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z dnia 13 stycznia 2015 roku

w sprawie regulaminu konkuBu ,,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015"

Na podstawie ari. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzedzie gminnym (t.j.
Dz. U. 22013 9oz 594 z $Zni$szymi zmianami):

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Ustanawiam regulamin konkursu ,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015' stanowiqcym zalqcznik
do niniejszego z arzqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powiezam Naczelnikowi \Afdziafu Roavoju Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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BURMISTRZ
GMINY I Mi,ASTA

Czenvronka-LeszczYnY
zal4cznik do

Zanqdzenia Nt 1415
Burmistza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny
z dnia 13.0'1.2015.

Regulamin konkurgu
,,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015"

I. Organizacja i cel konkurcu o tytul ,,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015"

1 . Organizatorem konkursu ,,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015" jest Burmistrz Gminy
i Miasta Czenarionka-Leszczyny zwany dalej Burmistzem.
2. Celem konkursu ,,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015" zwanego dalej Konkursem,
jest:
a) promocja spotecznego zaanga2owania i spolecznej odpowiedzialnoSci przedsigbiorc6w,
b) informowanie o akcjach i programach spolecznych, kt6re zostaly zrealizowane z
pomocq przedsiqbiorstw, ich pracownik6q organizacji pozazqdowych, samozqdu lub
jego jednostek organizacyjnych,
c) popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej wsp6lpracy biznesu, samorzqdu i

organizacji pozazqdowych,
d) umo2liwienie organizacjom pozazqdowym, jednostkom organizacyjnym Gminy i Miasta
Czenryionka-Leszczyny publicznego podzigkowania przedsigbiorcom za udzielone
wsparcie.

II. Warunki udzialu w konkursie
1. Do konkursu mogq by6 zglaszane pzedsiqbiorstwa prywatne i paistwowe.
2. Zgloszenia kandydat6w do tytufu ,Firma spolecznie odpowiedzialna 2015" mogq
sklada6: organizacje pozazqdowe, jednostki organizacyjne Gminy ( w tym przedszkola i

szkoly ) oraz grupy nieformalne.
3. Ka2da organizacja moze na jednym wniosku zgicszeniowym nominowa6 tylko jednq
firmq. We wniosku zgloszeniowym nale2y opisad wszystkie aspekty swojej wsp6lpracy z
nominowanq firmq. WartoSd wspolpracy firmy z organizacjq nominujqcq bqdzie oceniana
w kontekScie mo2liwoSci firmy: organizacja nominujqca jest zobowiqzana zaznaezye, czy
firma nominowana jest du2a, mala czy Srednia.
4) Organizacja mo2e zglosiC dowolnq liczbg firm, sktadajqc oddzielne wnioski konkursowe.
5) za prqekt spoleczny uznaje sig wsp6lnie prowadzone pzez firmg i organizacjq
pozarzqdowq lub samorzqd/jednostki organizacyjne dzialania, odpowiadajqce potzebom
danej spoleczno6ci, przy wsp6lpracy zr62nicowanych partner6w.
6) Zgloszenia organizacje dokonujq na wniosku zgloszeniowym stanowiqcym zaQcznik do
niniejszego regulaminu.
7) Zgloszenie wymaga poinformowania o nim zgtaszanej firmy pzez organizacjq
zglaszajqcq.
8) Zgloszenie powinno dotyczyd wsparcia organizacji udzielonego przez firmq
w2014 roku ( do 31 grudnia 2014 roku ).

III. Przebieg konkurcu
1 . Formularze wniosk6w konkursowych bgdq dostgpne na stronie internetowej
www.czerwionka-leszczyny.pl lub w VvVdziale Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, ll
piqtro, Czeruvionka-Leszczyny w terminie od 't4 do 26 stycznia 2015.



2. Zgloszenia firmy do konkursu nale2y dokona6 w terminie do 26 stycznia 2015 r.

Zgloszenie uznaje sig za wa2ne po wypelnieniu formulaza, podpisaniu go przez osobq
upowa2nionq i zic2eniu w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.

Parkowa 9.
3. Wnioski zgloszeniowe pzeslane do konkursu bgdq oceniane pod wzglgdem formalnym
przez pracownik6w VvYdziafu Rozwoju Gminy i Miasta, a nastqpnie pzedstawione
Kapitule Konkursu.
4. W sklad Kapituly Konkursowej wchodzq: Burmistrz Gminy i Miasta Czenruionka-
Leszczyny - przewodniczqcy Kapituly, Pzewodniczqcy Rady Miejskiej w Czenrionce-
Leszczynach - zastepca Przewodniczqcego Kapituly, Pzewodniczqca Komisji
DzialalnoSci Gospodarczej, Promocji i Rozwoju - czbnek Kapituty, ZastQpca Burmistza -
czlonek Kapituly, Naczelnik \Afrdzialu Rozwoju Gminy i Miasta - Sekretaz Kapituly.
5. Kapitula Konkursu podczas obrad zdecyduje o wyboze 3 laureat6w.
6. Podanie do publiczne! wiadomoSci wynik6w Konkursu oraz wrqczenie wyr62niei
laureatom nastqpi podczas dorocznego spotkania wladz samorzqdowych z
przedsigbiorcami w dniu 13 lutego 2015 roku.

