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Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż
za rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu

 

Nagroda Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż
społeczną odpowiedzialność biznesu
celu promocji rozwoju gospodarczego oraz uhonorowania Przedsiębiorców prowadzących 
aktywnie działalność gospodarczą w Regionie Płockim*, będących Członkami Izby 
Gospodarczej Regionu Płockiego. Nagro
społecznej odpowiedzialności biznesu wśród Przedsiębiorców.
 

Organizatorem Nagrody jest Izba Go
 

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się jako aktywny udział przedsiębiorstwa 
w wydarzeniach masowych, kulturowych poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe lub 
partnerstwo. Dzięki prospołecznym działaniom, przedsiębiorcy mogą dotrzeć do swoich 
odbiorców, budować pozytywny wizerunek wśród konsumentów, partnerów biznesowych 
i mieszkańców Regionu Płockiego, a w konsekwencji stać się rozpoznawalną marką.
 

Laureat Nagrody otrzymuje 
Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach
materiałach firmowych i reklamowych tytuł: 
Płockiego Zaufanie i Prestiż. 
 

Warunki zgłaszania i przyznawania Nagrody
 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą

400 Płock  tel. 24 367 99 89  e-mail: biuro@igrp.com.pl 

REGULAMIN 
Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż

za rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu w 2020 roku
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż – przyznawana
społeczną odpowiedzialność biznesu w 2020 roku, zwana dalej Nagrodą, jest organizowana w 
celu promocji rozwoju gospodarczego oraz uhonorowania Przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w Regionie Płockim*, będących Członkami Izby 
Gospodarczej Regionu Płockiego. Nagroda sprzyja prezentacji rozwoju 
społecznej odpowiedzialności biznesu wśród Przedsiębiorców. 

§ 2 
 

Organizatorem Nagrody jest Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. 

§ 3 
 

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się jako aktywny udział przedsiębiorstwa 
w wydarzeniach masowych, kulturowych poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe lub 
partnerstwo. Dzięki prospołecznym działaniom, przedsiębiorcy mogą dotrzeć do swoich 
odbiorców, budować pozytywny wizerunek wśród konsumentów, partnerów biznesowych 

Regionu Płockiego, a w konsekwencji stać się rozpoznawalną marką.

§ 4 
 

 Voucher turystyczny na trzydniowy pobyt dla dwóch osób
w Mikołajkach oraz statuetkę. Laureat ma prawo używać we wszelkich 

irmowych i reklamowych tytuł: Laureat Nagrody Izby Gospodarczej Regio
 

Warunki zgłaszania i przyznawania Nagrody 

§ 5 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną – przesyłając dokumenty

mail: biuro@igrp.com.pl  www.igrp.com.pl 

Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż przyznawanej 
w 2020 roku 

przyznawana za rozwój i 
, zwana dalej Nagrodą, jest organizowana w 

celu promocji rozwoju gospodarczego oraz uhonorowania Przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w Regionie Płockim*, będących Członkami Izby 

da sprzyja prezentacji rozwoju i upowszechnianiu 

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się jako aktywny udział przedsiębiorstwa  
w wydarzeniach masowych, kulturowych poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe lub 
partnerstwo. Dzięki prospołecznym działaniom, przedsiębiorcy mogą dotrzeć do swoich 
odbiorców, budować pozytywny wizerunek wśród konsumentów, partnerów biznesowych  

Regionu Płockiego, a w konsekwencji stać się rozpoznawalną marką. 

trzydniowy pobyt dla dwóch osób do 
prawo używać we wszelkich 

Laureat Nagrody Izby Gospodarczej Regionu 

przesyłając dokumenty na adres: 



 

 
ul. Stary Rynek 8  09-400 Płock 

biuro@igrp.com.pl, w formie papierowej 
w Biurze Izby – Stary Rynek 8, Płock.

2. Warunkiem uczestnictwa jest 
nr 1 niniejszego Regulaminu.

3. Nagroda będzie przyznawana przeds
w Regionie Płockim, będących Członkami Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

4. Zgłoszenia muszą być przesyłane indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców.

Termin zgłoszeń: do 15.11.2020 r. 
 

 

Nagrodę Izby Gospodarczej Region
dalej zwana Kapitułą. 

