraz ras zwierząt
hodowlanych. Wspieranie rozwoju myśli technicznej. Wdrażanie do produkcji
innowacyjnych technologii, nakłady poniesione na badania i rozwój.
Uzyskiwanie patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe.
Wprowadzanie wzorów przemysłowych. Aktywne uczestnictwo w transferze
technologii.
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VII.

Postanowienia końcowe

§ 31
Zgłoszenie do Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest równoznaczne
ze zobowiązaniem się zgłaszającego do udostępnienia wszelkich niezbędnych materiałów,
potwierdzających dane zawarte we wniosku. Materiały te będą dostępne tylko
do wiadomości organizatorów Konkursu.
§ 32
Organizator Konkursu oraz Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania
żadnych informacji dotyczących uczestników i przebiegu Konkursu.
§ 33
Sekretariat Konkursu prowadzi Biuro Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi. Pełna informacja umieszczona została na stronie 2 niniejszego Regulaminu.
§ 34
Pracownicy Sekretariatu Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego
są zobowiązani do nieujawniania informacji w sprawach dotyczących przebiegu
Konkursu.
§ 35
W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zapewnia sobie
prawo zmiany organizacyjnych postanowień Regulaminu.
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