
REGULAMIN NAGRODY 

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

 

„TROJAK OLKUSKI”  
i „SREBRNY TROJAK OLKUSKI” 

 
 
 
 

§1 
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „TROJAK OLKUSKI” i „SREBRNY TROJAK 
OLKUSKI”, zwana dalej Nagrodą, ma charakter honorowy. 

 

§2 

1. Organizatorem Nagrody jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 

2. Celem Nagrody „TROJAK OLKUSKI” jest promowanie ambitnych przedsiębiorców 

działających na terenie miasta i gminy Olkusz oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie 

postaw proinwestycyjnych i tworzenie przyjaznego klimatu zarówno dla miejscowych 

przedsiębiorców jak i inwestorów zewnętrznych. 

 

§3  
Kandydaci do Nagrody „TROJAK OLKUSKI” winni spełniać następujące warunki: 
1. produkować   wyroby   lub   oferować   usługi   cieszące   się   uznaniem  
2. konsumentów; 

3. stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające 

sukces rynkowy; 

4. posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej; 

5. inwestować w rozwój firmy, miasta i regionu; 

6. stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom; 

7. podejmować działania promujące i kreujące pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Olkusz. 

 

§4 

1. Kandydatów do Nagrody „TROJAK OLKUSKI” mających działalność zarejestrowaną na terenie 

Miasta i Gminy Olkusz zgłaszać mogą organizacje, stowarzyszenia, instytucje (w tym publiczne), 

właściciele i pracownicy firm do 10 maja 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu); 

3. Karty zgłoszeniowe o przyznanie Nagrody należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „TROJAK OLKUSKI” na biuro podawcze Urzędu 

Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1. Podpisany skan zgłoszenia można również przesłać na 

adres poczty elektronicznej poczta@umig.olkusz.pl. 

4. Wzór karty zgłoszeniowej można pobrać ze stron internetowych Urzędu Miasta i Gminy 

w Olkuszu (www.umig.olkusz.pl oraz inwestuj-olkusz.eu). Organizator zapewnia zgłaszającym 

się przedsiębiorcom pełną poufność dotyczącą informacji finansowych zawartych w załączniku 

do zgłoszenia; 

 

§5 

Laureaci Nagrody „TROJAK OLKUSKI” i „SREBRNY TROJAK OLKUSKI”: 
1. Mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat 

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – „TROJAK OLKUSKI” w kategorii 
Przedsiębiorca roku/Mikroprzedsiębiorca*; 

2. Mają    prawo    używać    we    wszelkich    materiałach    firmowych i reklamowych tytułu 
„Laureat Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – „SREBRNY TROJAK OLKUSKI”; 

3. Mogą przedstawić prezentację osiągnięć i profilu działalności swojej firmy podczas uroczystej 
gali wręczenia nagród. Treść i czas prezentacji zostanie uzgodniona z organizatorem. 
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§6 

Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach: 

1. Przedsiębiorca Roku; 

2. Mikroprzedsiębiorca Roku 

 

§7 

Nagrody w poszczególnych kategoriach wręcza Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz podczas Gali 

Rozdania Nagród organizowanej corocznie w terminie do końca czerwca danego roku. Nagrody 

„TROJAKA OLKUSKIEGO” przyznawane będą za osiągnięcia w roku poprzednim. 

 

§8  
Imiennych członków Kapituły Nagrody powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 

 
§9 

Przewodniczącym Kapituły jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, który: 

1. przewodniczy obradom; 

2. ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Rady; 

3. reprezentuje Kapitułę na zewnątrz. 
 
 

§10  
1. Kapituła obraduje na posiedzeniach niejawnych; 

2. Datę posiedzenia Kapituły wyznacza Przewodniczący i informuje o tym fakcie pozostałych 

członków minimum 7 dni wcześniej; 

3. Kapituła jest niezawisła w swoich decyzjach; 

4. Posiedzenia Kapituły są protokołowane przez Sekretarza. Protokół z posiedzenia podpisywany 

jest przez Przewodniczącego; 

5. Członkowie Kapituły, wyrażając zgodę w jej obradach, deklarują zobowiązując się zachować 

w poufności wszelkie dane dotyczące przedsiębiorstw – kandydatów do Nagrody, zwłaszcza 

informacje finansowe. 

 

§11  
Laureatów wybiera Kapituła zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 swojego 

składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

 

§12 

1. Laureaci otrzymują statuetki i okolicznościowe dyplomy. Relacja z gali wręczenia nagród 
zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 

(www.umig.olkusz.pl, inwestuj-olkusz.eu) oraz przekazana do lokalnych mediów; 
2. Z otrzymaniem Nagrody nie wiążą się gratyfikacje finansowe, ulgi podatkowe, ani inne lokalne 

przywileje w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 
 

§13 

1. Burmistrz może przyznać wyróżnienie - tytuł „SREBRNEGO TROJAKA OLKUSKIEGO” - 

za szczególne osiągnięcia gospodarcze na terenie Gminy Olkusz. Wyróżnienie może otrzymać 

instytucja mająca swoją siedzibę na terenie Gminy Olkusz i/lub osobistość, stanowiąca 

gospodarczą wizytówkę Olkusza, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy; 

2. Przyznanie Nagrody, o której mowa w ust.1, odbywa się w trybie przyznawania nagrody „Trojak 

Olkuski”. 

http://www.umig.olkusz.pl/
http://www.inwestuj-olkusz.pl/

