Północna Izba Gospodarcza
Koszalin
ul. Racławicka 15 – 17 „F”
75-620 Koszalin
Tel./Fax.: 94 341 10 83
www.izba.info
www.pig.koszalin.pl
e-mail: koszalin@izba.info

PROJEKT REGULAMINU KONKURSU
„PRACODAWCA ROKU POMORZA 2018”
Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania Uczestników, sposób oceny
oraz termin konkursu „Pracodawca Roku Pomorza 2018”, zwanego dalej „Konkursem”.

I. CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promowanie pracodawców Pomorza, którzy przestrzegając
przepisy prawa, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz
legalności zatrudnienia, kierują się zasadami fair play zarówno wobec swoich
pracowników, jak i partnerów gospodarczych oraz osiągają przy tym sukcesy
gospodarcze.
2. Równoważnym celem jest budowa pozytywnego wizerunku pracodawców, dbających
o systematyczną poprawę warunków zatrudniania.

II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie Oddział w Koszalinie,
zwana dalej „Organizatorem”.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Zgłoszenie oraz udział w Konkursie są bezpłatne.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie tegorocznej
edycji Konkursu, posiadający siedzibę lub oddział na terenie Pomorza, zaś
prowadzone przez nich przedsiębiorstwa muszą być zarejestrowane w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze
Sądowym.
3. Przez teren Pomorza rozumie się cały obszar województwa zachodniopomorskiego
oraz województwa pomorskiego.
4. Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z dziedziną zarządzania
kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:
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Kategorie związane z wielkością zatrudnienia
I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 zatrudnionych osób);
II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 zatrudnionych osób);
III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 zatrudnionych osób);
IV kategoria – przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 zatrudnionych osób);
Kategorie jakościowe
V kategoria - społeczna odpowiedzialność biznesu - firma aktywna lokalnie
oraz wykazująca dbałość o środowisko, w którym działa;
VI kategoria - wyróżnienie dla szkoły lub wydziału uczelni współpracującej
z biznesem;
VII kategoria – plebiscyt internetowy „Wybór internautów – Pracodawca Roku
Pomorza 2018”.
5. Pracodawca może być zgłoszony do wszystkich kategorii jakościowych. Aby wziąć
udział w kategoriach jakościowych należy zaznaczyć jedną lub kilka na formularzu
zgłoszeniowym.
IV. KAPITUŁA KONKURSU
1. Kapituła Konkursu to grono ekspertów, wyznaczonych przez Organizatora w celu
przyznawania tytułów „Pracodawcy Roku Pomorza 2018”. Głównym zadaniem
Kapituły jest wybór Laureatów Konkursów w poszczególnych kategoriach.
2. Członków Kapituły powołuje Organizator spośród przedstawicieli administracji
rządowej, samorządowej oraz organizacji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli
mediów.
3. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 15 ekspertów. Kapituła może obradować
przy minimalnym udziale 8 ekspertów.
4. Członkowie Kapituły spośród swego grona wybierają Przewodniczącego, WicePrzewodniczącego i Sekretarza Kapituły.
5. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na stronie Konkursu. W szczególności
oznacza to zgodę członków Kapituły na publikację swojego imienia, nazwiska oraz
fotografii.
6. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa
w Kapitule.
7. Kapituła pracuje w trybie tajnym. Wszystkie przedstawione w ramach Konkursu
konkursowej informacje zostaną zachowane w ścisłej tajemnicy i będą udostępniane
tylko osobom dokonującym oceny materiałów zgromadzonych w Konkursie.
8. Do publicznej wiadomości podawane są tylko nazwy tych Uczestników, którzy
zdobędą nagrody lub wyróżnienia.
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V. WARUNKI FORMALNE KONKURSU
1. Lista pracodawców biorących udział w Konkursie ustalana jest na podstawie
zgłoszenia Organizatorowi.
2. Do Konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który:
a)
b)
c)
d)
e)

samodzielnie zgłosi chęć udziału w Konkursie;
zostanie zgłoszony przez członka Kapituły Konkursu;
zostanie zgłoszony przez członka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie;
zostanie zgłoszony przez przedstawiciela firmy, z którą współpracuje;
zostanie zgłoszony przez przedstawiciela samorządu z terenu województwa
zachodniopomorskiego bądź pomorskiego.

3. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawne i kompletne wypełnienie ankiety
zgłoszeniowej, która obejmuje:
a. Ankietę zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy;
b. Logotyp w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub pendrive, albo przesłany emailem na adres: koszalin@izba.info),
c. Prezentację zakładu w formie tekstu do 250 słów,
d. Pisemne oświadczenie pracodawcy o będących w toku lub zakończonych
postępowaniach karnych oraz postępowaniach o wykroczenia bądź oświadczenia
o braku takich postępowań (warunek ten dotyczy wyłącznie postępowań
prowadzonych wobec organów administracji publicznej),
e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację danych pracodawcy, w tym jego
wizerunku lub wizerunku jego przedstawicieli, podanych w ankiecie
dotyczących zakładu pracy oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów
promocji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych)
f. oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec
organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy
koszalin@izba.info lub w formie pisemnego zgłoszenia na adres:
KONKURS PRACODAWCA ROKU POMORZA 2018
Północna Izba Gospodarcza Oddział w Koszalinie
Ul. Racławicka 15-17 F/214, 75-620 Koszalin
do dnia 25 września 2018 roku, do godziny 1200 (przy czym o dochowaniu terminu
decyduje data dostarczenia przesyłki do Organizatora).
4. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym w ust. 3 terminie nie będą brane pod uwagę
przez Kapitułę Konkursu.
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5. Informacja o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu zostanie przekazana pracodawcy
drogą elektroniczną w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu Konkursu.
6. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych
zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia,
spoczywa na osobach nadsyłających zgłoszenia.
VI. OCENA MERYTORYCZNA KANDYDATÓW ORAZ KRYTERIA KONKURSU
1. Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów do nagrody Pracodawca Roku, Kapituła

Konkursu w posiedzeniu niejawnym wybierze Laureatów w każdej z VI kategorii,
kierując się kryteriami:
a) wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi;
b) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
c) przestrzegania prawa pracy;
d) zatrudniania pracowników z zagranicy;
e) przyznawane benefity dla pracowników;
f) wspierania społeczności lokalnej oraz pracowników firmy (uczestnictwo
i wspierania przedsięwzięć ważnych społecznie i akcji charytatywnych);
g) otrzymania w ostatnim roku certyfikaty, nagrody i wyróżnienia w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem;
h) organizowania staży i praktyk dla uczniów i studentów;
i) dbałości o zasoby i środowisko naturalne.
2. Oceny pracodawców uczestniczących w Konkursie Kapituła Konkursu dokonuje na
3.

4.
5.
6.

7.

podstawie informacji przedstawionych w Ankiecie Zgłoszeniowej.
Każdy ekspert Kapituły dysponuje 10 punktami, które może rozdysponować wśród
zgłoszonych kandydatów w danej kategorii, kierując się kryteriami Konkursu. Każdy
z członków Kapituły dokłada starań, aby zapoznać się w jak największym zakresie
z każdym ocenianym uczestnikiem.
Przy ocenie kandydata Kapituła może wziąć pod uwagę także inne kryteria według
własnego uznania.
Suma ocen poszczególnych Ekspertów decyduje o miejscu uzyskanym w Konkursie
w danej kategorii.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów Kapituła ocenia
ponownie wyłącznie tych kandydatów poprzez głosowanie jawne. O wyższej ocenie
decyduje wówczas większość głosów. Jeśli kandydaci nadal osiągają taką samą liczbę
głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczania uczestnika do oceny bez
uzasadnienia.
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VII. PRZYZNAWANE TYTUŁY
1. Nagrody w Konkursie mają charakter honorowy. Nie dotyczy to wyróżnień i nagród
specjalnych, przyznawanych przez Partnerów i Patronów Konkursu.
2. W Konkursie Pracodawca Roku kandydatom, którzy zdobyli najwyższą liczbę
punktów w ocenie Kapituły przyznaje się tytuły:
a) „Pracodawca Roku Pomorza 2018 w kategorii mikroprzedsiębiorstwo”;
b) „Pracodawca Roku Pomorza 2018 w kategorii małe przedsiębiorstwo”;
c) „Pracodawca Roku Pomorza 2018 w kategorii średnie przedsiębiorstwo”;
d) „Pracodawca Roku Pomorza 2018 w kategorii duże przedsiębiorstwo”;
e) „Pracodawca Roku Pomorza 2018 w kategorii społeczna odpowiedzialność
biznesu”;
f) „Nauka dla Biznesu w kategorii wyróżnienie dla wydziału uczelni lub szkoły
współpracującej z biznesem”;
g) „Pracodawca Roku Pomorza 2018 - wybór internautów”.
2. Kapituła może ponadto przyznać wyróżnienia kandydatom, którzy w prowadzonej
działalności szczególnie odznaczają się realizacją ocenionych w Konkursie kryteriów,
a nie uzyskali tytułów w żadnej kategorii Konkursu.
3. Przyznane przez Kapitułę tytuły i wyróżnienia potwierdzone zostają wręczeniem
Statuetek oraz dyplomów. Organizator Konkursu posiada wszelkie prawa do
przyznawania tytułów w poszczególnych kategoriach Konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „Gali Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie 2018”. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator zobowiązuje
się powiadomić uczestników minimum 30 dni przed dniem Gali.
5. Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania uzyskanego tytułu w celach
reklamy i promocji.
6. Laureaci zyskują prawo do bezpłatnej rocznej promocji w mediach należących do
Organizatorów, partnerów oraz członków Kapituły.
7. Partnerzy i Patroni Konkursu, którzy zgłoszą takie oczekiwanie, mogą przyznać
w danej edycji Konkursu nagrody specjalne. Decyzja o wskazaniu Laureata należy
do Partnera lub Patrona.

