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Rozdział 1 

Organizator Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Otwockiego 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Otwockiego (nazywanego dalej Konkursem) jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 

w Józefowie. 

 

§ 2 

Partnerem biznesowym Konkursu może być inna jednostka na podstawie odrębnej umowy podpisanej ze 

współorganizatorami obejmującej okres jednej lub kilku edycji konkursu.  

 

Rozdział 2 

Charakter Nagrody w Konkursie 

 

§ 3 

1.  Nagrodą w Konkursie jest tytuł: Innowator Biznesu. 

2.  Nagroda jest przyznawana przez Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 

w Józefowie i ma charakter honorowy. 

3.  W Konkursie przyznawane są Wyróżnienia. 

 

§ 4 

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych powiatu 

otwockiego, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, promowanie postaw 

proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z 

terenu powiatu otwockiego.  

 

§ 5 

1.  Laureaci Nagrody i Wyróżnieni w Konkursie nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji 

finansowych, ulg podatkowych lub innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

2.  Laureaci Nagrody mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat 

Nagrody w Konkursie dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Otwockiego w kategorii ... w ... roku” oraz znaku graficznego Konkursu.  

3.  Wyróżnieni w Konkursie mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu 

„Wyróżniony w Konkursie dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Otwockiego w kategorii ... w ... roku” oraz znaku graficznego Konkursu.  

 

§ 6 

Nagrody dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego oraz 

Wyróżnienia w Konkursie wręczane są przez Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De 



Gasperi w Józefowie w trakcie Gali Biznesu Powiatu Otwockiego podczas Forum Gospodarczego Powiatu 

Otwockiego.  

 

Rozdział 3 

Kategorie Nagrody w Konkursie dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Otwockiego 

 

§ 7 

Nagroda w Konkursie przyznawana jest w następujących kategoriach:  

1) Innowator Roku – przedsiębiorca wyróżniający się na terenie powiatu otwockiego wprowadzaniem 

nowych rozwiązań technologicznych, usprawniających pracę przedsiębiorstwa i ulepszających produkt, 

stosujący nowoczesne metody pracy, a także wykazujący się udziałem w projektach badawczych 

i celowych, współpracą z ośrodkami naukowymi, parkami technologicznymi itp.;  

2) Bizneswoman – przedsiębiorca-kobieta wyróżniająca się na terenie powiatu dynamiką prowadzenia 

działalności, wzorowym prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa; zaangażowaniem w życie 

społeczne, wspieranie nauki; 

3) Biznes Rodzinny – pracodawca działający w obrębie mikro-przedsiębiorczości, zatrudniający rodzinę 

i bliskich, wyróżniający się uwzględnianiem praw rodziców-pracowników oraz pielęgnowaniem 

wartości rodzinnych (urlopy macierzyńskie i gwarancja powrotu do pracy, elastyczne godziny pracy 

itp.).  

4) Aktywny NGO – organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu otwockiego, organizacja 

pozarządowa działająca na rzecz podmiotów działających na terenie powiatu otwockiego, wyróżniający 

się wysoką aktywnością w swojej działalności oraz zaangażowaniem społecznym. 

 

Rozdział 4 

Warunki przyznawania Nagrody w Konkursie dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Otwockiego 

 

§ 8 

Nagroda w kategoriach Bizneswoman, Innowator Roku, Biznes Rodzinny, Aktywny NGO przyznawana 

jest przedsiębiorcom lub oraz organizacjom pozarządowym zarejestrowanym na terenie powiatu otwockiego lub 

znacznie zaangażowanym kapitałowo na tym terenie.  

 

§ 9 

1.  Kandydat do Nagrody w kategorii Innowator Roku powinien spełniać następujące warunki:  

1) przeprowadzić zakończoną sukcesem komercjalizację wyników prac badawczych lub rozwojowych;  

2) wdrożyć konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługę); 

3) korzystać z funduszy i dotacji zewnętrznych w różnych etapach działań innowacyjnych czy 

technologicznych. 

2.  Kandydat do Nagrody w kategorii Bizneswoman powinien spełniać następujące warunki:  

1) wspierać inne kobiety w prowadzeniu biznesu;  

2) angażować się w życie społeczne i polityczne;  

3) produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się uznaniem na rynku;  

4) stosować nowoczesne technologie produkcji, z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku 

naturalnemu, oraz nowoczesne metody zarządzania i marketingu;  

5) posiadać dobrą sytuację finansową i osiągnęli rentowność działalności gospodarczej;  

6) inwestować w rozwój przedsiębiorstwa i zatrudnionych w niej pracowników. 

