Regulamin Nagrody Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
„MAŁOPOLSKI DĄB”

I.

Organizator

Organizatorem przyznawania Nagrody Małopolski Dąb jest Małopolski Związek Pracodawców
Lewiatan z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-161, ul. Szlak 10/2a, działający na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2029 ), dalej: „Organizator” lub „Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan”.
II.

Cel Nagrody

1.

Nagroda Małopolski Dąb przyznawana jest w celu uhonorowania osób fizycznych i/lub
prawnych działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Małopolski oraz
przedsiębiorczości w Małopolsce.
2. Celem Organizatora Nagrody Małopolski Dąb jest:
a) promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wysokiego poziomu oferowanych przez
przedsiębiorców produktów i usług,
b) budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców poprzez promowanie tych, którzy
wyróżniają się prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami
rzetelnego postępowania w aktywności gospodarczej (dobrymi praktykami biznesowymi),
budując kulturę polskiej przedsiębiorczości oraz tworząc jej najlepsze standardy,
c) promowanie przyjaznych rozwiązań dla przedsiębiorczości tworzonych przez osoby i/lub
instytucje publiczne, samorządy lokalne itp.
3. Nagroda Małopolski Dąb przyznawana jest tym, którzy w sposób znaczący przyczynili się do
rozwoju przedsiębiorczości, dbają o dobrą kondycję gospodarczą regionu Małopolski oraz
przyczyniają się do budowy siły ekonomicznej Państwa.
III. Organizacja Nagrody
1. Nagroda Małopolski Dąb przyznawana jest raz do roku, w kolejnych edycjach.
2. Inicjatywa Nagrody Małopolski Dąb realizowana jest zgodnie z harmonogramem każdorazowo
zatwierdzanym i ogłaszanym przez Zarząd MZP Lewiatan dla każdej edycji.
3. Harmonogram upubliczniany jest na stronie internetowej Związku: www.mzp.org.pl.
IV.

Nagroda Małopolski Dąb przyznawana jest w następujących kategoriach:
A. Przedsiębiorcy
oraz
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B. Instytucje, Organizacje, Osobowość życia publicznego

Strona

1.

Kategorie Nagrody Małopolski Dąb

W sekcji Przedsiębiorcy Nagroda Małopolski Dąb przyznawana jest w postaci statuetki (jedna dla
każdej kategorii) i do trzech wyróżnień w każdej z kategorii przedsiębiorców. Laureatów Kapituła
wybiera spośród zgłoszonych kandydatur, oddzielnie dla każdej z poniżej wskazanych kategorii
przedsiębiorców, przy przyjęciu kryterium przedsiębiorcy najlepiej realizującego cele określone
w ust. II Regulaminu:
 Przedsiębiorstwa mikro – zatrudniające poniżej 10 pracowników
 Przedsiębiorstwa małe – zatrudniające od 10 do 49 pracowników
 Przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 Przedsiębiorstwa duże – zatrudniające, co najmniej 250 pracowników.
3. W kategorii Instytucje, Organizacje, Osobowość życia publicznego przyznaje się jedną Nagrodę
którą otrzymuje organizacja, instytucja lub osoba publiczna z regionu Małopolski o znaczących
osiągnięciach w tworzeniu przyjaznych warunków dla działalności gospodarczej.
4. Kapituła Nagrody może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień, niezależnie od
Nagród wskazanych w pkt. IV.2 i IV.4.
5. Kapituła Nagrody, na wniosek Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, w
szczególnych okolicznościach, może zdecydować o przyznaniu jednej w trakcie edycji Nagrody
Specjalnej dla osoby w wyjątkowy sposób spełniającej kryteria wymagane w pkt. IV.2 i/lub w pkt.
IV.4.
Patronat

1.

