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Regulamin uczestnictwa w Konkursie „Pozytywista Roku”  

organizowanym przez  

Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”. 

Przyjęty w dniu 04.10.2012 r. przez Zarząd Fundacji Wokulski 

Regulamin zawiera: 

I. Podstawowe zasady Konkursu  

II. Zasady zgłaszania i kryteria oceny uczestników.  

III. Zapisy pozostałe i końcowe. 

Ilekroć w Regulaminie pojawia się pojęcie: 

1. Konkurs – mowa o Konkursie „Pozytywista Roku”, 

2. Regulamin – należy przez to rozumieć: Regulamin uczestnictwa w Konkursie „Pozytywista Roku”, 

3. Fundacja – mowa o Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Remiszewskiej 16/20, 03-550 Warszawa, 

4. Organizator – mowa o Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” będącej Organizatorem 

Konkursu, 

5. Nagroda – mowa o honorowej, przyznawanej corocznie w pięciu kategoriach Nagrodzie o nazwie „Pozytywista Roku”. 

Nagrodę stanowi statuetka Konkursu wraz z dyplomem, znaczkiem oraz prawem do używania Godła Nagrody 

„Pozytywista Roku”, 

6. Nagroda Specjalna – mowa o honorowej Nagrodzie Specjalnej o nazwie „Pozytywista Roku”. Nagrodę Specjalną 

stanowi statuetka Konkursu wraz z dyplomem, znaczkiem oraz prawem do używania Godła Nagrody „Pozytywista 

Roku”, 

7. Wyróżnienie – mowa o przyznawanym corocznie w pięciu kategoriach Wyróżnieniu o nazwie „Pozytywista Roku”. 

Wyróżnienie stanowi medal Konkursu wraz z dyplomem, znaczkiem oraz prawem do używania Godła Nagrody 

„Pozytywista Roku”, 

8. Jury Wojewódzkie – mowa o Jury Wojewódzkim Konkursu „Pozytywista Roku”, 

9. Kapituła – mowa o Kapitule Głównej Konkursu „Pozytywista Roku”, 

10. Gala – mowa o ceremonii podania oficjalnych, ostatecznych wyników oraz wręczenia Nagród i Wyróżnień Konkursu 

„Pozytywista Roku”, 

11. Zgłaszający – mowa o osobie – innej od Kandydata – dokonującej zgłoszenia Kandydata do udziału w Konkursie 

„Pozytywista Roku” poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.pozytywistaroku.pl 

12. Kandydat – mowa o uczestniku Konkursu (osobie, firmie lub instytucji), który został zgłoszony do Konkursu przez inną 

osobę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pozytywistaroku.pl i zaakceptował 

postanowienia niniejszego Regulaminu, 

13. Nominowany – mowa o Kandydacie, który został wyłoniony przez Jury Wojewódzkie do drugiego etapu Konkursu jako 

zwycięzca pierwszego etapu Konkursu w swojej kategorii, w województwie, z którego został zgłoszony, 

14. Laureat – mowa o Kandydacie, który został zwycięzcą drugiego etapu Konkursu w swojej kategorii, 

15. Wyróżniony – mowa o Kandydacie, który otrzymał Wyróżnienie w drugim etapie Konkursu w swojej kategorii, 

16. Sponsor – mowa o osobach, firmach, instytucjach lub innych organizacjach, które w sposób finansowy wspierają 

organizację Konkursu, 

17. Partner – mowa o osobach, firmach, instytucjach lub innych organizacjach, które w sposób rzeczowy lub inny 

uzgodniony z Organizatorem wspierają organizację Konkursu, 

18. Strona internetowa Konkursu – mowa o stronie www.pozytywistaroku.pl 
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I. PODSTAWOWE ZASADY KONKURSU „POZYTYWISTA ROKU” 

1. Fundacja ustanawia honorową Nagrodę i Wyróżnienie o nazwie „Pozytywista Roku” i organizuje Konkurs w celu 

nominowania i przyznania Nagrody i Wyróżnień w pięciu kategoriach. 

2. W sytuacji uzasadnionej może zostać przyznana dodatkowo jedna Nagroda Specjalna w danej edycji Konkursu za 

wybitny wkład osoby, firmy lub instytucji dla społeczeństwa o charakterze ponadregionalnym, ponadpaństwowym, czy 

globalnym. Wyboru Laureata Nagrody Specjalnej dokonuje samodzielnie Kapituła. 

3. Celem Konkursu jest nagrodzenie osoby, firmy lub instytucji, która w szczególny sposób wyróżniła się w danym roku, w 

jednej z kategorii Konkursu. 

4. Organizatorem Konkursu jest Fundacja, której misją jest promocja przedsiębiorczości, wspieranie walki z bezrobociem 

oraz pomnażanie pomyślności i dobrobytu obywateli. 

