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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna  

nr 36/12/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia 

Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Leszna 

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Leszna  

Rozdział I 

Założenia konkursu 

 

§1 

1. Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Leszna, zwany dalej „Konkursem” jest 

organizowany w celu uhonorowania i wyróżnienia przedsiębiorstw, które prowadząc działalność 

gospodarczą na terenie Miasta Leszna, wpływają na rozwój lokalnej gospodarki oraz pozytywny 

wizerunek miasta. Nagroda służy promocji, prezentacji i upowszechnianiu przedsiębiorstw, które 

stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. 

2. Cele Konkursu: 

a. inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw,  

b. upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, 

c. promowanie działań przedsiębiorstw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 

m.in. działań propracowniczych, proekologicznych i prospołecznych,  

d. wspieranie przedsiębiorstw, które wpływają pozytywnie na lokalny rynek pracy. 

3. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Leszna zwany dalej „Organizatorem”. 

4. Nagroda jest cykliczna, przyznawana raz w roku. Udział w Konkursie jest bezpłatny - podmioty 

zgłoszone do Konkursu nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa na rzecz Organizatora. 

5. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna powinni posiadać siedzibę lub 

wykonywać swoją działalność na terenie miasta Leszna. 

 

Rozdział II 

Warunki przystąpienia do Konkursu 

§2 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć: 
a. mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), a także duże firmy, które spełniają 
warunki podstawowe: 

- posiadają siedzibę lub wykonują działalność na terenie miasta Leszna, 
- przestrzegają przepisów prawa, w tym zasad etyki i uczciwej konkurencji, 
- terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym. 
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§ 3 

Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna”  

w trzech kategoriach: 

1. „BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY”, 

2. „BIZNES Z TRADYCJAMI”, 

3. „FIRMA ROKU”. 

 

§ 4 

1. Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mogą być dokonywane w następujący sposób: 

• w kategoriach „BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY” i „BIZNES Z TRADYCJAMI” - 

indywidualnie przez uczestników, o których mowa w § 2 Regulaminu; 

• w kategorii  „FIRMA ROKU” - przez członków Kapituły Konkursowej.  

2. Kategoria „FIRMA ROKU” – laureat zostaje wybrany przez członków Kapituły Konkursowej 

spośród zgłoszonych kandydatur do dwóch pozostałych kategorii oraz spośród 

zarekomendowanych przez każdego członka Kapituły Konkursowej kandydatów, o których mowa 

§ 2 Regulaminu.  

§ 5 

1. Zgłaszający, o których mowa w § 2, składa wypełniony formularz zgłoszeniowy w wybranej kategorii 

stanowiący załącznik nr 1 lub nr 2 oraz załącznik nr 5 do Regulaminu w terminie podanym w ogłoszeniu 

(informacja opublikowana na stronie miasta www.leszno.pl i www.biznes.leszno.pl): 

a. osobiście w Urzędzie Miasta Leszna, Wydział Rozwoju, ul. Słowiańska 16, 64-100 Leszno, 

b. za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego)  na  adres:  

Urząd  Miasta  Leszna,  Wydział  Rozwoju, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno z dopiskiem 

„Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Leszna”, 

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biznes@leszno.pl), pod warunkiem 

zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany 

ważnym kwalifikowanym certyfikatem, 

2. wzór formularzy zgłoszeniowych zamieszczony jest na stronach internetowych Organizatora  

www.bip.leszno.pl oraz www.biznes.leszno.pl w zakładce „Do pobrania” - 

https://biznes.leszno.pl/do-pobrania/. 

 

§ 6 

O Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Leszna w poszczególnych kategoriach mogą ubiegać się 

podmioty, które spełniają poniższe kryteria, oprócz warunków opisanych w § 1 i § 2 Regulaminu: 

w kategorii „BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY” - spełniają przynajmniej dwa z poniższych 

warunków: 

a. prowadzą działania propracownicze; 

http://www.leszno.pl/
http://www.biznes.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
https://biznes.leszno.pl/do-pobrania/
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b. prowadzą wspólne działania z lokalnymi instytucjami oraz działania prospołeczne 

służące lokalnej społeczności; 

c. prowadzą działalność proekologiczną; 

d. pozytywnie wpływają na lokalny rynek pracy. 

