REGULAMIN
§ I. Organizatorzy Programu
Organizatorem Programu jest: Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców –
Przedsiębiorcy.pl
§ II. Cel Programu
Celem Programu jest kreowanie i umacnianie etycznych działań w trzech obszarach:
przedsiębiorczości, instytucji oraz w ochronie zdrowia – poprzez realizację projektów: „Rzetelni”,
„Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.
1. W zakresie przedsiębiorczości celem jest wyłonienie i promocja przedsiębiorstw, które poprzez
swoje osiągnięcia w zarządzaniu oraz wiarygodność w prowadzeniu biznesu reprezentują
ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom. Program skierowany jest do firm, które
z rzetelnością podchodzą do swoich klientów, kontrahentów i pracowników oraz dla których
praworządność, zasady etyczne to podstawa do działania, a terminowość w płatnościach oraz
najwyższa jakość oferowanych produktów i usług to priorytet.
2. Program ma na celu także promocję placówek medycznych oraz firm działających w sektorze
medycznym, które na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością
oraz efektywnością zarządzania.
3. Promowane będą również instytucje oraz jednostki, które w swoim działaniu mają istotny wpływ
na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.
§ III. Beneficjenci
Program jest adresowany do wszystkich przedsiębiorstw, samorządów, instytucji oraz placówek
medycznych działających w Polsce, a także do firm mających w Polsce swoje oddziały lub
przedstawicielstwa, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby
zatrudnionych pracowników. Beneficjentami Programu mogą być również osoby zarządzające,
menedżerowie, właściciele firm, władze samorządowe, które w sposób szczególny przyczyniają się do
rozwoju firm, placówek, jednostek samorządu , instytucji, dbając jednocześnie o poszanowanie norm
etycznych
oraz
o
rzetelne
wywiązywanie
się
ze
swoich
obowiązków.
W ramach Programu realizowane są projekty:
- Projekt „Rzetelni”;
- Projekt „Liderzy”;
- Projekt „Diamenty”.
O udział w Programie mogą ubiegać się podmioty oraz osoby, które w projektach: „Rzetelni”,
„Liderzy” oraz „Diament”:
 kierują się rzetelnością i uczciwością w kontaktach z klientami, kontrahentami, interesantami,
partnerami, pacjentami,
 we współpracy z kontrahentami nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań,
 uczciwie i rzetelnie wykorzystują działania promocyjne i reklamowe, jednocześnie nie
dyskredytując wizerunku konkurencji,
 stwarzają swoim pracownikom bardzo dobre warunki, sprzyjające zarówno efektywnej pracy,
jak i rozwojowi zawodowemu,
 są wrażliwi na potrzeby środowiska lokalnego,
 uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
 prowadzą swoją działalność w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
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§ IV. Zgłoszenie do Programu
Kandydatów do Programu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty
gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia,
od pracodawców i pracowników uznających, że ich jednostka może ubiegać się o Nagrody i
Certyfikaty w Programie.
Przed zgłoszeniem należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.

§ V. Przebieg Programu
1. Rejestracja Uczestników w Programu na podstawie dokumentów zgłoszeniowych.
2. Ocena przez członków Rady Programowej na podstawie Ankiety Programowej i załączników oraz
przyznanie odpowiednich Nagród i Certyfikatów tym, którzy zostali pozytywnie ocenieni.
3. Działania promocyjne związane z pakietem promocyjnym przewidzianym dla Laureatów
Programu.
§ VI. Rada Programowa
1. Rada Programowa jest powoływana przez Organizatorów.
2. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele instytucji patronujących i współpracujących
przy Projekcie oraz Organizatorzy.
3. Rada Programowa dokonuje weryfikacji Uczestników i na podstawie ustalonych kryteriów oceny
nadaje Certyfikat Projektu. Kryteria oceny określa § VIII Regulaminu.
4. Rada Programowa może powoływać ekspertów.
5. Rada Programowa może wizytować Uczestników w celu weryfikacji danych zawartych w Ankiecie
Programowej.
6. Rada Programowa w porozumieniu z Organizatorami zastrzega sobie możliwość wykluczenia
Uczestnika z Projektów.
7. Rada Programowa w porozumieniu z Organizatorami może znieść kategorię, zmienić nazwę lub
ustanowić nowe kategorie oraz własne nagrody specjalne
8. Skład Rady Programowej do momentu ogłoszenia wyników Projektu jest tajny.
§ VII. Rodzaje Certyfikatów i Nagród
1. W ramach Projektu „Rzetelni” certyfikaty przyznawane są na trzech poziomach:
 Europejskim
 Ogólnopolskim
 Regionalnym
oraz ze wskazaniem profilu, rodzaju i charakteru działalności Uczestnika na trzech płaszczyznach:
 biznesu
 ochrony zdrowia
 instytucji
np. firma zajmująca się branżą poligraficzną może otrzymać certyfikat Rzetelny w Poligrafii, a
firma zajmująca się usługami deweloperskimi Rzetelny Deweloper, a Placówka Medyczna o
Certyfikat Rzetelny w Ochronie Zdrowia, itp.