Organizator może powołać Patronów Honorowych i Patronów Medialnych obejmujących
patronat nad kolejnymi edycjami Nagrody Małopolski Dąb.
Zaproszenia do objęcia Patronatu Honorowego kierowane będą w pierwszej kolejności do:
Konfederacji Lewiatan, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego,
Prezydenta Miasta Krakowa.
Zaproszenia do objęcia Patronatu Medialnego kierowane będą do lokalnych gazet, telewizji,
radia, do instytucji finansowych, oraz do wszelkich innych podmiotów, których działalność
bezpośrednio koresponduje z celami Nagrody Małopolski Dąb.
Ustanowienie Patronatu Honorowego i Patronatu Medialnego zostanie każdorazowo
potwierdzone pisemnie w formie wymaganej przez Patronów Honorowych i Patronów
Medialnych (zaakceptowany list intencyjny, porozumienie, umowa).

2.

3.

4.

VI.

Kapituła Nagrody

1.

Kapituła Nagrody Małopolski Dąb powoływana jest przez Zarząd Małopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan na każdą edycję konkursu.
Do Kapituły Nagrody Małopolski Dąb zapraszane są osoby o niepodważalnym autorytecie,
cieszące się powszechnym zaufaniem, o właściwym poziomie merytorycznym, krzewiące zasady
zgodne z celami Nagrody Małopolski Dąb oraz członkowie Zarządu Małopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan.
Przewodniczącym Kapituły Nagrody Małopolski Dąb jest Prezes Małopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan.
Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły przez skierowanie pisemnych
zaproszeń do wszystkich członków Kapituły.

2.

3.
4.
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2.

5.

6.
7.

Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących
w posiedzeniu. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości
głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
Decyzje Kapituły są ostateczne.
Sprawozdania z posiedzeń Kapituły Nagrody Małopolski Dąb sporządzane są w formie pisemnej

VII. Zgłaszanie kandydatur oraz nominacje do Nagrody Małopolski Dąb.
1.

Do udział w Nagrodzie Małopolski Dąb zapraszamy:
 Przedsiębiorców, którzy:
a. prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
b. mają nie krótszy niż 5 letni staż w działalności gospodarczej liczony do momentu zgłoszenia
do Nagrody Małopolski Dąb,
c. złożą w terminie w biurze Organizatora prawidłowo wypełniony Formularz Deklaracji
Uczestnictwa wraz z oświadczeniami o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne ZUS, o niezaleganiu z należnościami fiskalnymi oraz oświadczenie o kondycji
ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym bieżącym regulowaniu należności wobec
kontrahentów oraz niewystępowaniu przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa
potwierdzonymi podpisem w Formularzu Deklaracji Uczestnictwa – część C.
 Instytucje, Organizacje, Osoby życia publicznego, które:
a. działają na terenie województwa małopolskiego, skutecznie realizując cele określone w II
Regulaminu,
b. zostaną w terminie zgłoszone do biura Organizatora na Formularzu Rekomendacji
c. są rekomendowane przez członka / -ów Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
Zgłoszenia kierowane są do Organizatora na Formularzu Rekomendacji wyłącznie na jednego
kandydata w kategorii Instytucja, Organizacja, Osobowość życia publicznego.

5.

6.
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3.
4.

Organizator może wystąpić do kandydata o potwierdzenie udziału w inicjatywie Nagrody
Małopolski Dąb, o uzupełnienie informacji dotyczących kandydata, udzielenie wyjaśnień, jak
również zasięgnąć opinii osób trzecich dla potwierdzenia spełnienia przez kandydata wszystkich
kryteriów wynikających z Regulaminu.
Nominacji kandydatów do udziału w Nagrodzie Małopolski Dąb dokona Kapituła Nagrody.
Kapituła Nagrody Małopolski Dąb nominuje kandydatów w każdej z kategorii przedsiębiorców w
kategorii „Przedsiębiorcy” oraz kandydatów w kategorii „Instytucje, Organizacje oraz Osobowość
życia publicznego”.
Kapituła sporządzi i zatwierdzi ostateczne alfabetyczne listy kandydatów nominowanych
w poszczególnych kategoriach. Lista kandydatów do Nagrody Małopolski Dąb, w każdej
z kategorii zostanie opublikowana na stronie www Małopolskiego Związku Pracodawców
Lewiatan tj. www.mzp.org.pl oraz zostanie skierowana do wszystkich członków Małopolskiego
Związku Pracodawców Lewiatan za pośrednictwem poczty e-mail na adresy e-mail członków
wskazane Małopolskiemu Związkowi Pracodawców Lewiatan w zgłoszeniach członkowskich.
Z obrad Kapituły i dokonanych nominacji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez jej
członków. Protokół z posiedzenia Kapituły będzie przechowywany w siedzibie Małopolskiego
Związku Pracodawców Lewiatan.
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2.

