
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa  

nr 298 z dnia 12 września 2019 r. 

 

Regulamin Konkursu 

 „Przedsiębiorca roku” 

 

§1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs pod nazwą „Przedsiębiorca roku”. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Prezydent Miasta Tczewa powierza 

wskazanej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Tczewie, zwanej dalej 

Organizatorem. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursu. 

4. Prezydent Miasta może wystąpić o patronat medialny konkursu.  

 

§ 2 

CEL KONKURSU  

Celem Konkursu „Przedsiębiorca roku” jest identyfikacja i promocja lokalnych 

przedsiębiorstw, wyrobów oraz usług rzemieślniczych, dostarczanych na terenie Tczewa wraz 

z wyróżnieniem ich wytwórcy lub dostawcy. 

 

§3 

SKŁAD KAPITUŁY 

1. Kapitułę Konkursu powołuje Prezydent Miasta Tczewa w drodze zarządzenia 

wewnętrznego.  

2. Do składu Kapituły corocznie dołącza laureat nagrody z roku poprzedniego, na okres  

do końca danej kadencji Prezydenta Miasta. Ilość członków Kapituły jest ustalana przez 

Prezydenta Miasta Tczewa. 

3. Do obowiązków Kapituły należy nadzorowanie przebiegu Konkursu, ocena kandydatów i 

wybór laureata Konkursu. 

 

§4 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs „Przedsiębiorca roku” ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 

marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1292), mających swoją siedzibę na terenie miasta Tczewa. 

 

 

 

 

 



§5 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PRZEDSIĘBIORCA ROKU 

 

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest na portalu internetowym www.wrotatczewa.pl, 

stronie internetowej www.dp.tczew.pl i na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego  

w Tczewie. Informacja o konkursach jest przekazywana lokalnym mediom.    

2. Kandydatury mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne, przedsiębiorców, organizacje 

zrzeszające pracodawców, przedsiębiorców oraz rzemieślników, a także przez Prezydenta 

Miasta w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu. Dopuszcza się samodzielne 

zgłoszenie swojej kandydatury do konkursu przez zainteresowanego. 

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez ankietę  konkursową, stanowiącą załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłoszenie składa się osobiście w siedzibie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie  

przy ul. Obrońców Westerplatte 3 lub pocztą. Dopuszcza się możliwość przesłania ankiety 

elektronicznie na adres: info@dp.tczew.pl w formie skanu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Kandydata o dodatkowe informacje, 

o które może zwrócić się również Kapituła Konkursu. Zakres informacji nie może naruszać 

praw Kandydata, związanych z ochroną jego interesów. 

 

§6 

KRYTERIA WYBORU LAUREATA KONKURSU 

1. Oceny formalnej przesłanych ankiet do konkursu dokonuje Organizator Konkursu. Oceny 

merytorycznej dokonuje Kapituła Konkursu. 

2. Merytorycznymi kryteriami oceny w Konkursie są: 

a) solidność i jakość poparte dobrą opinią klientów, 

b) dbanie o zachowanie tradycji rzemieślniczej, kupieckiej etc.,  

c) posiadanie innych znaczących wyróżnień lub/i odnoszenie innych sukcesów o charakterze 

gospodarczym, 

d) zaangażowanie w sprawy miasta, 

e) CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu, 

f) dbałość o środowisko naturalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego. 

 

§7 

WYBÓR LAUREATA KONKURSU 

1. Organizator przygotowuje zbiorczy materiał i przedstawia go Prezydentowi Miasta 

Tczewa.  

2. Prezydent Miasta Tczewa zwołuje Kapitułę Konkursu, która na podstawie kryteriów, o 

których mowa w §6 niniejszego Regulaminu spośród zgłoszonych kandydatów wybiera 

zwycięzców Konkursu i nadaje im tytuł „Przedsiębiorca roku” w kategorii mikro oraz małe i 

średnie przedsiębiorstwa, a ponadto:  



- „Debiut roku” – dla nowo utworzonych przedsiębiorstw; 

- „Inwestycja/Inwestor roku” – dla nowo oddanych inwestycji lub podmiotów.  

3. Prezydent Miasta Tczewa bierze udział w obradach Kapituły Konkursu z prawem  

do głosowania. 

4. O miejscu i czasie oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu oraz formie przyznanych 

nagród decyduje Prezydent Miasta Tczewa. Informacja o tych ustaleniach jest przesyłana do 

osób nagrodzonych. 

5. Prezydent Miasta Tczewa wraz z Kapitułą Konkursu ma możliwość nie przyznania nagrody 

w danej kategorii. 

 

§8 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Główną nagrodą w Konkursie jest Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa, w formie dyplomu 

i statuetki „Przedsiębiorca roku” oraz nagrody rzeczowej lub finansowej przyznanej w każdej 

z kategorii.  

2. W przypadku nagrody rzeczowej, której wartość spowoduje przychód z nieodpłatnych 

świadczeń podlega on opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali 

podatkowej.  

3. Prezydent Miasta Tczewa może zdecydować o przyznaniu nagród dodatkowych w postaci 

wyróżnień. 

4. Laureaci Konkursu mogą wykorzystywać informację o nagrodzie lub wyróżnieniu w swoich 

materiałach promocyjnych i reklamowych.  

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Wszystkie zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby organizacji 

Konkursu oraz promocji miasta. 

3. Kandydaci, którzy nie uzyskali tytułu Laureata w Konkursie nie mogą wnosić odwołania. 

4. Organizator może z uzasadnionych powodów zmienić terminy podane w ogłoszeniu,  

o którym mowa w §5. 

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zmian Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Konkursu „Przedsiębiorca roku”. 

 

 

 