5. „Pozytywista Roku” jest Nagrodą i Wyróżnieniem przyznawanymi w następujących kategoriach: 

a. Firmy rodzinne. 

b. Wizja i przywództwo. 

c. Badania i rozwój. 

d. Ekologia i rozwój zrównoważony. 

e. Otoczenie biznesu. 

6. W Konkursie kandydować mogą osoby, firmy i instytucje, które spełniają co najmniej poniższe wymogi: 

a. mogą wykazać się dorobkiem w jednej z pięciu kategorii Konkursu, 

b. wyraziły zgodę na udział w Konkursie i zaakceptowały Regulamin, 

c. wyraziły zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, marki lub znaku firmowego. 

7. Do żadnej z kategorii Konkursu nie mogą kandydować: 

a. Członkowie Jury Wojewódzkich i Kapituły, 

b. Członkowie Zarządu Fundacji, 

c. Członkowie zespołu organizującego Konkurs. 

II. ZASADY ZGŁASZANIA I KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem wstępnym zarejestrowania Kandydata w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie przez Zgłaszającego drogą 

elektroniczną formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu www.pozytywistaroku.pl lub przesłanie w/w 

formularza zgłoszeniowego w wersji pdf na adres: konkurs@pozytywistaroku.pl. Z uwagi na to, że Kandydata zgłasza 

osoba trzecia, jego ostateczne zarejestrowanie możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody Kandydata na udział w 

Konkursie. 

2. Tryb zgłaszania Kandydatów do Konkursu odbywa się na zasadach określonych poniżej: 

a. Poprzez zgłoszenie Kandydata przez osobę trzecią: małżonka, członka rodziny, pracownika, współpracownika, 

partnera biznesowego, sąsiada – na stronie internetowej Konkursu; 

b. Poprzez zgłoszenie dowolnej osoby fizycznej, nie związanej bezpośrednio z Kandydatem, np.: samorządowca, 

urzędnika, kapłana, bankowca, ubezpieczyciela, pracownika organizacji pozarządowej, klienta, nauczyciela, 

studenta, członka społeczności lokalnej lub innej; 

c. Poprzez zgłoszenie pracownika lub członka Zarządu Fundacji. 

3. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, Kandydat otrzyma pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób zapytanie, 

czy wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz prośbę o zarejestrowanie się na stronie internetowej Konkursu celem 

weryfikacji, potwierdzenia swoich danych lub ich ewentualnego uzupełnienia. 

4. Do oceny Kandydatów zgłoszonych do Konkursu powołuje się Kapitułę oraz szesnaście Jury Wojewódzkich. 

5. Jury Wojewódzkie i Kapituła złożone są z profesjonalistów, znawców różnych dziedzin ekonomii i biznesu, 

przedstawicieli: Fundacji, Sponsorów i Partnerów. 

6. Ocena kandydatów przebiega w dwóch etapach: 

a. I etap - ocena formalna i merytoryczna Kandydatów pod względem spełnienia kryteriów formalnych i 

merytorycznych dokonywana przez Jury Wojewódzkie celem wyłonienia po jednym Nominowanym do II etapu 

Konkursu w 5 kategoriach, w każdym województwie, w którym zostali zgłoszeni. 

b. II etap - Kapituła dokonuje oceny Nominowanych a następnie wyboru po jednym Laureacie oraz po piętnastu 

Wyróżnionych w pięciu kategoriach Konkursu. 
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7. Przy ocenie Kandydata członkowie Kapituły i Jury Wojewódzkich mogą wziąć pod uwagę również inne kryteria, zgodnie 

z duchem Konkursu i z własnym uznaniem. 

8. Kryteria formalne służące do oceny Kandydatów: 

a. Zgłoszenie zostało dokonane w okresie do 28 lutego 2013 r. w sposób wskazany w Regulaminie; 

b. Kandydat potwierdził informacje podlegające ocenie zawarte w zgłoszeniu najpóźniej 7 dni po otrzymaniu od 

Organizatora informacji o jego zgłoszeniu do Konkursu oraz zgodził się na wzięcie udziału w Konkursie i 

zaakceptował Regulamin; 

c. informacje podane w zgłoszeniu były możliwe do zweryfikowania przez Jury Wojewódzkie i Kapitułę. 

9. W uzasadnionych przypadkach Kapituła i Jury Wojewódzkie może zaproponować zmianę kategorii Konkursu, do której 

zgłoszono Kandydata, jeśli uzna, że przedstawiony w zgłoszeniu dorobek Kandydata trafniej wpisuje się w kryteria innej 

kategorii Konkursu. 

