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Rozdział 1 

Założenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej  
 

§ 1. 

Małopolska Nagroda Gospodarcza, zwana dalej Nagrodą, ma charakter honorowy. 

 

§ 2. 

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego 

oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań 

innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. 

 

§ 3. 

1. Nominowani i Laureaci Nagrody nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji 

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

2. Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać 

we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody 

Gospodarczej …rok… w kategorii ...”. 

 

Rozdział 2 

Kategorie Małopolskiej Nagrody Gospodarczej  
 

§ 4. 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie w następujących kategoriach:  

1) mały przedsiębiorca,  

2) średni przedsiębiorca, 

3) duży przedsiębiorca.  

2. Podział przedsiębiorców na kategorie w ust. 1 pkt 1 i 2 jest zgodny odpowiednio z przepisami art. 

7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).  

Za przedsiębiorców dużych uważa się przedsiębiorców przekraczających wielkości dla 

przedsiębiorcy średniego określone w wymienionym akcie prawnym. 

 
 



Rozdział 3 

Warunki Przyznawania Małopolskiej Nagrody Gospodarczej  

 
§ 5. 

1. Nagroda w poszczególnych kategoriach przyznawana będzie przedsiębiorcom zarejestrowanym na 

terenie Województwa Małopolskiego. 

2. Laureaci poprzednich edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej nie mogą się ubiegać ponownie 

o Nagrodę w tej samej kategorii. 

3. Niewypełnienie wszystkich pól punktu 1 wniosku o przyznanie Małopolskiej Nagrody 

Gospodarczej (Dane dotyczące wyników ekonomicznych) będzie skutkowało odrzuceniem 

wniosku z przyczyn formalnych.  

 

§ 6. 

Kandydaci do Nagrody w poszczególnych kategoriach winni spełniać następujące warunki: 

1) produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów,  

2) stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu 

zapewniające sukces rynkowy,  

3) posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej,  

4) inwestować w rozwój firmy,  

5) stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom,  

6) działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

7) prowadzić działalność w okresie min. ostatnich 3 lat w Województwie Małopolskim, 

8) wykazywać zysk netto. 

 

§ 7. 

Warunkiem kandydowania do Nagrody jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku 

o przyznanie Małopolskiej Nagrody Gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, w trybie określonym w rozdziale 5 niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział 4 

Kapituła Małopolskiej Nagrody Gospodarczej  
 

§ 8. 

1. Kapitułę Nagrody stanowi Małopolska Rada Gospodarcza, zwana dalej Radą, powołana przez 

Zarząd Województwa Małopolskiego w trybie odrębnej uchwały. 

2. Obrady Rady zwołuje Marszałek Województwa Małopolskiego. 

3. Regulamin prac Rady w zakresie Nagrody, przyjęty w dniu 14 września 2011 r., jest aktualizowany 

w drodze głosowania zwykłą większością głosów przez Członków Rady. 

 

§ 9. 

Przewodniczący Rady:  

1) przewodniczy obradom Rady, 

2) ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Rady, 



3) reprezentuje Radę na zewnątrz. 

 

§ 10. 

1. Członkowie Rady dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych wniosków, 

w trybie określonym w rozdziale 5 niniejszego Regulaminu. 

2. Rada może przyznać Nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze 

związane z Województwem Małopolskim. 

3. Nagrodę taką może otrzymać instytucja mająca swoją siedzibę na terenie Województwa 

Małopolskiego i/lub osobistość, stanowiąca gospodarczą wizytówkę Województwa 

Małopolskiego, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski. 

 

§ 11. 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

2. Protokół z posiedzenia podpisywany jest przez Sekretarza Rady. 

3. Obsługę prac Rady zapewnia Wydział Gospodarki i Innowacji Departamentu Nadzoru 

Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

Rozdział 5 

Tryb Wyłaniania Laureatów Małopolskiej Nagrody Gospodarczej  

 
§ 12. 

Małopolska Nagroda Gospodarcza przyznawana jest raz w roku. 

 

§ 13. 

1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez 

instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także 

indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców. 

2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 23 sierpnia 2019 roku. 

3. Warunkiem zgłoszenia do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej jest: 

1) w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

(zgłaszający), niezbędne jest zapoznanie się przez tę osobę z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO. Informacja 

o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody  stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2) zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenie przez osobę 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (zgłaszanego do Małopolskiej Nagrody 

Gospodarczej) pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody  

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 



4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków  

w złożonym Wniosku o przyznanie Nagrody. W przypadku nieusunięcia braków we wskazanym 

terminie, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska 

Nagroda Gospodarcza …rok…” w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego  

i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków. 

 

§ 14. 

1. Rada dokonuje trzech nominacji w poszczególnych kategoriach w drodze głosowania jawnego 

kwalifikowaną większością 3/5 głosów uwzględniając przyznaną punktację. 

2. Ustala się następujące kryteria oceny: 

 

 

3. Rada wybiera spośród Nominowanych w poszczególnych kategoriach trzech Laureatów Nagrody 

(jeden w każdej kategorii), wybierając ich w drodze głosowania tajnego. Laureatem zostaje 

Nominowany, który otrzyma największą liczbę głosów. 

4. Rada wybiera Laureatów Nagrody o charakterze specjalnym (jeden spośród instytucji i/lub jeden 

spośród osobistości) w drodze głosowania jawnego kwalifikowaną większością 3/5 głosów. 

5. Sekretarz Rady przekazuje informację o wybranych Laureatach do Zarządu Województwa 

Małopolskiego. 

6. Laureaci Nagrody zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego (www.malopolska.pl oraz www.businessinmalopolska.pl) po Gali 

wręczenia Nagród. 

 
 

Kryteria oceny Waga 

Wynik na sprzedaży (netto) (w mln PLN) 35 

Sprzedaż poza granice RP (w mln PLN) 10 

Nakłady inwestycyjne (netto) w Małopolsce (w mln PLN) 25 

Wysokość odprowadzonego podatku PIT (w mln PLN) 10 

Ilość zatrudnionych w Małopolsce (w etatach) 20 

SUMA 100 


