Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR-IV.0050.525.2022
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 01.08.2022 roku

Regulamin
Określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój

§ 1. Nagroda Gospodarczą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój zwana w dalszej części Regulaminu
„nagrodą” jest wyróżnieniem dla najlepszych przedsiębiorców wnoszących wkład w unowocześnianie
i rozwój gospodarczy Miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Jastrzębia-Zdroju. Głównymi jej
zadaniami są: promocja gospodarcza i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
tworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju biznesu w Jastrzębiu-Zdroju; wspieranie dywersyfikacji
ekonomicznej miasta; promocja jastrzębskich przedsiębiorców na rynku lokalnym i poza nim.
§ 2. Nagroda ma charakter honorowy. Nagroda nie ma charakteru finansowego i rzeczowego,
a podmioty/osoby zgłoszone do niej nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa.
§ 3. Nagroda przyznawana jest jeden raz w roku kalendarzowym w terminach każdorazowo
wskazywanych w ogłoszeniu na miejskiej stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój może w danym roku kalendarzowym nie ogłosić przyznawania nagrody gospodarczej
bez podania przyczyny.
§ 4. Nagroda jest przyznawana za całokształt działalności lub za wybitne osiągnięcia podmiotu
w trzech kategoriach:
1) Firma Roku;
2) Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny;
3) Przemysł Kreatywny i Innowacyjny;
§ 5. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w poszczególnych
kategoriach powinni mieć znaczący wkład w rozwój gospodarczy Miasta oraz spełniać następujące
warunki:
1) w kategorii „Firma Roku” –oddziaływanie na rynek pracy i rozwój gospodarczy miasta;
2) w kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” – zakres współpracy z mieszkańcami,
organizacjami pozarządowymi, wsparcie inicjatyw mieszkańców, działania proekologiczne i
prospołeczne;
3) w kategorii „ Przemysł Kreatywny i Innowacyjny” – skala i zakres wprowadzanych rozwiązań
innowacyjnych, w tym informatycznych i z zakresu przemysłu 4.0, zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz organizacji;
§ 6. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ma prawo przyznania Nagrody Specjalnej, o charakterze
uznaniowym, za szczególne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta niezależnej
od wskazanych wyżej kategorii.
§ 7. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. Laureat nagrody w jednej z kategorii nie może się
ubiegać o ponowne przyznanie nagrody w innej kategorii.
§ 8. W danym roku kalendarzowym można przyznać maksymalnie jedną nagrodę w każdej z
kategorii. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
§ 9. Przyznanie nagrody może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój lub na
wniosek:

1) radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój;
2) organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizujące o zadania w zakresie rozwoju
gospodarki;
3) członka Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój;
4) laureata nagrody z lat poprzednich;
5) grupy minimum 10 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 18 lat;
§ 10. O nagrodę mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, duże firmy prowadzące
działalność lub posiadające siedzibę na obszarze Jastrzębia-Zdroju, którzy spełniają warunki
podstawowe:
1)
2)
3)
4)
5)

przestrzegają przepisów prawa,
osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze,
przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji,
inwestują w rozwój firmy,
terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym;

§ 11. 1) Zgłaszający, o których mowa w § 9, składają wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminach
wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu opublikowanym na stornach internetowych miasta.
Zgłoszenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta JastrzębieZdrój, Al. Piłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pokój A020. Każdorazowo
decyduje data wpływu do Urzędu. Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
2) Wzór formularza zgłoszeniowego stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z ogłoszeniem
o Konkursie zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.jastrzebie.pl w zakładce Strefa
Biznesu/Nagroda Gospodarcza.
§ 12. Nagrody w Konkursie są przyznawane w formie statuetki oraz tytułu „Laureata Nagrody
Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój” z oznaczeniem danej kategorii.
§ 13. Laureaci Konkursu otrzymują:
1) dyplomy okolicznościowe i statuetki;
2) prawo do posługiwania się w działaniach promocyjnych tytułem „Laureat Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój”;
§ 14. Listy laureatów wraz z opisem będą nieodpłatnie publikowane w materiałach informacyjnych
Miasta oraz w serwisie internetowym www.jastrzebie.pl. Informacja o laureatach będzie przekazana
mediom.
§ 15. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
§16. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja każdorazowo powołana Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w składzie:
1)
2)
3)
4)

1 przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiedzialny za promocję ;
1 przedstawicieli komórki organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiedzialnej za dialog społeczny;
1 przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiedzialny za sprawy społeczne;
2 przedstawicieli komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój właściwej ds.
gospodarki;
5) Przewodniczącego Komisji wskazanego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 17. Każdorazowo kadencja Komisji Konkursowej trwa od dnia powołania Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój do dnia zakończenia Konkursu, czyli publikacji wyników na stronie
internetowej Miasta.

