Załącznik do
Zarządzenia Nr 59/2019
Burmistrza Miasta Malborka

Regulamin przyznawania nagrody
„Malborski Mistrz Biznesu"
§1
Nagroda

Malborski

Mistrz

Biznesu

jest

zaszczytnym,

honorowym

wyróżnieniem

przyznawanym

przedsiębiorcom oraz ich pracownikom, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej lub realizacją swoich
zadań na rzecz miasta Malborka oraz gminy Malbork, wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta
Malborka oraz gminy Malbork lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności lokalnych. Celem
konkursu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz
nagradzanie i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki biznesowe. Intencją organizatora jest, aby
tytuł Malborski Mistrz Biznesu stał się gospodarczym symbolem miasta i gminy.
§2
1. Dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej nagrody "MMB".
2. Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:
1) Mecenat Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, podmioty gospodarcze wykazujące
się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania, wspierania kultury i sztuki, sportu, turystyki,
wolontariatu, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności społecznej.
2) Inwestor Roku - w tej kategorii mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze bez względu na formę
organizacyjno - prawną i sposób finansowania, których inwestycje oddano do użytkowania w roku,
którego dotyczy edycja konkursu. W tej kategorii przyznawana będzie jedna nagroda: dla inwestycji
technologicznej jak i dla inwestycji infrastrukturalnej.
Pod pojęciem "Inwestor roku" rozumie się podmiot gospodarczy działający lub rozpoczynający
działalność na terenie miasta Malborka lub gminy Malbork, który poprzez działania inwestycyjne
bezpośrednio przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy oraz/lub spowodował tym działaniem
aktywizację innych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Malborka lub gminy Malbork.
3) Debiut Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy powstałe na terenie miasta Malborka lub gminy
Malbork w okresie ostatnich do 3 lat kalendarzowych, zatrudniające pracowników, a także firmy mające
status jednoosobowej działalności gospodarczej, dające przykład, że można z sukcesem rozpocząć
działalność gospodarczą. W kategorii „Debiut Roku” mogą brać udział przedsiębiorcy, będący
właścicielami

lub

współwłaścicielami

firmy,

którzy

pierwszą

swoją

działalność

gospodarczą

zarejestrowali w ostatnich 3 latach kalendarzowych i prowadzą ją nadal nieprzerwanie.
4) Firma Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa założone w celach
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zarobkowych

bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych

i samorządowych wpisanych w rozwój miasta i gminy oraz ich społeczności, istniejące co najmniej 5 lat
kalendarzowych.
5) Fachowiec Roku - fachowiec, który powinien być specjalistą w swojej dziedzinie, wykonywać swój
zawód z pasją, w profesjonalny sposób. Będzie on wybrany przez Kapitułę i dopuszczony do konkursu
i głosowania spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców lub inne podmioty.
6) Sukcesja Roku - w

tej kategorii mogą uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne, które