VIII. DANE OSOBOWE
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z prowadzenia nowego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Północna Izba
Gospodarcza Oddział w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 F/214 KRS: 0000094718.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagród, ogłoszenia Laureatów promowania Laureatów Konkursu.
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3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie adresu email nie jest obowiązkowe, ale jeśli Uczestnik Konkursu tego nie zrobi nie otrzyma
wiadomości z informacją o jego zakwalifikowaniu do Konkursu.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu obejmować będzie
następujący zakres danych:
- imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy;
- adres e-mail,
- numer telefonu
- adres, siedziba,
- logo firmy, wizerunek przedstawicieli.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz po jego
zakończeniu przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m. in. prawa
podatkowego).
6. Odbiorcami danych osobowych są:
a) Kategoria 1 – tylko w zakresie niezbędnym i określonym przez przepisy prawa np.:
banki, urzędy państwowej, organy władzy publicznej, niezależne firmy kontrolne i
audytorzy, inne niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
b) Kategoria 2 – tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia
konkursu ( redaktorzy mediów, członkowie kapituły konkursowej i Organizator.
7. Dane osobowe będą zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
8. Zapewnione jest prawo dostępu do tych danych. Uczestnicy mogą żądać ich
sprostowania, usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa
polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również prawo, bez
podania przyczyny, do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych do innego administratora.
9. Przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Uczestnikom prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
2. Kapituła może dokonać cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu Pracodawca Roku w
przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami
etyki biznesowej.
3. Zainteresowane osoby lub podmioty mogą zgłaszać do Organizatora swoje uwagi,
wnioski i skargi w celu zmiany regulaminu, kryteriów i organizacji nie później niż do
końca lipca roku, który będzie podlegał ocenie.
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4. Obsługę Konkursu prowadzi przedstawiciel Organizatora. Zajmuje się jego promocją,
przyjmowaniem Ankiet Zgłoszeniowych oraz organizacją prac Kapituły.
5. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureatów wszystkim zainteresowanym
przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora pisemnego odwołania dotyczącego
wyników Konkursu, na adres mailowy koszalin@izba.info.
6. Odwołania rozpatruje Organizator w porozumieniu z Kapitułą w terminie 14 dni od daty
jego wpłynięcia.
7. Wszelkie kwestie związane z interpretacją zapisów Regulaminu i pozostałych
informacji oraz wymogów konkursowych są wyjaśniane i rozstrzygane przez
Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji i
danych w ankiecie konkursowej przez Uczestnika. W przypadku podania informacji
nieprawdziwych lub dotyczących strony trzeciej Uczestnik zostanie wykluczony z
Konkursu, a w przypadku Laureata pozbawiony uzyskanego tytułu.
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