7.

Nominacja kandydata do Nagrody Małopolski Dąb, który jednocześnie pełni funkcję członka
zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, powoduje zawieszenie prawa tego
członka zarządu do głosowania w Kapitule Nagrody Małopolski Dąb, w kategorii, w której
kandydat został zgłoszony.

VIII. Wybór laureatów Nagrody Małopolski Dąb.
1.

2.

3.

4.

IX.

Laureaci Nagrody Małopolski Dąb wyłaniani są Laureatów Nagrody Małopolski Dąb wyłania
Kapituła w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Decyzje o wyborze laureatów, które
podejmuje Kapituła Nagrody Małopolski Dąb są ostateczne.
Kapituła w przypadku niespełnienia przez zgłoszonych kandydatów wymagań, które powinni
spełniać laureaci mając na względzie cele Nagrody Małopolski Dąb wskazane w ust. II
Regulaminu, może odmówić przyznania Nagrody w poszczególnych kategoriach.
Wyłaniając laureatów spośród zgłoszonych Przedsiębiorców Kapituła weźmie pod uwagę sukces
biznesowy prowadzonej firmy i jej pozycję w regionie lub środowisku lokalnym, przestrzeganie
dobrych standardów rzetelnego przedsiębiorcy i pracodawcy, jak również aktywność z obszaru
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywność na rzecz rozwoju środowiska
przedsiębiorców.
Osobę publiczną wyróżnioną, jako Laureata powinno charakteryzować zaangażowanie
na rzecz rozwoju gospodarczego kraju lub regionu Małopolski, otwartość na dialog
i praktyczne efekty współpracy z biznesem, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lub
dziedzin mających istotny wpływ na życie gospodarcze, funkcjonowanie firm oraz kształtowanie
dobrych standardów współpracy administracji z biznesem.
Opłaty zawiązane z Nagrodą Małopolski Dąb.

1. Warunkiem uczestnictwa jako kandydat do Nagrody jest wniesienie opłaty rejestracyjnej
w wysokości:
 przedsiębiorstwa mikro 700 zł (siedemset złotych) netto,
 przedsiębiorstwa małe 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) netto
 przedsiębiorstwa średnie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto,
 przedsiębiorstwa duże 1200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) netto,
2. Przedsiębiorcy nagrodzeni (Laureaci) ponoszą część kosztów promocji wg poniższych zasad.
Firmy uhonorowane Statuetką Małopolskiego Dębu:
 przedsiębiorstwa mikro 2500 (dwa tysiące pięćset złotych) netto
 przedsiębiorstwa małe 3750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto,
 przedsiębiorstwa średnie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto,
 przedsiębiorstwa duże 7 500,00 zł (siedem tysięcy złotych) netto.
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Firmy uhonorowane wyróżnieniem:
 przedsiębiorstwa mikro 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto,
 przedsiębiorstwa małe 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto
 przedsiębiorstwa średnie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto,
 przedsiębiorstwa duże 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto.

3.
4.
5.