Kapitułę wybiera Rada Izby. W roku 2020 w
1. Piotr Krakowski – Przewodniczący Rady Izby

Budowlane Sp. z o.o. Sp.k.
2. Marek Gawkowski – Członek Rady Izby (
3. Magdalena Matyszewska 
4. Stanisław Pietrzak – Członek Rady Izby (
5. Jarosław Szczygieł – Członek Rady Izby (

USŁUGOWE INTERBUD Jarosław Szczygieł
 

1. Kapituła na I posiedzeniu wy
Kapituły. 

2. Kapituła ocenia W
merytorycznym i formalnym.

3. Wniosek zgłoszeniowy nie będzie poddany ocenie przez Kapitułę w przypadku: złożenia 
po terminie, braków formalnych.

4. Kapituła dokonuje oceny poprzez 
merytorycznej. Kapituła bierze pod uwagę m.in.:

A. Inwestycje w rozwój firmy
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formie papierowej – za pośrednictwem Poczty lub składając osobiście 
Stary Rynek 8, Płock. 

jest wypełnienie wniosku zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik 
nr 1 niniejszego Regulaminu. 
Nagroda będzie przyznawana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą 
w Regionie Płockim, będących Członkami Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.
Zgłoszenia muszą być przesyłane indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców.

 
§ 6 

 
do 15.11.2020 r. Przyjmowanie zgłoszeń opisano w pkt. 1 § 5.

Praca Kapituły 

§ 7 
 

Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż przyznaje Kapituła Konkursu, 

 
§ 8 

 
W roku 2020 w skład Kapituły wchodzą: 

Przewodniczący Rady Izby (Przedsiębiorstwo „PIK” Materiały 
Budowlane Sp. z o.o. Sp.k.) 

Członek Rady Izby (WARTER FUELS S.A.) 
Magdalena Matyszewska – p.o. Dyrektora Biura Izby Gospodarczej Regionu Płockiego

Członek Rady Izby (SZKŁO – BUD Sp. z o.o. Sp. k.
Członek Rady Izby (PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO 

USŁUGOWE INTERBUD Jarosław Szczygieł) 

§ 9 
 

Kapituła na I posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Kapituły 

Kapituła ocenia Wnioski zgłoszeniowe firm członkowskich pod względem 
merytorycznym i formalnym. 
Wniosek zgłoszeniowy nie będzie poddany ocenie przez Kapitułę w przypadku: złożenia 
po terminie, braków formalnych. 
Kapituła dokonuje oceny poprzez przyznanie punktów Kan

znej. Kapituła bierze pod uwagę m.in.:  
Inwestycje w rozwój firmy 
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za pośrednictwem Poczty lub składając osobiście 

który stanowi Załącznik 

iębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą  
w Regionie Płockim, będących Członkami Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. 
Zgłoszenia muszą być przesyłane indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców. 

1 § 5. 

przyznaje Kapituła Konkursu, 

Przedsiębiorstwo „PIK” Materiały 

Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 
BUD Sp. z o.o. Sp. k.) 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - 

biera Przewodniczącego Kapituły spośród Członków 

członkowskich pod względem 

Wniosek zgłoszeniowy nie będzie poddany ocenie przez Kapitułę w przypadku: złożenia 

przyznanie punktów Kandydatom po ocenie 



 

 
ul. Stary Rynek 8  09-400 Płock 

B. Wprowadzanie nowych technologii
C. Prospołeczność działań firmy
D. Przekazane darowizny na rzecz charytatywną
E. Przekazane wsparc
F. Otrzymane nagrody i wyróżnienia
G. Działalność wyróżniająca firmę na tle innych przedsiębiorstw
H. Przestrzeganie zasad etyki i uczciwej konkurencji
I. Regularne opłacanie składek członkowskich IGRP

5. Wyboru Laureata dokonuje Kapituła w gło
obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Kapituły.

6. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły 
i pozostali Członkowie. Protokół jest wewnętrznym dokum

7. Po dokonanym wyborze Kapituła przedsta
Nagrody oraz protokół z posiedzenia Kapituły. 

 

 

1. Nagroda Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 
roku przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego.

