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§ I. Organizatorzy Plebiscytu 
Organizatorami Plebiscytu są Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl 
oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. 

 
 

§ II. Cel Plebiscytu 
Celem Plebiscytu jest umocnienie integracji środowiska gospodarczego w poszczególnych województwach 
oraz na szczeblu krajowym poprzez działania promocyjne mające na celu współpracę pomiędzy 
nagrodzonymi podmiotami.  
W ramach Plebiscytu można ubiegać się o nagrody: 

1. Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości rangi wojewódzkiej dla: 
a) Firm 
b) Instytucji 
c) Osób 

2. Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości rangi krajowej dla: 
a) Firm 
b) Instytucji 
c) Osób 

3. Nagrody specjalne: Wybitna Firma, Wybitna Instytucja, Wybitna Placówka Medyczna 
4. Nagrody specjalne 30-lecia Wolności RP: Firma 30-lecia, Instytucja 30-lecia, Placówka 30-lecia, 

Osobowość 30-lecia. 
 
 

§ III. Beneficjenci 
Plebiscyt jest adresowany do przedsiębiorstw, instytucji – podmiotów mających w Polsce swoje oddziały 
lub przedstawicielstwa, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby 
zatrudnionych pracowników. Beneficjentami mogą być również osoby zarządzające, menedżerowie, 
właściciele firm, władze samorządowe, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju firm, 
urzędów, instytucji, dbając jednocześnie o poszanowanie norm etycznych oraz o rzetelne wywiązywanie się 
ze swoich obowiązków. W Plebiscycie mogą brać udział podmioty, które przystąpią do Narodowego 
Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość. 
 

 
§ IV. Zgłaszanie kandydatów do Plebiscytu 

1. Kandydatów do Plebiscytu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, 
organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od pracodawców 
i pracowników uznających, że ich jednostka zasługuje na tytuł Laureata Plebiscytu. 

2. Przed zgłoszeniem należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia. 
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§ V. Kapituła Plebiscytu 
1. Kapituła Plebiscytu powoływana jest przez Organizatorów.  
2. W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą przedstawiciele instytucji współpracujących z Organizatorami.  
3. Kapituła Plebiscytu dokonuje oceny Uczestników i na podstawie ustalonych kryteriów oceny przyznaje 

nagrody. Kryteria oceny określa §VIII Regulaminu. 
4. Kapituła może powoływać ekspertów. 
5. Kapituła może wizytować placówki zgłoszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji zawartych      

w Ankiecie. 
6. Kapituła może znieść lub zmienić nazwę kategorii, może też połączyć kategorie lub ustanowić nowe. 
7. Kapituła Plebiscytu w porozumieniu z Organizatorami może ustanowić własne nagrody specjalne. 
8. Kapituła w porozumieniu z Organizatorami zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika                             

z Plebiscytu. 
9. Skład Kapituły Plebiscytu do momentu ogłoszenia wyników jest tajny. 
 

 
§ VI. Kategorie 

1. Budownictwo, Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa 
2. Działalność Kulturalna 
3. Działalność Naukowa, Edukacyjna i Badawczo-Rozwojowa 
4. Energetyka i Elektrotechnika 
5. Handel i Dystrybucja 
6. Innowacyjność, Nowoczesne Technologie 
7. Medycyna 
8. Ochrona Środowiska 
9. Pracodawca 
10. Przemysł Lekki i Chemiczny 
11. Przemysł Metalowy i Automatyka 
12. Przemysł Spożywczy 
13. Transport, Motoryzacja, Spedycja, Logistyka 
14. Telekomunikacja i Informatyka 
15. Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia 
16. Usługi Deweloperskie 
17. Usługi 
    -    dla Firm 
    -    dla Ludności 

18. Usługi Finansowe  
19. Zarządzanie Nieruchomościami        
20. Produkt Roku/Usługa Roku 
21. Debiut Roku 
22. Projekt 
23. Menedżer Roku 
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§ VII. Terminy, nagrody 
1. Nagrodami w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach są:  

- złota statuetka i dyplom 
- srebrna statuetka i dyplom 
- brązowa statuetka i dyplom 

2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu następuje podczas Wielkiej Gali. Wyniki z obrad Kapituły do tego  
 momentu są tajne. 

 
§ VIII. Kryteria oceny 

1. Uczestnik oceniany jest na podstawie osiągnięć oraz danych ekonomicznych i statystycznych 
zawartych w Ankiecie i załącznikach dla danej kategorii. Każda pozycja Ankiety jest punktowana 
według ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitułę Plebiscytu punktacji. 

2. Na wniosek Uczestnika o randze przyznanej nagrody decyduje Kapituła wraz z Organizatorem. 
3. Warunkiem otrzymania nagrody i tytułu Laureata jest uzyskanie powyżej 60% ogólnej sumy punktów. 
4. Warunkiem otrzymania nagród specjalnych jest uzyskanie powyżej 70% ogólnej sumy punktów. 
5. Ocena Uczestników według ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitułę Plebiscytu punktacji jest tajna. 
6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Plebiscytu lub negatywnego rozpatrzenia stosownej Ankiety 

Organizator jest zobowiązany pisemnie powiadomić Uczestnika o decyzji wykluczenia z Plebiscytu lub 
negatywnego rozpatrzenia Ankiety w terminie 7 dni. 

 
§ IX. Ustalenia końcowe 

1. Zgłoszenie do Plebiscytu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach. 
2. Zgłoszenie do Plebiscytu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udostępnienia Organizatorom 

wszelkich niezbędnych materiałów potwierdzających dane zawarte Ankiecie. Materiały te będą 
dostępne wyłącznie do wiadomości Organizatorów oraz członków Kapituły Plebiscytu. 

3. Laureat Plebiscytu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego (załącznik do 
regulaminu pod nazwą „Kanon Etyczny”) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową 
bezpłatnego newslettera na adres podany do kontaktu mailowego. 

4. Naruszenie Regulaminu i/lub zasad Kanonu Etycznego może skutkować pozbawieniem tytułu Laureata 
przez Kapitułę Plebiscytu. Kapituła Plebiscytu określa zasady weryfikacji naruszenia zasad. 

5. Organizatorzy i Kapituła Plebiscytu zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkiej wiedzy zawartej 
w materiałach dostarczonych przez Uczestników Plebiscytu. 

6. Plebiscyt „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2019” realizowany jest w ramach Narodowego Programu 
Promocji POLSKA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, którego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl  oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu                  
i Usług. 

7. Organizatorzy mają wyłączne prawo do wyrażania zgody na używanie logo, wszelkich  znaków 
graficznych i symboli związanych z Plebiscytem. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Uczestnika                                    
i  zamieszczone w publikacjach związanych z Plebiscytem. Wszystkie dane zawarte w publikacjach są 
publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób podających te dane. 
 

 