w kategorii „Biznes z tradycjami” -  spełniają przynajmniej dwa z poniższych warunków: 

a. funkcjonują na rynku lokalnym ponad 10 lat; 

b. pozytywnie wpływają na lokalny rynek pracy; 

c. posiadają rozpoznawalną markę i tym samym kreują pozytywny wizerunek miasta; 

d. potwierdzają wydatki na rozwój; 

e. prowadzone są przez kolejne pokolenie lub są w trakcie przeprowadzania procesu 

sukcesji rodzinnej; 

§ 7 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Leszna oraz tytuł „Laureata Nagrody Gospodarczej 

Prezydenta Miasta Leszna” są wręczane przez Prezydenta Miasta Leszna podczas uroczystej Gali, która 

odbędzie się w I kwartale roku następującego po roku ogłoszenia Konkursu. 

§ 8 

Laureaci Konkursu otrzymują: 

1. list gratulacyjny i statuetkę, 

2. prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna”, 

3. sesję fotograficzną (sylwetka przedsiębiorcy + firma) na potrzeby artykułu realizowanego przez 

miasto projektu „Leszczyński Design”, 

4. wpis na stronie internetowej http://biznes.leszno.pl w zakładce Leszczyński Design, 

5. przestrzeń reklamową na tablicach outdoorowych zlokalizowanych w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. 

na okres 3 miesięcy. 

 

Rozdział III 

Komisja Konkursowa  

§ 9 

1. Laureata Konkursu w kategorii „BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY” i „BIZNES Z 

TRADYCJAMI” wybiera Komisja Konkursowa: 

• po ustaleniu spełnienia przez Kandydata wymaganych kryteriów opisanych w § 1, § 2 i  § 6 

Regulaminu, 

• spośród kandydatów, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w trakcie oceny merytorycznej 

dokonanej na podstawie karty oceny wniosku (załącznik nr 3 lub 4 w zależności od kategorii), 

• w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów – w drodze głosowania, 

poprzedzonego dyskusją jej członków. 

2. W danej kategorii Komisja Konkursowa może wybrać tylko jednego laureata. 

3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
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4. Skład Komisji i jej Przewodniczący są powoływani przez Prezydenta Miasta Leszna. 

5. Komisja Konkursowa może odstąpić od wyboru laureata, pozostawiając Konkurs 

nierozstrzygniętym. 

6. Opis prac Komisji Konkursowej: 

a. W I etapie Konkursu Komisja Konkursowa przeprowadza formalną weryfikację formularzy 

zgłoszeniowych w zakresie ich kompletności oraz terminu wpływu. 

b. W II etapie Konkursu Komisja Konkursowa przeprowadza na podstawie karty oceny wniosku, 

ocenę merytoryczną formularzy zgłoszeniowych, które spełniły warunki formalne. 

c. W przypadku wątpliwości w zakresie niejednoznacznej oceny formularza zgłoszeniowego 

Komisja Konkursowa może wystąpić do zgłaszającego podmiotu, o którym mowa w §2 

Regulaminu, o przedstawienie dodatkowych informacji. 

d. Komisja Konkursowa w razie konieczności może przeprowadzić wizytację podmiotu  

podlegającego  ocenie  merytorycznej,  o  którym  mowa w § 2 Regulaminu. 

e. Wybór laureatów przez Komisję Konkursową winien nastąpić w terminie 14 dni roboczych 

licząc od dnia składania zgłoszeń. 

 

        Rozdział IV 

Kapituła Konkursowa 

§ 10 

1. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: 

• Prezydent Miasta Leszna lub jego przedstawiciel, 

• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie,  

• Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

• Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Pełnomocnik w Lesznie, 

• Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji. 

2. Kapituła Konkursowa wybiera laureata Konkursu w kategorii „FIRMA ROKU”: 

• po spełnieniu przez Kandydata wymaganych kryteriów opisanych w § 1 i § 2  Regulaminu, 

• w drodze głosowania, poprzedzonego dyskusją jej członków, 

• zgodnie z § 4 pkt. 2. 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

§ 11 

Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). 

§ 12 

Obsługę Konkursu zapewnia Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Leszna. 