2. Procedura przebiegu konkursu brzmi następująco:
A. Ogłoszenie konkursu o 

i Prestiż 
B. Przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych drogą elek

15.11.2020 r. 
C. Zwołanie posiedzenia Kapituły 

Zaufanie i Prestiż  
D. Ocena formalna i merytoryczna wniosków 
E. Wyłonienie Laureata Nagrody
F. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Kapituły
G. Przedstawienie Laureata Nagrody oraz protokołu Kapituły podczas posiedzenia Rady 

Izby oraz Zarządu 
H. Przyznanie Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 

3. Wręczenie Nagrody nastąpi podczas 
Regionu Płockiego w dn. 09.12.2020 r. w Hotelu Tumskim w Płocku.

 

1. Informacje zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych 
celów niż wybór Laureata i przyznanie Nagrody.
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Wprowadzanie nowych technologii 
Prospołeczność działań firmy 
Przekazane darowizny na rzecz charytatywną 
Przekazane wsparcie na rzecz wydarzeń kulturalnych i sportowych

nagrody i wyróżnienia 
Działalność wyróżniająca firmę na tle innych przedsiębiorstw
Przestrzeganie zasad etyki i uczciwej konkurencji 
Regularne opłacanie składek członkowskich IGRP 

aureata dokonuje Kapituła w głosowaniu jawnym na posiedzeniu przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Kapituły. 
Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły 

wie. Protokół jest wewnętrznym dokumentem Kapituły
Po dokonanym wyborze Kapituła przedstawia Zarządowi oraz Radzie Izby L
Nagrody oraz protokół z posiedzenia Kapituły.  

Wyłanianie laureatów Nagród 

§ 10 
 

Nagroda Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Prestiż i Zaufanie przyznawana jest raz do 
roku przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. 
Procedura przebiegu konkursu brzmi następująco: 

Ogłoszenie konkursu o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie

Przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych drogą elektroniczną w terminie 

Zwołanie posiedzenia Kapituły Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 
 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków dokonana przez Kapituł
łonienie Laureata Nagrody 

Sporządzenie protokołu z posiedzenia Kapituły 
aureata Nagrody oraz protokołu Kapituły podczas posiedzenia Rady 
 IGRP 

Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż
Wręczenie Nagrody nastąpi podczas spotkania Wigilijnego Członków Izby Gospodarczej 
Regionu Płockiego w dn. 09.12.2020 r. w Hotelu Tumskim w Płocku. 

§ 11 
 

Informacje zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych 
Laureata i przyznanie Nagrody. 
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i sportowych 

Działalność wyróżniająca firmę na tle innych przedsiębiorstw 

sowaniu jawnym na posiedzeniu przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły 
entem Kapituły. 

wia Zarządowi oraz Radzie Izby Laureata 

przyznawana jest raz do 

Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie  

troniczną w terminie do 

Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 

dokonana przez Kapitułę 

aureata Nagrody oraz protokołu Kapituły podczas posiedzenia Rady 

Zaufanie i Prestiż 
spotkania Wigilijnego Członków Izby Gospodarczej 

 

Informacje zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych 



 

 
ul. Stary Rynek 8  09-400 Płock 

2. Zgłaszany Podmiot wyraża zgodę na przetwarzanie przez Izbę Gospodarczą Regionu 
Płockiego danych zawartych we wniosku i formularzach w celu udziału w konkursie 
o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 

 

 

Organizator ma prawo do korzystania z pomocy sponsorskiej, w celu zorganizowania wręczenia 
Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 
odpowiedzialność biznesu w innym terminie.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do
uzasadnionych powodów. 
 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
Regulaminie, co zostanie podane do publicznej wiadomości f
Gospodarczej Regionu Płockiego.
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Region Płocki – miasta: Płock, Gostynin, Sierpc
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Zgłaszany Podmiot wyraża zgodę na przetwarzanie przez Izbę Gospodarczą Regionu 
Płockiego danych zawartych we wniosku i formularzach w celu udziału w konkursie 

Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż. 

Dodatkowe informacje 

§ 12 
 

Organizator ma prawo do korzystania z pomocy sponsorskiej, w celu zorganizowania wręczenia 
Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż - za rozwój i społeczną 

w innym terminie. 

§ 13 
 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieprzyznawania Nagrody z ważnych, 

§ 14 
 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
Regulaminie, co zostanie podane do publicznej wiadomości firmom członkowskim Izby 
Gospodarczej Regionu Płockiego. 

§ 15 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

miasta: Płock, Gostynin, Sierpc oraz powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki
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Zgłaszany Podmiot wyraża zgodę na przetwarzanie przez Izbę Gospodarczą Regionu 
Płockiego danych zawartych we wniosku i formularzach w celu udziału w konkursie  

Organizator ma prawo do korzystania z pomocy sponsorskiej, w celu zorganizowania wręczenia 
za rozwój i społeczną 

nieprzyznawania Nagrody z ważnych, 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
irmom członkowskim Izby 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

oraz powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki 


