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REGULAMIN 

NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI  

 

Nagrody Laur Świętokrzyski przyznawane są raz do roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego 

 

CHARAKTER NAGRODY 

 

Nagroda Wojewody – Laur Świętokrzyski ma charakter honorowy. 

Nominowani i Laureaci tej nagrody nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji 

finansowych, ulg podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności. 

Nominowani otrzymują dyplom i statuetkę od Wojewody Świętokrzyskiego i mają prawo 

używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Nagrody 

Wojewody Laur Świętokrzyski 2016 w kategorii…” 

 

Komitet Honorowy 

Nagroda ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie dla osób i instytucji szczególnie 

aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. W celu zachowania 

transparentności, obiektywizmu i szerokiego spojrzenia na zagadnienia będące przedmiotem 

oceny Wojewoda Świętokrzyski powołuje Komitet Honorowy, w skład którego wchodzą: 

 

1. JE Jan Piotrowski – Biskup Diecezji Kieleckiej. 

2. Profesor Wiesław Trąmpczyński - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. 

3. Profesor Jacek Semaniak - Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

Zespół Ekspertów 

Wojewoda Świętokrzyski każdego roku powołuje Zespół Ekspertów, złożony 

z merytorycznych współpracowników oraz specjalistów zewnętrznych z obszarów wybranych  

w danym roku kategorii. Zespoły ekspertów dokonują kompleksowej analizy wniosków, ze 

szczególnym uwzględnieniem oryginalnych i wyjątkowych rozwiązań.  

 

Sekretarz Zespołu Ekspertów 

W celu organizacyjnej obsługi procesu wyłaniania laureatów Wojewoda Świętokrzyski 

wyznacza Sekretarza Zespołu Ekspertów. Funkcję tą sprawuje Dyrektor Biura Wojewody. 
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TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW NAGRODY 

 

Formularze wniosków o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl.  

Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna lub osoba prawna 

zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

Tryb wyłaniania laureatów nagrody podzielony jest na trzy etapy: 

 

1. Przedstawienie Sekretarzowi Zespołu Ekspertów wniosków o przyznanie nagrody. 

Instytucje i osoby przesyłają w terminie do dnia 20 marca 2017 roku wnioski o przyznanie 

nagrody. Wnioski należy kierować do Sekretarza Zespołu Doradców (Dyrektor Biura 

Wojewody) na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biuro Wojewody, al. IX 

Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce, e-mail: sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl, fax: 41 344 48 32, 

tel. 41 342 12 32. 

Każdy zgłaszający ma prawo przedstawić po trzy kandydatury w każdej kategorii. 

Wnioski o przyznanie nagród winny posiadać wszystkie wymagane załączniki, które 

wymienione są na formularzu wniosku. Wnioski, które nie posiadają wymaganych 

załączników, uznawane są za niepełne. Ze wzglądów organizacyjnych wnioski niepełne lub 

nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Zespół Ekspertów. 

 

2. Wybór Nominowanych przez Zespół Ekspertów. 

Spośród zgłoszonych kandydatur Zespół Ekspertów wybiera maksymalnie pięciu 

nominowanych w każdej z kategorii i przedstawia swoje propozycje Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, który po konsultacji z Komitetem Honorowym dokonuje ostatecznego 

wyboru. 

 

3.  Przyznanie Nagród przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 

Z grona nominowanych przez Zespół Ekspertów, Wojewoda Świętokrzyski wybiera laureatów  

w poszczególnych kategoriach. Komitet Honorowy stanowi ciało doradcze przy wyborze 

laureatów. Wojewoda Świętokrzyski przyznaje nagrodę jednej osobie lub podmiotowi 

w każdej z kategorii, może również zrezygnować z przyznania nagrody. 

Wojewoda Świętokrzyski z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zespołu lub Komitetu może 

przyznać nagrodę w kategorii „Laur Specjalny”. 

 

KATEGORIE NAGRODY 

Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego może być przyznawana w następujących kategoriach: 

http://www.kielce.uw.gov.pl/
mailto:sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl
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1. Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie 

2. Gmina Miejska 

3. Gmina Wiejska 

4. Człowiek Roku 

5. Lider Dobroczynności 

6. Osiągnięcie Sportowe Roku 2016 

 

1) PRZEDSIĘBIORSTWO ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE 

W intencji przyznającego nagrodę „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie" rozumiane 

jest jako przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo zarejestrowane lub prowadzące działalność na 

terenie województwa świętokrzyskiego zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej lub 

Kodeksem Spółek Handlowych.  

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej 

kategorii: 

 Podejmowanie obok bieżącej działalności bezinteresownej (nie przynosząc zysków) 

aktywności w zakresie działań na rzecz innych (działania charytatywne, wspieranie 

inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych itp.). 

