
Załącznik do Zarządzenia Nr 30.231.2016 

Rady Gminy Wiązowna 

z dnia 11 marca 2016 r. 

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Wiązowna 

„Złoty Wiąz” 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Nagroda Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz”, przyznawana przez organ wykonawczy samorządu 

Gminy Wiązowna, ma charakter honorowy i nie jest związana z gratyfikacją finansową. 

2. Celem przyznawania nagrody jest docenienie osób fizycznych i prawnych, szczególnie 

wyróżniających się w swojej działalności gospodarczej i społecznej w gminie Wiązowna oraz 

przyczyniającym się do rozwoju i promocji gminy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

3. Celami szczegółowymi są: 

1) inspirowanie rozwoju przedsiębiorców na terenie gminy Wiązowna, 

2) promowanie postaw proinwestycyjnych i innowacyjnych dokonań, 

3) pobudzanie lokalnej gospodarki do wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji, metod 

zarządzania, współpracy z sektorami: nauki, administracji i społecznym, 

4) wskazanie podmiotów, które prowadzą działania non - profit na rzecz mieszkańców gminy i organizacji 

społecznych z terenu gminy. 

§ 2. Zasady przyznawania nagrody 

1. Nagroda w poszczególnych kategoriach przyznawana będzie przedsiębiorcom z siedzibą w gminie 

Wiązowna lub działającym na jej terenie, na przykład w formie oddziału lub filii, na podstawie przekazanych 

w konkursie zgłoszeń. 

2. Nagroda nie może zostać przyznana laureatom poprzednich edycji nagrody w danej kategorii przed 

upływem dwóch lat od jej przyznania w danej kategorii. 

3. Warunkiem kandydowania do nagrody jest złożenie pisemnego lub elektronicznego wniosku o 

przyznanie nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu wraz z załącznikami, 

potwierdzającymi spełnienie warunków przyznawania nagrody w danej kategorii. 

4. Zgłoszenia do nagrody mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje 

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie poprzez uzupełnienie i przekazanie wniosku o nagrodę wraz z załącznikami. 

Zgłaszany podmiot musi wyrazić zgodę na zgłoszenie do nagrody. 

5. Termin i sposób przekazywania wniosków o przyznanie nagrody podaje Wójt Gminy w ogłoszeniu. 

6. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Kapituła Nagrody, powoływana każdorazowo przez Wójta 

Gminy Wiązowna, a przy swojej ocenie bierze pod uwagę wniosek i załączone do niego dokumenty, 

potwierdzające spełnianie warunków zgłoszenia w danej kategorii. 

§ 3. Kategorie przyznawania nagrody 

Nagroda przyznawana jest raz do roku osobom fizycznym lub prawnym, a także organizacjom 

pozarządowym i grupom osób za osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania 

nagrody w następujących kategoriach: 

1) Mała Firma roku – firma z terenu gminy Wiązowna, który zatrudnia od 1 do 30 osób, której działalność 

pozytywnie wpływa na rozwój gminy oraz wzrost konkurencyjności na rynku; 

2) Pracodawca roku - przedsiębiorca zatrudniający powyżej 30 osób, wyróżniający się działaniami na 

rzecz przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy Wiązowna i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 



3) Nestor biznesu - firma z terenu gminy Wiązowna, działająca nieprzerwanie minimum 20 lat na terenie 

gminy Wiązowna; 

4) Innowacyjna Firma roku - firma z terenu gminy Wiązowna, która wdrożyła lub ciągle wdraża 

innowacyjne rozwiązania technologiczne i innowacyjne rozwiązania produkcyjne lub w zakresie 

zarządzania, albo opracowała własne technologie lub udoskonaliła zakupione technologie; 

5) Filantrop roku - firma z terenu gminy Wiązowna, wyróżniająca się udzielaniem pomocy na rzecz osób 

potrzebujących, organizacji społecznych i mieszkańców gminy w różnych aspektach życia społecznego; 

6) Lider ekonomii społecznej - stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia, warsztaty terapii zajęciowej, grupa 

osób i podmiotów, które prowadzą działalność o celach społecznych, których dochód przeznaczany jest 

na realizację tych celów. 

§ 4. Opis warunków zgłaszania 

1. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii Mała Firma roku w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody powinni spełniać następujące warunki: 

1) zatrudnianie nie więcej niż 30 pracowników, 

2) posiadanie dobrej sytuacji finansowej i osiąganie rentowności działalności gospodarczej, 

3) budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym lub międzynarodowym. 

2. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii Pracodawca roku w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody powinni spełniać następujące warunki: 

1) działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników, a także podnoszenia przez nich 

kwalifikacji zawodowych, 

2) podejmowanie działań w sferze programów motywacyjnych dla pracowników, społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

3) oferowanie programów stażowych oraz praktyk dla osób młodych lub absolwentów. 

3. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii Nestor biznesu w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok zgłoszenia do nagrody powinni spełniać następujące warunki: 

1) stabilność zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym niezmiennie od minimum 20 lat, 

2) prowadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi firmy, 

3) przekazywanie wiedzy zawodowej w prowadzeniu firmy młodszym pokoleniom poprzez wdrażanie i 

wprowadzanie do firmy młodszych pracowników lub członków rodziny. 

4. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii Innowacyjna Firma roku w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody powinni spełniać następujące warunki: 

1) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych bądź dokonywanie zakupów projektów B+R, 

2) ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych, 

3) posiadanie dużego udziału nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji (usług), 

4) wprowadzanie innowacji na rynek. 

5. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii Filantrop roku w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok zgłoszenia do nagrody powinni spełniać następujące warunki: 

1) angażowanie się w pomoc mieszkańcom gminy i organizacjom pozarządowym, działającym w sferach 

życia społecznego gminy; 

2) popularyzowanie i wspieranie współpracy między sektorem gospodarczym a społecznym, 

3) przekazywanie pomocy finansowej lub rzeczowej określonej wysokości na działalność prospołeczną. 

6. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii Lider ekonomii społecznej powinni spełniać 

następujące warunki: 

1) wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel prowadzonej działalności, 



2) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności, 

3) popularyzowanie wolontariatu i działań na rzecz innych osób, ochrony praw zwierząt, ochrony 

zabytków, rozwoju kultury itp. 

§ 5. Wręczenie nagrody 

1. Nagrody wręczane są podczas przygotowanej w tym celu uroczystości. O terminie i miejscu wręczenia 

nagrody zgłoszeni i laureaci są informowani w zwyczajowo przyjęty sposób, tj. za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub elektronicznej, a także telefonicznie. 

2. Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę „Złoty Wiąz” wraz z dyplomem, otrzymując prawo do 

używania we wszelkich materiałach informacyjno - reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Wójta Gminy 

Wiązowna Złoty Wiąz w roku … w kategorii ...”. 

3. Kapituła Nagrody może zdecydować o przyznaniu wyróżnień. Wyróżnieni otrzymują dyplom i mają 

prawo używać we wszelkich materiałach informacyjno - reklamowych tytułu „Wyróżnienie w konkursie o 

Nagrodę Wójta Gminy Wiązowna Złoty Wiąz w roku … w kategorii ...”. 

 


