
ZARZĄDZENIE Nr A ^ /2 0 1 9  

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

z dnia . . . 2 . . . ^ ^ . ^ ..........2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianow ice Śląskie”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, 18 i 19 oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 ust. I Zarządzenia Nr 695/2019 Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi 
Miasta Siemianowice Śląskie zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ I. Ogłaszam konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”.

§ 2. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, zwana dalej Nagrodą, jest 
organizowana w celu uhonorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
województwa śląskiego, którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności Siemianowic 
Śląskich. Swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku oraz promocji miasta poza jego 
granicami. Sprzyja ona także promocji, prezentacji i upowszechnianiu godnych naśladowania wzorców'.

§ 3. Konkurs prowadzony jest zgodnie z Regulaminem konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
Miasta Siemianow ice Śląskie”, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Obsługi Inwestora.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje I Zastępca Prezydenta Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Regulamin konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik do zarządzenia N r..... $A?../2019

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
z dnia . . . 4 . ...... 2019 r.

§ I. 1. Nagroda ma charakter honorowy. Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu 
jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mogą natomiast 
wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach promocyjnych i reklamowych.
2. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą kosztów w związku z udziałem w konkursie.

§ 2. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
• Pracodawca Roku
• Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany
• Nowatorskie rozwiązania
• Firma Roku

§ 3. Dopuszcza się przyznanie Nagród Specjalnych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

§ 4. Kandydatów do nagrody w każdej kategorii może zgłaszać:
• Przedsiębiorca działający na terenie Siemianowic Śląskich
• Grupa co najmniej 10 mieszkańców Siemianowic Śląskich,
• Grupa co najmniej 3 radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskie,
• Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta,
• Powiatowy Urząd Pracy,
• Organizacja pozarządowa działająca na terenie Siemianowic Śląskich,
• Organizacja przedsiębiorców działająca na terenie Siemianowic Śląskich.

§ 5. Kandydatem do Nagrody może zostać zgłoszony podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie województwa śląskiego, który wnosi znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności Siemianowic 
Śląskich lub swoją działalnością przyczynia się do rozwoju lokalnego rynku oraz promocji miasta poza jego 
granicami

§ 6. 1. Zgłoszenia do konkursu należy' dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu, z dołączonym i podpisanym załącznikiem nr 2.
2. Każdy ze zgłaszających może zgłosić nie więcej niż trzy podmioty w każdej z kategorii.
3. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w kancelarii 
podawczej, listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie” lub w formie skanu wysłać na adres e-rnail: investor@um.siemianowice.pl do dnia 13 grudnia 2019 r.

§ 7. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła.

§ 8. 1. Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła dokonuje wyboru laureata Nagrody w kategoriach: 
„Nowatorskie rozwiązania”, „Pracodawca Roku” oraz „Firma Roku”.
2. Spośród zgłoszonych kandydatów' Kapituła dokonuje wyboru do trzech nominowanych 

w' kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”.
3. Obrady Kapituły są niejawne.
4. Kryteria analizy porównawczej walorów kandydatów':

1) „Nowatorskie rozwiązania” -  głównym kryterium analizy jest skala oraz zakres innowacyjności 
wprowadzanych przez firmy,

2) „Firma Roku” - głównym kryterium analizy jest ogólny rozwój firmy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy,

3) „Pracodawca Roku” -  głównym kry terium analizy będą formy socjalnej pomocy kierowanej do 
pracowników' firmy,

4) „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” - głównym kryterium analizy będzie zakres 
współpracy firm ze społecznością lokalną.



5. Przewodniczący Kapituły ustala termin i miejsce posiedzenia, o czym powiadamia członków Kapituły.
6. Prace Kapituły są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 1/2 jej członków.
7. Kapituła dokonuje wyboru nominowanych i laureatów w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
S. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Jeżeli członek Kapituły jest członkiem podmiotu zgłaszającego tub pozostaje w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa, podległości służbowej wobec zgłoszonego kandydata łub zachodzi podejrzenie co do jego 
bezstronności, wówczas nie ma prawa głosu przy wyborze ww. kandydata.
10. Sprawy, które nie zostały objęte niniejszymi Zarządzeniem, a wynikły w czasie pracy Kapituły pozostają 
do rozstrzygnięcia Kapituły.
11. W sprawach spornych decyduje głosowanie zgodnie z zasadami w § 8 ust 7 i 8,
12. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem obrad Kapituły.

