Regulamin przyznawania
tytułu

Szybki rozwój gospodarczy Polski w ostatnich latach związany jest z wprowadzaniem nowych
rozwiązań technicznych i technologicznych. Szybko wdrażamy i korzystamy z nowych,
innowacyjnych rozwiązań zapominając o tych, którzy przyczynili do ich wynalezienia,
zastosowania i upowszechnienia. Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły
istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych jak i
organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki,
teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie aby nie były one anonimowe i mogły stanowić
wzór do naśladowania dla innych.

1.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się
do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej
i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług,
popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości
w Polsce.

2.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech
kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu
3. Kryteria przyznawania znaku ustalane są przez ogólnopolskie organizacje branżowe
(Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Izba
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska
Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polski
Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków,
"Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI") zwane dalej Organizatorami.

4.

Organizatorzy publikują kryteria przyznawania znaku na swoich stronach internetowych
oraz przekazują do wiadomości instytucjom, przedsiębiorcom, organizacjom
branżowym oraz ludziom nauki, przedstawicielom świata gospodarki, polityki oraz
otoczenia biznesu.

5.

Uzyskanie tytułu jest dla wyróżnionego znakiem potwierdzającym uznanie dla jego
osiągnięć mających wpływ na rozwój oraz przyszłość branży elektrotechnicznej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej w Polsce.
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1.

Tytuł nadawany jest przez Kapitułę Konkursu (zwaną dalej Kapitułą) powoływaną na
okres 4 lat z grona osób uznanych powszechnie za autorytety z dziedziny
elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, oświetlenia, działalności gospodarczej,
nauki, prawa, finansów, polityki gospodarczej oraz publicystyki technicznogospodarczej w liczbie przynajmniej 15 osób. Liczba osób stanowiących kapitułę nie jest
ograniczona. Członkiem Kapituły jest jej Sekretarz. Skład Kapituły podawany jest do
publicznej wiadomości wraz z kryteriami przyznawania Tytułu na stronach
internetowych Organizatorów.

2.

Po zakończeniu kadencji Kapituły każdy z jej Członków ma prawo kontynuować swą
aktywność w jej składzie w kolejnych kadencjach. Członek Kapituły może w każdym
czasie zrezygnować z udziału w jej pracach, a ponadto w uzasadnionych przypadkach
może zostać odwołany przez Organizatorów ze składu Kapituły. Nowy Członek Kapituły,
powoływany w miejsce ustępującego lub odwołanego, pełni swą funkcję do końca
kadencji Kapituły, w trakcie której został do jej składu dokooptowany.

3.

Przewodniczącego Kapituły, spośród członków Kapituły, wybierają Organizatorzy
Konkursu.

4.

Tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU przyznawany jest w drodze głosowania elektronicznego. O
przyznaniu tytułu decyduje suma ilości uzyskanych głosów od członków kapituły, przy
czym aby uzyskać tytuł, kandydat musi uzyskać minimum 50% głosów. W przypadku
uzyskania takiej samej ilości głosów przez jednego lub kilku kandydatów, o przyznaniu
tytułu decyduje głos przewodniczącego Kapituły. Sekretarzem Kapituły jest z urzędu
Sekretarz Tytułu wybierany przez organizatorów. Obsługę kancelaryjną jej działalności
prowadzi biuro Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

5.

Kapituła Tytułu, opierając się na postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz
Kryteriów Przyznawania Tytułu stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu,
przyznaje tytuł tylko raz w roku. Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: nauka,
gospodarka, otoczenie biznesu.

6.

Kapituła ma prawo nie przyznania tytułu, w każdej kategorii, w danym roku, jeżeli w jej
opinii żaden z kandydatów ubiegających się przyznanie tytułu nie spełnia warunków jego
zdobycia.

7.

Członkowie Kapituły przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyznania tytułu
obowiązani są do stosowania obiektywnych i jednolitych kryteriów oceny kandydatów.
Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają jakiejkolwiek zewnętrznej weryfikacji
i kontroli, co do rzetelności i prawidłowości.