Opłaty rejestracyjne dokonywane są przez uczestników w terminie 14 dni od daty wystawienia
przez Organizatora rachunku, jednak nie później niż do 30 dnia poprzedzającego galę finałową.
Obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej lub poniesienia części kosztów promocji nie dotyczy
Laureatów w kategorii: Instytucja, Organizacja i Osoba z życia publicznego.
Nieuregulowanie opłaty rejestracyjnej lub opłat z tytułu pokrycia części kosztów promocji
upoważnia Organizatora do wykluczenia kandydata z ubiegania się o przyznanie Nagrody
Małopolski Dąb, a w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszego ustępu może
skutkować cofnięciem przyznanej już Nagrody.

X.

Nagroda Małopolski Dąb

1.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie Nagród odbędzie się po wyłonieniu Laureatów
w terminie i miejscu podanym do wiadomości laureatów przez Organizatora
Laureaci w każdej kategorii otrzymują: statuetkę, dyplom, prawo do posługiwania się
i korzystania z tytułu „Małopolski Dąb” z oznaczeniem roku, za który Nagroda została przyznana.
Informacje o Laureatach zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ustalonej przez
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór nagród przez Laureatów Nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia kandydatów, którzy rażąco naruszają zasady,
którymi kieruje się Organizator realizując cel Nagrody. Wykluczenie wymaga pisemnego
uzasadnienia i może również nastąpić po jej zakończeniu poprzez pozbawienie Nagrody.

2.
3.
4.
5.

XI. Ochrona danych osobowych
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1. Organizator pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oznacza to, że administratorem
danych osobowych jest Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, ul. Szlak 10/2a, 31-161
Kraków, posiadający wpis do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000116304 oraz NIP 6762105522.
2. Kandydaci do Nagrody Małopolski Dąb zgłaszając uczestnictwo wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych przez organizatora tj. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, z
siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-161, ul. Szlak 10/2a, w zakresie niezbędnym do
organizacji i przyznania Nagrody Małopolski Dąb. Dane osobowe zgromadzone w związku z
organizacją Nagrody, przetwarzane będą wyłącznie w ww. celu.
3. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Nagrodzie Małopolski Dąb. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa
dopuszczenia do udziału.
4. Kontakt z dministratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Małopolski
Związek Pracodawców Lewiatan, ul. Szlak 10/2 , 31-161 Kraków, poczty elektronicznej pod
adresem: info@pracodawcy.org oraz pod numerem telefonu: +48 12 294 06 03 .
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
związanych z organizacją i udziałem w Nagrodzie Małopolski Dąb. Dane przetwarzane na
potrzeby przesyłania informacji (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do
czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód. Dane osobowe dla celów kontaktu z

Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą
archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością
odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane
przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach
archiwizacyjnych, będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lat od przyznania Nagrody
Małopolski Dąb.
6. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w posiadają prawo do: dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można
przesłać e-mailem na adres: info@pracodawcy.org, pocztą tradycyjną na adres: Małopolski
Związek Pracodawców Lewiatan, ul. Szlak 10/2 , 31-161 Kraków, lub wycofać osobiście
stawiając się w siedzibie związku, w godzinach otwarcia związku.
7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w posiadają prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
XII. Postanowienia końcowe

3.
4.

5.
6.
7.
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2.

Przyznanie Nagrody Małopolski Dąb nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723).
Kandydaci do Nagrody Małopolski Dąb zgłaszając uczestnictwo, akceptują postanowienia
niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do jego przestrzegania.
Uczestnictwo w inicjatywie Nagrody Małopolski Dąb jest dobrowolne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
wyłonienie Laureatów Nagrody Małopolski Dąb, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych,
działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn, których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec.
Wszelkie reklamacje lub uwagi dotyczące Nagrody Małopolski Dąb należy zgłaszać pisemnie na
adres siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, będąc zobowiązanym do
udostępnienia aktualnie obowiązującego Regulaminu.
Regulamin Nagrody Małopolski Dąb, formularze Deklaracji Uczestnictwa i Rekomendacji są
dostępne w biurze Organizatora oraz opublikowane na stronie internetowej www.mzp.org.pl.
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