§ 9. Skład K apitu ły zostanie powołany odrębnym zarządzeniem.

§ 10. 1. Spośród nominowanych firm w kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” laureata 
wskazują mieszkańcy w głosowaniu elektronicznym,
2. Głosowanie mieszkańców nie będzie trwało krócej niż tydzień i dłużej niż 3 tygodnie.
3. Informacja o stronie internetowej, za pośrednictwem której odbędzie się głosowanie będzie dostępna na 
stronie www.siemianowice.pl,

§11.1, Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2019 roku,
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 7 lutego 2020 roku.



Załącznik nr 1 do
Regulaminu konkursu „Nagroda Gospodarcza

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

I. Informacje o Kandydacie.

1. Nazwa przedsiębiorstwa:....................................................................................

2. Adres przedsiębiorstwa:.....................................................................................

3. NIP przedsiębiorstwa:.........................................................................................

4. Kontakt (telefon, e-tnail):.....................................................................................

5. Kategoria w której jest zgłaszany kandydat (proszę zaznaczyć tylko jedną kategorię):

□  „Pracodawca Roku”

□  „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”

□  „Nowatorskie rozwiązania”

Zj „Firma Roku”

Zgłoszenie tło konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

II, Uzasadnienie zgłoszenia Kandydata i jego ewentualnej nominacji lub wyboru jako laureata 

(w zależności od kategorii zgłoszenia):

III. Informacje o zgłaszającym

1. Nazwa zgłaszającego (w przypadku grupy mieszkańców lub radnych podać listę osób wraz

z adresem zamieszkania i podpisem - Załącznik nr 3 do Zarządzenia n r ............/2019 Prezydenta Miasta

Siemianowice Śląskie z d n ia .............2019 r,):

2. Adres:..................................................................................................................................................

3. Osoba do kontaktu (wraz z nr. tek ):..............................................................................................

Podpis zgłaszającego:.........................................................................................................................
(data, miejsce, podpis)

IV. Zgoda Kandydata na udział w konkursie:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie 

„Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

(data, miejsce, podpis osohy uprawnionej do reprezentowania Kandydata)



Załącznik nr 2 do
Regulamin konkursu „Nagroda Gospodarcza

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

Zgoda na przetwarzanie danych zgłaszającego kandydata do konkursu
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, 

numer telefonu oraz adresu w celu przeprowadzenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta 

Miasta Siemianowice Śląskie” przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

data i podpis

Na podstawie arl. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 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) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nic wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

I  N
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Formularz iii formacyjny

Zgodnie z arl. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), 
zwanym dalej RODO

informujemy, że:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawia 1110,

• Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie 
przy ul. Jana Pawia 1110, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO, 
w zakresie imienia, nazwiska, nr. tel., adresu email, nazwy i numeru NIP zakładu pracy w celu 
przeprowadzenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie” przez 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z. prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
chyba że przepisy prawa stanowią inaczej,

• Posiada Pan/Pani prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i 
nie będą profilowane,,

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 
danych, tj.: udziału w konkursie „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

• Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych tj. przez okres co najmniej 5 lat,

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, 
narusza przepisy RODO.
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Załącznik nr 3 do
Regulamin konkursu „Nagroda Gospodarcza

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie’'

Lista osób dokonujących zgłoszenia kandydata do konkursu
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

Lp linię i nazwisko Adres Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wyrażani zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wr zakresie imienia, nazwiska oraz 

adresu w celu przeprowadzenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice 

Śląskie” przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

1......................................................................... 2..........................................................................
(data i podpis)

4.

(data i podpis)

(data i podpis)

6.

(data i podpis)

(data i podpis)

8.

(data i podpis)

(data i podpis)

10.

(data i podpis)

(data i podpis) (data i podpis)



Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 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) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Formularz informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), 
zwanym dalej RODO

informujemy, że:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10,

• Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie 
przy ul. Jana Pawia II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
w zakresie imienia, nazwiska, adresu w celu przeprowadzenia konkursu „Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie” przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
chyba że przepisy prawa stanowią inaczej,

• Posiada Pan/Pani prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie 
będą profilowane,

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 
danych, tj.: udziału w konkursie „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”

• Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych tj. przez okres co najmniej 5 lat,

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.