10. Kryteria merytoryczne służące do oceny Kandydatów: 

a. a. Kandydat wykazał się w swoim działaniu przedsiębiorczością, bądź wspierał działalność innych mającą na celu 

pobudzenie przedsiębiorczości młodych, kobiet lub osób w wieku powyżej 50. roku życia; 

b. b. Kandydat wykazał się działaniem na rzecz rozwoju biznesu lub integralnego rozwoju człowieka w regionie lub 

szerzej w całej Polsce, bądź Świecie; 

c. c. Kandydat generuje/ował działanie/zjawisko/trend mający pozytywny i znaczący wpływ na rynek/społeczność 

lokalną/społeczeństwo polskie; 

d. d. Działanie/zjawisko/trend (ujawnienie się jego znaczenia) ma miejsce w roku, którego dotyczy Konkurs. 

11. We wszystkich kategoriach decydującym jest dorobek Kandydata oraz to, czy jego działania wykraczają poza 

obowiązujące ramy, zwyczaje itp., w szczególności: 

a. Kategoria – Firmy rodzinne.  

W tej kategorii oceniane będą firmy, głównie z sektora MSP, o wieloletnich tradycjach, uznanym dorobku lub 

osiągające znakomite wyniki ekonomiczne; przedsiębiorstwa zaangażowane w życie swojej społeczności lokalnej. 

b. Kategoria –.Wizja i przywództwo. 

W tej kategorii oceniane będą jedynie osoby fizyczne – głównie znakomitych liderów i przedsiębiorców, ale także 

powiązanych z otoczeniem biznesu, którzy swoją działalnością udowadniają, że mają nie tylko pomysł, ale wiedzą 

jak go skutecznie wprowadzić w życie, potrafią też zainspirować nim innych. Jest to kategoria dla osób o 

ponadprzeciętnych predyspozycjach, którzy swoje nowatorstwo potrafią zamienić w sukces. 

c. Kategoria – Badania i rozwój.  

W tej kategorii oceniane będą firmy, których sukces gospodarczy oparty jest na bezpośrednim związku z 

poniesionymi nakładami na badania i rozwój oraz te, które swoją działalnością wytyczają nowe kierunki i standardy 

w biznesie. Kategoria dedykowana jest głównie nowoczesnym i innowacyjnym firmom, ale też zarazem ludziom, 

którzy je stworzyli. 

d. Kategoria – Ekologia i rozwój zrównoważony.  

W tej kategorii oceniane będą firmy, które mogą wykazać dorobek i działalność w zakresie ekologii i 

zrównoważonego rozwoju. Mogą to być bezpośrednie działania na rzecz ochrony środowiska lub pośrednie 

poprzez angażowanie się i promowanie np. edukacji ekologicznej. 

e. Kategoria – Otoczenie biznesu.  

W tej kategorii oceniane będą m.in.: instytucje i urzędy państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, cechy rzemiosł różnych, izby gospodarcze, giełdy, banki, ubezpieczalnie, media, 

uczelnie, szkoły zawodowe, organizacje pozarządowe oraz inne. Dodatkowo zgłaszać należy osoby mające 

realny, konstruktywny wpływ na kształtowanie się klimatu wokół biznesu w Polsce i na świecie. 

12. Zadaniem Jury Wojewódzkiego jest kompleksowa analiza przesłanych zgłoszeń oraz ich formalna i merytoryczna 

ocena. 

13. Jury Wojewódzkie wyboru Nominowanych w poszczególnych kategoriach dokonuje w głosowaniu tajnym. 

14. Spośród Nominowanych członkowie Kapituły wybierają w głosowaniu tajnym Laureatów oraz Wyróżnionych w 

poszczególnych kategoriach. 

15. Lista Laureatów i Wyróżnionych zostanie ogłoszona podczas Gali wręczenia nagród, planowanej na dzień 17 kwietnia 

2013 roku. 

16. Laureat Nagrody „Pozytywista Roku” w swojej kategorii otrzymuje statuetkę Konkursu, dyplom, okolicznościowy 

znaczek oraz prawo używania Godła Nagrody „Pozytywista Roku”. 
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17. Wyróżniony w swojej kategorii otrzymuje medal Konkursu, dyplom, okolicznościowy znaczek oraz prawo używania 

Godła Nagrody „Pozytywista Roku”. 

18. Nad całością Konkursu, w tym w szczególności nad przebiegiem prac Kapituły i Jury Wojewódzkich czuwa Organizator. 

III. ZAPISY POZOSTAŁE I KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Konkursu. 

2. Powierzone dane osobowe będą traktowane przez Organizatora, Kapitułę i Jury Wojewódzkie jako informacja poufna, 

która może zostać użyta wyłącznie w celach realizacji niniejszego Konkursu oraz w celach statutowych Organizatora. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podawania do publicznej wiadomości listę osób, firm i instytucji 

nominowanych wraz z uzasadnieniem nominacji (w szczególności w informacjach prasowych). Podobnie w przypadku 

Wyróżnionych i Laureatów Konkursu. 

5. Nazwa, marka, domena internetowa Konkursu oraz logotyp stanowiący Godło Nagrody „Pozytywista Roku” są 

własnością Fundacji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 

uczestników Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej na stronie internetowej Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 

 