dokonały w danym roku udanej sukcesji tj. przekazania zarządzania przedsiębiorstwem następnemu
pokoleniu, przy zachowaniu własności w rękach rodziny.
§3
Praca Kapituły Konkursu
1. Nagrodę Burmistrza Miasta Malborka Malborski Mistrz Biznesu przyznaje Kapituła Konkursu, zwana dalej
Kapitułą.
2. Kapitułę liczbie 10 - 20 osób powołuje Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka na wniosek
Burmistrza Miasta Malborka.
3. W skład Kapituły wchodzą:
− przedstawiciele Burmistrza Miasta Malborka, Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka,
Rady Miasta Malborka,
− przedstawiciele urzędów i instytucji samorządowych,
− przedstawiciele firm nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu - od roku 2010, których
uczestnictwo w Kapitule Konkursu trwa dwa lata,
− przedstawiciele innych instytucji mającej wpływ na rozwój gospodarczy regionu, instytucje bankowe,
stowarzyszenia, organizacje pracodawców, izby gospodarcze itp.
4. W posiedzeniach Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez
Przewodniczącego Kapituły.
5. Kapituła wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
spośród członków Kapituły.
6. Kapituła ocenia wnioski nominowanych osób, instytucji pod względem formalnym i merytorycznym.
7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia go po terminie,
rezygnacji kandydata, braków formalnych, wycofania przez wnioskodawcę, jeżeli cofnięcie następuje przed
podjęciem decyzji przez Kapitułę o przyznaniu nagrody.
8. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
9. Członkowie Kapituły, którzy kandydują do nagrody nie mogą brać udziału w głosowaniu, gdy rozpatrywana
jest ich kandydatura.
10. Kapituła może z własnej inicjatywy zaproponować przyznanie nagrody lub honorowego wyróżnienia.
11. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. Protokół jest wewnętrznym
dokumentem Kapituły.
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§4
Zgłoszenia kandydatów do nagrody
1. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie wniosków stanowiących
załączniki do niniejszego regulaminu.
2. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy kandydatury
w danej kategorii.
3. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do nagrody powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie.
4. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Mecenat Roku” mogą składać: osoby fizyczne, przedsiębiorcy,
mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze,
agencje artystyczne, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji,
wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, itp.
5. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Inwestor Roku” mogą składać: przedsiębiorcy, jednostki
samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze, agencje artystyczne,
stowarzyszenia społeczno-kulturalne, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, itp.
6. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Debiut Roku” mogą składać: przedsiębiorcy, jednostki
samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze, agencje artystyczne,
stowarzyszenia społeczno-kulturalne, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, itp.
7. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Firma Roku” mogą składać: przedsiębiorcy, jednostki
samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia
i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, itp.
8. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Fachowiec Roku” mogą składać: przedsiębiorcy, mieszkańcy,
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze, agencje
artystyczne, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw,
kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, itp.
9. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Sukcesja Roku” mogą składać: przedsiębiorcy, mieszkańcy,
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze, agencje
artystyczne, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw,
kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, itp.
10. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się w formie informacji zamieszczonej na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Malborka (Plac Słowiański
5; 82-200 Malbork) oraz Urzędu Gminy Malbork ( ul. Ceglana 7; 82-200 Malbork).
11. Wnioski o przyznanie nagród można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
Malborka,

Urzędu

Gminy

Malbork,

a

także

przesłać

pocztą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

lop@um.malbork.pl, do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15.30.
12. Głosowanie dokonywane przez osoby zainteresowane w kategorii „Fachowiec Roku” będzie się odbywało
poprzez wysłanie SMS-a (uwaga: głosujący może oddać po jednym głosie SMS z jednego numeru
telefonu).
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13. Regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem o przyznanie nagrody jest dostępny na stronie
internetowej Urzędu Miasta Malborka: www.urzad.malbork.pl, www.82-200.pl, stronie internetowej Urzędu
Gminy Malbork www.gmina.malbork.pl, oraz stronie Rady Gospodarczej www.rg.malbork.pl.
14. Wnioski o przyznanie nagrody dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miasta
Malborka oraz Urzędzie Gminy Malbork.
15. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: lop@um.malbork.pl lub telefonicznie nr (55) 629 04 69
– 885 689 993 koordynator projektu)
§5
Wyłanianie laureatów nagród
1. Nagroda Malborski Mistrz Biznesu przyznawana jest raz do roku przez Burmistrza Miasta Malborka przy
udziale Prezydium Kapituły, a tryb wyłaniania laureatów nagrody jest podzielony na dwa etapy:
Etap pierwszy - przedłożenie Sekretarzowi Kapituły wniosków o przyznanie nagrody.
Urzędy,