3.  Kandydat do Nagrody w kategorii Biznes Rodzinny powinien spełniać następujące warunki:  

1) prowadzić przedsiębiorstwo o charakterze rodzinnym;  



2) angażować się w życie społeczne i polityczne;  

3) wspierać inne przedsiębiorstwa rodzinne; 

4) produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się uznaniem na rynku;  

5) stosować nowoczesne technologie produkcji, z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku 

naturalnemu, oraz nowoczesne metody zarządzania i marketingu;  

6) posiadać dobrą sytuację finansową i osiągnęli rentowność działalności gospodarczej;  

7) wyróżniający się uwzględnianiem praw rodziców-pracowników oraz pielęgnowaniem wartości 

rodzinnych (urlopy macierzyńskie i gwarancja powrotu do pracy, elastyczne godziny pracy itp.); 

8) inwestować w rozwój przedsiębiorstwa i zatrudnionych w niej pracowników. 

4.  Kandydat do Nagrody w kategorii Aktywny NGO powinien działać w jednym z wymienionych zakresów:  

1) aktywizacji gospodarczej lub obywatelskiej 

2) rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój lokalny, promocję zatrudnienia, rozwój świadomości 

obywatelskiej,  

3) porządek i bezpieczeństwo publiczne,  

4) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,  

5) działanie na rzecz integracji społecznej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami,  

6) promocja i organizacja wolontariatu,  

7) promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, 

8) prowadzić działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe. 

 

§ 10 

Warunkiem kandydowania do Nagrody jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie Nagrody 

w Konkursie dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, wraz z wymaganymi załącznikami,  

w trybie określonym w rozdziale 6 niniejszego Regulaminu.  

 

Rozdział 5 

Kapituła Nagrody dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych  

Powiatu Otwockiego  

 

§ 11 

Kapitułę Nagrody dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego 

powołuje corocznie Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w 

trybie odrębnego zarządzenia.  

 

§ 12 

1.  Kapituła Nagrody liczy do 6 członków.  

2.  W skład Kapituły Nagrody wchodzą:  

1) Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Kinga Błaszczyk 

2) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku – Danuta Wolska-Rzewuska, 

3) Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie –  

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, 

4) Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS – prof. dr hab. Bronisław Sitek  

 

 

 



§ 13 

1.  Obrady Kapituły Nagrody są niejawne.  

2.  Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych wniosków, w 

trybie określonym w rozdziale 6 niniejszego regulaminu.  

3.  Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia, w formie protokołu podpisanego przez Rektora Wyższej Szkoły 

Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. 

 

Rozdział 6 

Tryb Wyłaniania Laureatów Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Otwockiego 

 

§ 14 

1. Nagrody w Konkursie dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Otwockiego przyznawana jest raz w roku.  

2. Nagroda przyznawana jest za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym zgłaszane są kandydatury oraz 

rozstrzygnięty jest konkurs.  

 

§ 15 

1. Zgłoszenia kandydatur do Nagród w kategoriach Innowator Roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny, 

Aktywny NGO mają charakter otwarty. 

2. Zgłoszenia kandydatur do Nagród mogą być dokonywane również przez Członków Kapituły, instytucje i 

organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe, a także indywidualnie przez zainteresowane 

przedsiębiorstwa lub oraz organizacje pozarządowe.  

3. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do dnia 30 września 2022 r. 

4. Wnioski o przyznanie Nagrody w kategoriach Innowator Roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny, 

Aktywny NGO należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla Najlepszych 

Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego za rok ....” w Rektoracie Wyższej 

Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów lub wysłać skany 

dokumentów e-mailem na adres: promocja@powiat-otwocki.pl. 

 

§ 16 

Ocena kandydatur w kategoriach Innowator Roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny, Aktywny NGO 

odbywa się na podstawie złożonych wniosków. 

 

§ 17 

1.  Kapituła Nagrody dokonuje dwunastu nominacji, po trzy nominacje w każdej kategorii, wyłaniając czterech 

Laureatów Nagrody (jeden Laureat w każdej kategorii).  

2.  Przedsiębiorstwa lub instytucje nominowane, które nie zostały Laureatami Nagrody, otrzymują Wyróżnienia 

w konkursie.  

3.  Kapituła dokonuje wyboru w drodze głosowania jawnego kwalifikowaną większością głosów.  

 

§ 18 

1.  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Nagród dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Otwockiego i Wyróżnionych w konkursie następuje w trakcie Gali Biznesu Powiatu Otwockiego 

podczas Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.  

2.  Laureaci Nagrody w kategoriach Innowator roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny, Aktywny NGO 

otrzymują statuetki Innowator Biznesu oraz dyplomy.   

3.  Przedsiębiorstwa lub Organizacje Pozarządowe Wyróżnione w konkursie otrzymują dyplomy. 

 