IV. lnne warunki konkurcu
1 . Organizator Konkursu wykozystywa6 bqdzie w celach promocyjnych nazwy laureat6w
Konkursu.
2. Przystgpujqc do Konkursu uczestnicy wyraz$q zgodg na udostqpnianie swoich danych
teleadresowych, dysponujqcjednocze6nie prawem wglqdu do swoich danych i prawem do
ich poprawiania. Lista zgioszonych firm i zgtaszajqcych w konkursie mo2e by6
upubliczniona. Tre56 informacji zawartych we wnioskach zgloszeniowych mo2e byd
wykorzystana w celu popularyzacji spolecznego zaanga2owania i spobcznej
odpowiedzialnoSci biznesu.
3. Burmistrz ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych we wniosku
zgicszeniowym. W szczeg6lnoSci dotyczy to weryfikacji wysokoSci Srodk6w finansowych
przekazywanych przez firmy na programy spoleczne oraz w ramach wspolpracy z
organizacjami nominujqcymi.
4) Wszyscy uczestnicy Konkursu majq prawo informowad podczas jego tnrania, ze biorq
w nim udzial. Dopuszczalna forma informacji brzmi: "Firma zgbszona do Konkursu o tytul
,,Firma spolrecznie odpowiedzialna 201 5".

V. Postanowienia kofcowe
1. W sprawach interpretacji zapis6w i wymog6w regulaminowych, decyzjg podejmuje
Burmistz.
2) Burmistz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym okresie
jego tnrania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Konkursu Burmistz bgdzie
informowal na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl. W przypadku, gdy
uczestnicy Konkursu nie zgadzajq siq ze zmianami regulaminu majq prawo wycofad
wniosek zgicszeniowy.

VI. ZaQczniki
1 . Wniosek zgloszeniowy
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Zalqcznik do reg u lami n u

konkursu "Firma spolecznie
odpowiedzialna 2015"

Wniosek
zgloszeniowy o przyznanie

tytulu,,Firma spoleczn ie odpowiedzialna 201 5"

l. Dane kandydata
Pelna nazwa firmy

2. Adres kandydata
adres siedziby firmy, nr telefonu, adres e-mailowy

3. Opis wspolpracy z nominowanq firmq
Nale2y r6wnie2 poda6 wysokoS6 pzekazanych Srodk6w finansowych lub rzeczowych oraz zaznaczy| czy
firma nominowana jest du2a, mala czy Srednia*



4. Zgoda kandydata na zgfioszenie do QTtulu ,,Fima spolecznie odpowiedzialna
2015"

Wyra2am zgodq na zgloszenie naszej kandydatury do tytufu ,,Firma
odpowiedzialna 2015"

podpis Kandydata

spotecznie

5. Dane wnioskodawcy
Nazwa, dane kontaktowe, adres, nr telefonu, adres e-mailowy

(data) (podpis Wnioskodawcy)

*kryteria 
WzypotzEdkowan ia d la firmy

Na podstawie Ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie dzia*alnoSci gospodarczej ( Dz.
U 22004 r. Nr 173 poz. 1807 zpofln. zmianami)

Mala firma Srednia firma Du2a firma

mikroprzedsig
biorstwo

Male
przedsiqbiorstwo

Srednie
pzedsiqbiorstwo

Du2e
pzedsiqbiorstwo

Liczba pracownik6w
Srednio w roku

<10
pracownik6w

<50
pracownik6w

<250 pracownik6w >250 pracownik6w

Roczny obr6t netto < 2 mln euro <10 mln. euro <50 mln. euro ,5O rlr-*"
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Zatqcznik do reg u lam i nu
konkursu-Fm sp*T61,;

Wniosek
zgloszeniowy o ptzyznanie

gfulu,,Firma spolecznie odpowiedzialna 201 5"

1. Dane kandydata
Pelna nazwa firmy

2. Adres kandydata
adres siedziby firmy, nr telefonu, adres e-mailowy

3. Opis wspolpracy z nominowanq firmq
Nale2y r6wnie2 podaC wysokoS6 pzekazanych Srodk6w finansowych lub zeczowych oraz zaznaczy| czy
firma nominowana jest du2a, mala czy Srednia*



4. Zgoda kandydata na zgloszenie do tytutu ,,Firma spolecznie odpowiedzialna
2015"

5. Dane wnioskodawcy
Nazu/a, dane kontaktowe, adres, nr telefonu, adres e-mailowy

Wyrazam zgodq na zgloszenie naszej kandydatury do fftutu ,,Firma spotecznie
odpowiedzialna 2015"

data podpis Kandydata

(data) (podpis Wnioskodawcy)

*kryteria 
Wzyporzqdkowan ia dla firmy

Na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoSci gospodarczdl (Dz.
U 22004 r. Nr 173 poz. 1807 zp62n. zmianami)

Du2a firma

Du2e
przedsiqbiorstwo

<50
pracownik6w

\il*

mikropzedsiq Male
biorstwo pzedsiqbiorstwo

Liczba pracownik6w
Srednio w roku

Roczny obr6t netto < 2 mln euro <'10 mln. euro

,<250 pracownik6w

>50 mln. euro

Mala firma Srednia firma

Srednie
przedsiqbiorstwo

<10
pracownik6w

>250 pracownik6w

<50 mln. euro
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