organizacje,

fundacje,

przedsiębiorstwa,

samorządy

terytorialne,

osoby

prywatne

składają

w wyznaczonym terminie wnioski o przyznanie nagrody, które są przekładane Sekretarzowi Kapituły. Wzory
wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. Każda instytucja lub osoba prywatna ma prawo
zgłosić do 3 kandydatur, w każdej z 6 kategorii. Laureaci nagrody nie mogą być ponownie zgłaszani
w kategorii, w której otrzymali nagrodę w okresie ostatnich 3 lat. Podmiot ubiegający się o nagrodę w danym
roku może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii. Przesłany wniosek zostaje zarejestrowany i sprawdzony
czy odpowiada wymaganiom formalnym regulaminu. Wnioski, które spełniają wymogi regulaminu zostają
poddane procedurze kwalifikacyjnej.
Wypełniony i podpisany odpowiedni formularz wniosku stanowi dla Kapituły potwierdzenie, udziału firmy
w kolejnym - II etapie Konkursu. Zakwalifikowanie do drugiego etapu tj. uzyskanie nominacji w poszczególnych
kategoriach Konkursu przez Kapitułę nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2019 r. Uczestnicy
Konkursu biorący udział w II etapie Konkursu, poddani są weryfikacji. Członkowie Kapituły mogą dokonać
wizytacji firm, które uzyskały nominacje w poszczególnych kategoriach.
Etap drugi - z grona przedłożonych wniosków o przyznanie nagrody Kapituła wybiera laureatów
w poszczególnych kategoriach. Kapituła może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej
kategorii, może również zrezygnować z przyznania nagrody.
Członkowie Kapituły Konkursu podczas posiedzenia w dniu 22.05.2019 r. o godz. 12.00, dokonają omówienia
i oceny wniosków. W drodze głosowania jawnego, Kapituła wyłoni laureatów i wyróżnionych w Konkursie,
w kategoriach „Mecenat Roku”, „Inwestor Roku", „Debiut Roku”, „Firma Roku", „Sukcesja Roku”.
2. Wręczenie statuetek, nagród i wyróżnień nastąpi 7 czerwca 2019 r. na uroczystej Gali Malborski Mistrz
Biznesu 2018.
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3. Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji Projektu „Malborski Mistrz Biznesu” będą przetwarzane
zgodnie z zasadami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1)
4. Administratorem zebranych danych będzie Burmistrz Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem email: iod@um.malbork.pl
6. Dane

osobowe

zawarte

we

wnioskach

o

przyznanie

nagrody

nie

mogą

być

przetwarzane

i wykorzystywane do innych celów niż wybór nominowanych i przyznanie nagród.
7. Osoba, która podała swoje dane ma prawo do ich wycofania, zaprzestania przetwarzania, skorygowania.
8. Dane będą udostępniane jedynie członkom komisji konkursowej.
9. Osoba podająca dane może złożyć skargę a Administrator Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Zgłaszany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Malborka

danych zawartych w

formularzach zgłoszeniowych.
11. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu procedury konkursowej.
12. Protokół Kapituły jest ostatecznym dokumentem przyznania nagród. W terminie 2 tygodni po wręczeniu
nagród komisyjnemu zniszczeniu ulegają wnioski o przyznanie nagród w określonych kategoriach.
O przyznaniu nagrody laureat i wnioskodawca zostają poinformowani na piśmie.
§6
Kryteria oceny wniosków
1. W zgłoszeniu "Mecenat Roku " podstawowym kryterium oceny jest:
−

wsparcie przez firmę lub osobę sportu, kultury, turystyki, wolontariatu itp.,

−

działalność firmy, która musi być związana z miastem lub gminą Malbork.
Kryterium dodatkowym jest wdrażanie zasad CSR - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

2. W zgłoszeniu „Inwestor Roku” kandydaci do nagrody w tej kategorii będą oceniani pod kątem:
−

wpływu inwestycji na rynek pracy,

−

wielkość nakładów na inwestycję w stosunku do posiadanego kapitału własnego,

−

nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych,

−

wpływu inwestycji na aktywizację lokalnych podmiotów gospodarczych,

−

kreowanie firm kooperujących z ocenianym przedsięwzięciem,

−

dbałość o środowisko naturalne,

−

wpływ inwestycji na podniesienie walorów i promocję miasta i gminy Malbork,

−

terminowe i rzetelne regulowanie należności o charakterze publiczno – prawnym.