 Angażowanie się w prospołeczną działalność lokalnego środowiska, współpraca w tej 

kwestii z mieszkańcami i samorządem. 

 Współpraca ze środowiskiem akademickim. 

 Produkowanie wyrobów lub oferowanie usług, które cieszą się uznaniem konsumentów  

i wyróżnianie się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz walorami użytkowymi (np. 

udokumentowane certyfikatami i nagrodami). 

 Posiadanie dobrej sytuacji finansowej oraz sumienne regulowanie należności w stosunku 

do partnerów gospodarczych. 

 Terminowe i rzetelne regulowanie należności o charakterze publiczno - prawnym. 

 Systematyczne inwestowanie w rozwój firmy. Tworzenie nowych lub utrzymywanie 

miejsc pracy. 

 Stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom. 

 Nie naruszanie norm i przepisów Kodeksu Pracy. 

 Stosowanie zasad etyki i uczciwej konkurencji. 

 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy i będących w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

 Stosowanie dobrych praktyk polityki równych szans, w szczególności dotyczących 

równości płci (np. procedury naboru pracowników, elastyczny czas pracy, itd.). 

 Udział w projektach dotyczących współpracy partnerskiej (porozumienia, klastry, itd.). 
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2) GMINA MIEJSKA 

W intencji przyznającego nagrodę „Gmina Miejska" rozumiana jest jako gmina miejsko - 

wiejska i miejska województwa świętokrzyskiego. 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej 

kategorii: 

• Budowa, przebudowa i remonty dróg (w km) 

• Budowa wodociągów (w km) 

• Budowa kanalizacji (w km) 

• Pozostałe inwestycje inne niż powyżej (opis inwestycji) 

• Opis przykładowych projektów służących rozwojowi gminy, realizowanych we 

współpracy z partnerami społecznymi (np. organizacje pozarządowe) 

 

3) GMINA WIEJSKA 

 W intencji przyznającego nagrodę „Gmina Wiejska" rozumiana jest jako gmina wiejska 

województwa świętokrzyskiego. 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej 

kategorii: 

• Budowa, przebudowa i remonty dróg (w km) 

• Budowa wodociągów (w km) 

• Budowa kanalizacji (w km) 

• Pozostałe inwestycje inne niż powyżej (opis inwestycji) 

• Opis przykładowych projektów służących rozwojowi gminy, realizowanych we 

współpracy z partnerami społecznymi (np. organizacje pozarządowe)  

 

4) CZŁOWIEK ROKU 

W intencji przyznającego nagrodę „Człowiek Roku” rozumiany jest jako osoba działająca  

w regionie i (lub) na rzecz regionu świętokrzyskiego. Życie zawodowe prowadzić może 

zarówno w regionie jak i w kraju czy za granicą. Mogą być to ludzie reprezentujący każdą 

dziedzinę zawodową. 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej 

kategorii: 

 Osoba wyróżniająca się wartością intelektualną. 

 Osoba wyróżniająca się pozycją zawodową. 

 Osoba wyróżniająca się jakością, oryginalnością pracy. 

 Osoba przyczyniająca się do promocji województwa poza jego granicami. 
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5) LIDER DOBROCZYNNOŚCI 

W intencji przyznającego nagrodę „Lider Dobroczynności” rozumiany jest jako osoba lub 

instytucja, która podejmuje działania charytatywne, bezinteresownie pracuje na rzecz osób 

potrzebujących, pozyskuje fundusze na pomoc drugiemu człowiekowi. Może to także być 

osoba lub instytucja, która posiada własne środki finansowe, którymi dzieli się 

z potrzebującymi. 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej 

kategorii: 

 

 Podejmowanie działań charytatywnych i bezinteresowna praca na rzecz osób 

potrzebujących. 

 Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy do niesienia pomocy 

potrzebującym. 

 Podejmowanie inicjatyw zmierzających do budowania solidarności społecznej  

i dostrzegania osób potrzebujących pomocy.  

 Sukcesy, osiągnięcia i doświadczenie na gruncie niesienia pomocy i wspierania 

innych. 

 Inicjowanie, propagowanie i udział w kampaniach społecznych mających na celu 

wsparcie potrzebujących.  

 

6) OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE ROKU 2016 

W intencji przyznającego nagrodę „Osiągnięcie Sportowe Roku 2016” rozumiany jest jako 

osoba, drużyna, klub sportowy, stowarzyszenie sportowe związani z regionem 

świętokrzyskim, posiadający wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportowej w 2016 roku.  

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody w tej kategorii: 

 Działalność sportowa na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 Udokumentowane osiągnięcia sportowe w 2016 roku na poziomie minimum 

wojewódzkim. 

 Przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych, zasad fair play i czystej gry, 

wywiązując się nienagannie ze swoich powinności, jako sportowca. 

 

 