1) W I etapie Konkursu Komisja Konkursowa przeprowadza formalną weryfikację formularzy
zgłoszeniowych w zakresie ich kompletności oraz terminu wpływu.
2) W II etapie Konkursu Komisja Konkursowa poddaje ocenie merytorycznej formularze
zgłoszeniowe spełniające warunki formalne. Ocena merytoryczna następuję na podstawie
informacji w nich zawartych, mających wykazać zasadność przyznania nagrody.
3) Na wezwanie Komisji dopuszcza się złożenie dodatkowych wyjaśnień w sytuacji, kiedy Komisja
uzna, ze pierwotna treść wniosku budzi wątpliwości lub jest niekompletna. Dopuszcza się kontakt
telefoniczny i kontakt mailowy.
4) Komisja dokonuje oceny poprzez poddanie głosowaniu każdej kandydatury w każdej z kategorii.
5) Oba etapy są przeprowadzone na jednym posiedzeniu.
6) Obrady Komisji Konkursowej są protokołowane. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera:
a. Wykaz kandydatów w każdej z kategorii którzy otrzymali rekomendację;
b. Wykaz kandydatów w każdej z kategorii którzy nie otrzymali rekomendacji;
c. Listę obecności podczas prac Komisji;
d. Podpisy członków komisji i Przewodniczącego Komisji.
7) Oceny Komisji Konkursowej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności
co najmniej połowy członków składu, a w przypadku uzyskania wyniku z równą ilością głosów
głos rozstrzygający posiada Przewodniczący.
8) Komisja Konkursowa może nie rekomendować Laureata Konkursu we wszystkich bądź
poszczególnych kategoriach bez podania przyczyny.
9) Komisja Konkursowa rekomenduje Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój kandydatów do
Nagrody Gospodarczej w każdej z kategorii wraz protokołem i z uzasadnieniem wyboru.
§ 18. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub nie nagrody w każdej z kategorii należy do Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój po zapoznaniu się z protokołem prac komisji. Decyzja podjęta przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 19. Procedura przyznawania nagród może zostać zakończona przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój na każdym etapie bez podania przyczyny.
§20. Informacje o laureatach podawane są do publicznej wiadomości na miejskiej stronie
internetowej www.jastrzebie.pl.
§21. O terminie wręczenia nagród kandydaci są informowany bezpośrednio przez przedstawicieli
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zgłoszonych do Nagrody
Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, aleja Józefa Piłsudskiego 60.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, aleja Józefa Piłsudskiego
60
• e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
• telefonicznie: 32 47 85 100
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych
(IOD) w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, aleja Józefa Piłsudskiego
60
• e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym, którym jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, mającej na celu aktywizację gospodarczą mieszkańców.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO w
związku z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.
4. Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe osób zgłoszonych do nagrody gospodarczej: imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
5. Źródło pochodzenia danych osobowych
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pana/Pani
informujemy, że zostały one pozyskane od podmiotów, które mogą wystąpić z inicjatywą lub
wnioskiem przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
6. Odbiorcy danych osobowych
Imiona i nazwiska laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych miasta, na stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz
przekazane mediom.
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia promocji Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
8. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
• prawo do usunięcia danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa

•
•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji, przeprowadzenia i
promocji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób występujących z inicjatywą
(wnioskiem) przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, aleja Józefa Piłsudskiego 60.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, aleja Józefa Piłsudskiego
60
• e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
• telefonicznie: 32 47 85 100
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych
(IOD) w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, aleja Józefa Piłsudskiego
60
• e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym, którym jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, mającej na celu aktywizację gospodarczą mieszkańców.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7
ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania przepisami prawa.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyłonienia laureatów Nagrody
Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
6. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
• prawo do usunięcia danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wystąpienia z inicjatywą (wnioskiem)
o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