3. W zgłoszeniu na "Debiut Roku" podstawowym kryterium oceny jest:
−

pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy,

−

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych/kryzysowych przy jednoczesnym tworzeniu
i rozwoju firmy,
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−

niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,

−

wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów,

−

zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń,

−

kluczowe czynniki sukcesu firmy,

−

efektywność podjętych inwestycji,

−

podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy
wobec konkurencji,

−

wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,

−

podstawowe zasady współpracy i etyki pracy,

4. W zgłoszeniu "Firma Roku" podstawowym kryterium oceny jest:
−

dynamika rozwoju oraz efektywność działania przedsiębiorstwa - poparte dobrymi wynikami
ekonomicznymi (przede

wszystkim uwzględniana będzie rentowność przedsiębiorstwa, dynamika

sprzedaży, zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych),
−

utrzymanie na wysokim poziomie rozwoju przedsiębiorstwa,

−

stworzona bądź planowana docelowa ilość miejsc pracy w stosunku do ilości miejsc pracy
w poprzednim roku,

−

mocno ugruntowana pozycja na rynku oraz wyraźne perspektywy dalszego rozwoju,

−

nowoczesność i innowacyjność, niezawodność działania przedsiębiorstwa,

−

znaczenie przedsiębiorstwa dla rozwoju Malborka,

−

nowoczesność metod zarządzania w przedsiębiorstwie,

−

spełnianie norm Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem jakością,

−

wzrost sprzedaży lub zatrudnienia pracowników. Mogą to być przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub
oferujące usługi, winny cieszyć się uznaniem konsumentów i wyróżniać się wysoką jakością, estetyką
wykonania oraz walorami użytkowymi,

−

stosowanie

nowoczesnych

technologii

produkcji

oraz

metody

zarządzania

i

marketingu

zapewniających sukces rynkowy,
−

posiadanie dobrej sytuacji finansowej, sumienne regulowanie wszystkich należności,

−

nie zanieczyszczanie środowisko naturalnego.

5. W zgłoszeniu "Fachowiec Roku" podstawowym kryterium oceny jest:
−

osoba fachowiec,

−

specjalista w swojej dziedzinie,

−

wykonywanie zawodu z pasją,

−

profesjonalista,

-

etyka w wykonywaniu zawodu.

6. W zgłoszeniu "Sukcesja Roku" podstawowym kryterium oceny jest:
−

udana sukcesja w firmie rodzinnej,

−

przekazanie określonych wartości i kultury organizacyjnej, w tym wizji i strategii firmy,

−

zaplanowany sposób przekazania firmy,
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−

zgodność z przepisami prawa przeprowadzonego procesu.
§7
Informacje dodatkowe

1. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości, a ich wręczenie nastąpi
podczas Gali Malborski Mistrz Biznesu.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, co
zostanie podane do publicznej wiadomości.
§8
Nagrody
1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie.
2. Laureaci otrzymują statuetkę oraz dyplom i mają prawo używać ich w materiałach firmowych i reklamowych
jako ”Laureat konkursu "Malborski Mistrz Biznesu” w kat…...................…. w roku ………”.
3. Organizator zapewnia laureatom promocję na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka, oraz Rady
Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka.
4. Nazwy Malborski Mistrz Biznesu można używać na swoich wyrobach handlowych, drukach promocyjnych,
jednocześnie dodając rok, w którym firma otrzymała tytuł.
5. Laureaci nagrody będą rekomendowani do udziału w konkursach branżowych na różnych szczeblach.

§ 9.

Sekretariat nagrody
Czynności organizacyjne, weryfikację wniosków oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw
objętych niniejszym regulaminem wykonuje Kapituła Konkursu.

§ 10
Załączniki do regulaminu

Wniosek o przyznanie nagrody "Malborski Mistrz Biznesu" w kategoriach:
Mecenat Roku

- załącznik nr 1

Inwestor Roku

- załącznik nr 2

Debiut Roku

- załącznik nr 3

Firma Roku

- załącznik nr 4

Fachowiec Roku

- załącznik nr 5

Sukcesja Roku

- załącznik nr 6
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