8.

Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności uzyskanych danych
osobowych oraz danych wrażliwych znajdujących się w aplikacjach.
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1.

Termin składania aplikacji o przyznanie tytułu ogłaszany jest każdego roku przez
Organizatorów na ich stronach internetowych oraz w prasie branżowej, z co najmniej
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu postępowania
konkursowego na stronach internetowych Organizatorów publikowane są także:
formularze aplikacji, obowiązujący katalog kryteriów przyznawania tytułu oraz wykaz
dokumentów, których odpisy winny być dołączone do aplikacji.

2.

Formularze Zgłoszeniowe oraz odpisy wymaganych dokumentów mogą być zgłaszane
zarówno przez osoby fizyczne jak i przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje
branżowe i naukowe jak również przez osoby fizyczne a także przez samych
zainteresowanych. Dane zawarte w aplikacji oraz załączone do niej dokumenty muszą
odzwierciedlać aktualny i realny obraz ubiegającego o przyznanie tytułu wg stanu na
dzień ich złożenia.

3.

Formalną kontrolę poprawności i kompletności złożonej aplikacji przeprowadza
Sekretarz Kapituły, który w uzasadnionych wypadkach może wezwać składającego
aplikację przedsiębiorcę do uzupełnienia jej braków, wyznaczając temu przedsiębiorcy
dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

4.

W postępowaniu poprzedzającym procedurę przyznania tytułu, Przewodniczący
w porozumieniu z Sekretarzem Kapituły dokonuje dodatkowego sprawdzenia
poprawności wypełnienia zgłoszonych aplikacji oraz w dołączonych do niej
dokumentów.

5.

Weryfikowania rzetelności oraz poprawności informacji, danych i dokumentów
zawartych w poszczególnych aplikacjach dokonują w ramach swych możliwości
członkowie Kapitały. Członkowie Kapituły mogą przekazać swoje uwagi o aplikantach.

6.

Sekretarz Kapituły, na wniosek każdego z członków Kapituły, ma prawo zasięgania opinii
o zgłoszonych do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU u ich kontrahentów, współpracowników
oraz we właściwych organach administracji. Sekretarz zawiadamia o uzyskanych
informacjach wszystkich członków Kapituły.

7.

Po zakończeniu postępowań weryfikacyjnych Sekretarz Komisji podaje do publicznej
wiadomości listę osób nominowanych do tytułu. Lista nominowanych publikowana jest
na stronach internetowych organizatorów.

8.

Decyzję o przyznaniu tytułu członkowie Kapituły, podejmują w głosowaniu, wg
procedury określonej w § 2, pkt. 4.

9.

Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczanie specjalnego dyplomu o przyznaniu tytułu
OSOBOWOŚĆ ROKU odbywa się uroczyście w trakcie Targów ŚWIATŁO I TARGÓW
ELEKTROTECHNIKA w Warszawie w obecności członków Kapituły, zaproszonych gości
i przedstawicieli mediów. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu. Decyzja
Kapituły jest publikowana na stronach internetowych Organizatorów.
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1.

Pełna dokumentacja rzeczowa i finansowa postępowań i procedur określonych
niniejszym Regulaminem jest przechowywana i archiwizowana przez biuro Polskiego
Związku Przemysłu Oświetleniowego. Prawo dostępu do tej dokumentacji mają
upoważnieni przedstawiciele Organizatorów.

2.

Grupa Organizatorów może być powiększona za zgodą wszystkich organizacji
wymienionych w § 1 pkt. 3

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszego Regulaminu, opartych na nim „Zasad
działania Kapituły”, a także zmiana kryteriów przyznawania tytułu, oraz modyfikacja
formularza aplikacji, wymagają zgody wszystkich Organizatorów.

4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na podstawie zgodnej uchwały Organizatorów
podjętej na zebraniu w dniu 5 września 2016 roku i podlega opublikowaniu w całości na
stronach internetowych Organizatorów

Załącznik:
Kryteria przyznawania Tytułu.

4

