
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXI/243/16  
Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

 
Regulamin przyznawania 

Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 „Diament Biznesu” 

 
 

Rozdział 1 
Znaczenie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

„Diament Biznesu” 
 
 

§ 1 
 
Nagroda Gospodarcza Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”, zwana dalej 
„Nagrodą” ma charakter honorowy i daje wyraz uznania za zaangażowanie w rozwój gospodarczy               
i społeczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jej mieszkańców. 
 

§ 2 
 

1. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych  firm, inspirowanie do działalności społecznej, 
zachęcanie do rozwoju przedsiębiorstw – promowanie postaw proinwestycyjnych oraz zwiększanie 
konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

2. Nagrodę otrzymują firmy, które swoją działalnością w sposób bardzo pozytywny 
i znaczący wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. 

 
§ 3 

 
1. Laureaci Nagrody w konkursie nie otrzymują  z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, 

ulg podatkowych lub innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
2. Zgłaszający się do Nagrody nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. 
3. Laureaci Nagrody mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych 

i reklamowych tytułu: „Laureat Nagrody Gospodarczej  Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny „Diament Biznesu” w kategorii … w roku ...” oraz znaku graficznego nagrody. 

 
§ 4 

 
Nagrody Gospodarcze „Diament Biznesu” w konkursie wręczane są przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w trakcie gali wręczania Nagród Gospodarczych Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
 

§ 5 
 

1. Nagrodę mogą otrzymać przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej spełniający warunki: 
1) posiadają siedzibę, oddział lub wykonują działalność na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
2) przestrzegają przepisów prawa, osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, 
3) przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, 
4) inwestują w rozwój firmy, 
5) terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym. 

2. Firma zgłaszana do Nagrody Gospodarczej zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy 
zgodnie ze wzorem określonym przez Burmistrza. 

3. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej ma charakter otwarty. Mogą ich dokonywać 
przedsiębiorcy, podmioty publiczne, organizacje społeczne, organizacje gospodarcze, związki 
zawodowe, parafie, itp. 

4. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może przyznać Nagrodę Gospodarczą z własnej 
inicjatywy. 



Rozdział 2 
Kategorie Nagrody Gospodarczej  

 
§ 6 

 
1. Nagrody Gospodarcze Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diamenty Biznesu” 

przyznawane są corocznie, za rok poprzedni w następujących kategoriach: 
1) „Diament Biznesu” w kategorii „Firma Roku” - dla najlepszej firmy, która szczególnie 

przyczyniła się do rozwoju gospodarczego gminy i jej promocji; 
2) „Diament Biznesu” w kategorii „Produkcja”  - dla najlepszej firmy produkcyjnej; 
3) „Diament Biznesu” w kategorii „Usługa” - dla najlepszej firmy usługowej; 
4) „Diament Biznesu” w kategorii „Handel” - dla najlepszej placówki handlowej; 
5) „Diament Biznesu” w kategorii „Wybitne zaangażowanie społeczne” - dla firmy, która 

szczególnie mocno wspierała działalność społeczną, sportową lub kulturalną instytucji             
i organizacji działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; 

2. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może nie przyznać Nagrody Gospodarczej          
w określonej kategorii w danym roku. 

 
§ 7 

 
1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może przyznać Nagrodę Gospodarczą Diament 

Biznesu o charakterze specjalnym. 
2. Nagroda wymieniona w ust. 1 może zostać przyznana osobie,  firmie lub instytucji za szczególne 

zasługi dla gospodarki gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

Rozdział 3 
Warunki przyznania Nagrody Gospodarczej 

 
§ 8 

 
1. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Diament Biznesu” w kategorii „Firma Roku” winni spełniać 

następujące warunki: 
1) wzrost wartości sprzedaży na przestrzeni ostatnich lat; 
2) wzrost zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat; 
3) działalność na rzecz promocji gminy; 
4) działalność proekologiczna na terenie firmy i gminy; 
5) działalność charytatywna; 
6) zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

2. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Diament Biznesu” w kategorii „Produkcja” 
i „Usługa” winni spełniać następujące warunki: 
1) produkowane wyroby lub oferowane usługi cieszą się uznaniem na rynku; 
2) stosują nowoczesne technologie produkcji, z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku 

naturalnemu; 
3) wysoka jakość produktu/usługi. 

3. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Diament Biznesu” w kategorii „Handel” winni spełniać 
następujące warunki: 
1) cieszyć się uznaniem klientów, 
2) oferować produkty o dobrej jakości. 

4. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Diament Biznesu” w kategorii „Wybitne zaangażowanie 
społeczne” winni spełniać następujące warunki: 
1) wykazują się postawą prospołeczną wpływającą na rozwój gminy przejawiającą się 

udzielaniem wsparcia organizacyjnego, rzeczowego lub finansowego organizacjom                  
i instytucjom społecznym, kulturalnym, oświatowym, klubom sportowym, parafiom, 
organizacjom zrzeszającym mieszkańców itp.; 

2) współpracują z Gminą lub z organizacjami przy realizacji projektów społecznych; 
3) podejmują przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy         

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
5. Nagrody Gospodarcze przyznaje Kapituła w następującym składzie: 

1) Burmistrz Gminy i Miasta – przewodniczący Kapituły, 
2) Przewodniczący Rady Miejskiej – zastępca przewodniczącego Kapituły, 
3) Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – członek Kapituły, 
4) Pełnomocnik ds. Społecznych - członek Kapituły, 
5) Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki - członek Kapituły. 



Rozdział 4 
Tryb wyłaniania Laureatów Nagrody Gospodarczej 

 
§ 9 

 
1. Nagroda Gospodarcza przyznawana jest raz w roku za rok kalendarzowy poprzedzający rok,         

w którym zgłaszane są kandydatury. 
2. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej przyjmowane są do dnia 

31 stycznia każdego roku, za wyjątkiem zgłoszeń do nagrody za rok 2015, które można zgłaszać 
do dnia 20 maja 2016 r. 

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Gospodarczej należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Gospodarcza za rok.....”. 

 
§ 10 

 
1. Oficjalne ogłoszenie Laureatów Nagród Gospodarczych następuje podczas gali wręczenia Nagród 

Gospodarczych. 
2. Laureaci Nagrody Gospodarczej otrzymują statuetki „Diamenty Biznesu” oraz dyplomy. 

 
§ 11 

 
W razie wątpliwości co do znaczenia zapisów niniejszego regulaminu charakter wiążący posiada 
interpretacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 