dla menedżerów



Złoty Certyfikat Projektu „Rzetelni” może zostać przyznany dla Laureatom ubiegłorocznych
edycji, którzy co najmniej trzykrotnie uzyskali Certyfikat Projektu Rzetelni lub otrzymali go
dwa razy z rzędu.
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2. W ramach projektu „Liderzy” przyznawane są nagrody pod kątem profilu, rodzaju i charakteru
działalności Uczestnika np. dla podmiotów działających na wielu płaszczyznach – Lider Polskiej
Gospodarki, dla podmiotów z branży budowlanej – Lider Polskiego Budownictwa, dla firm
transportowych – Lider Polskiego Transportu, a dla podmiotów medycznych – Lider Polskiego
Lecznictwa.
3. W ramach Projektu „Diamenty” przyznawane są nagrody:
 Diament Polskiej Jakości – to nagroda promująca najwyższą jakość w polskiej gospodarce,
przyznawana za produkt lub usługę podmiotom, które prowadzą działalność w oparciu
o najwyższe standardy jakości.
 Diament Polskiej Innowacyjności – to synonim nowoczesnej myśli technologicznej polskich
przedsiębiorców, nagroda przyznawana za produkt lub usługę podmiotom, które podejmują
działania i stosują unikatowe rozwiązanie w zakresie prowadzonej działalności.
 Diament Polskiego Eksportu – to potwierdzenie sukcesu polskich firm na świecie, nagroda
przyznawana podmiotom, które wyróżniają się efektywnością i innowacyjnością w zakresie
prowadzonej działalności eksportowej.
 Diament 30-lecia Polskiej Transformacji
4. W ramach Projektu Pracodawca Roku
 Pracodawca Roku
§ VIII. Kryteria oceny
Uczestnik oceniany jest na podstawie osiągnięć oraz danych statystycznych i ekonomicznych
zawartych w Ankiecie Programowej i załącznikach dla danego rodzaju nagrody. Każda pozycja Ankiety
Programowej jest punktowana według ustalonej i zatwierdzonej przez Radę Programową punktacji.
Uczestnik musi uzyskać 60% ogólnej sumy punktów dla Projektu „Rzetelni” oraz 70% ogólnej sumy
punktów dla Projektu „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty”. Po uzyskaniu wymaganej liczby
punktów oraz akceptacji przez Radę Programową Uczestnik otrzymuje tytuł Laureata. Ocena
Uczestników według ustalonej i zatwierdzonej przez Radę Programową punktacji jest tajna.

1.
2.
3.
4.
5.

§ IX. Terminy, nagrody
Laureaci Projektu „Rzetelni” Regionalnego, Ogólnopolskiego i Europejskiego otrzymują
odpowiedni Certyfikat oraz Statuetkę.
Rzetelni dla Biznesu - Certyfikat przyznawany przez Radę Programową i Organizatorów ludziom
i podmiotom zasłużonym dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Laureaci Projektu „Liderzy ” otrzymują Statuetkę i Dyplom.
Uhonorowani nagrodami „Diament Polskiej Jakości’, „Diament Polskiej Innowacyjności”,
„Diament Polskiego Eksportu” otrzymują Statuetkę i Dyplom.
Ogłoszenie wyników Programu nastąpi podczas Wielkiej Gali, która odbędzie się w 2019 roku.

§ X. Ustalenia końcowe
1. Zgłoszenia do Programu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udostępnienia
Organizatorom wszelkich niezbędnych materiałów potwierdzających dane zawarte w Ankiecie
Programowej. Materiały te będą dostępne wyłącznie do wiadomości Organizatorów oraz Rady
Programowej.
3. Laureat Programu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego (załącznik do
Regulaminu pod nazwą „Kanon Etyczny Programu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”) oraz
wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnego newslettera na adres podany do
kontaktu mailowego.
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4. Naruszenie Regulaminu Programu i/lub zasad Kanonu Etycznego może skutkować pozbawieniem
Nagród i Certyfikatów Programu przez Radę Programową. Rada Programowa określa zasady
weryfikacji naruszenia zasad.
5. Organizatorzy i Rada Programowa zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkiej wiedzy
zawartej w materiałach dostarczonych przez Uczestników Programu.
6. Organizatorzy mają wyłączne prawo do wyrażania zgody na używanie logo, wszelkich znaków
graficznych i symboli związanych z Programem „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Uczestnika
i
zamieszczone w publikacjach związanych z Programem. Wszystkie dane zawarte
w publikacjach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób podających te dane.
8. Biuro Programu prowadzi:
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./fax: (22) 609 18 10
e-mail: sekretariat@przedsiebiorcy.pl
www.polskagospodarka.org.pl
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