
„ŁAD ORGANIZACYJNY I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU”
ZAŁ. NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NA ROK 2019

XVI edycja konkursu
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

na rok 2019

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
w kategorii

„Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
Kategoria „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych 
z terenu województwa łódzkiego, dla których priorytetem jest osiągnięcie równowagi między efektywnością i  dochodowością
a interesem  społecznym,  które  ponadto  posiadają  wysoki  poziom  organizacji  wewnętrznej  potwierdzonej,  np.  odpowiednimi
certyfikatami,  posiadają  nowoczesny  model  zarządzania,  w  tym  zasobami  pracy,  prowadzą  działania  prospołeczne,
proekologiczne i prorozwojowe.

Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnie, pismem drukowanym obligatoryjnie we wszystkich
pozycjach oraz podpisany przez kandydata lub instytucję uprawnioną do zgłaszania kandydatów. W polach, które nie dotyczą
wypełniającego należy wpisać „nie dotyczy”.  Wniosek wraz z wersją elektroniczną,  należy przesłać na adres Sekretariatu
Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 r.

W imieniu:
Nazwa instytucji zgłaszającej*:

* wypełnia tylko instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody.

wnioskuję
o przyznanie Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego na rok 2019

w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” dla:

Dane dotyczące kandydata do Nagrody:
Pełna nazwa:

Dokładny adres:

Telefon: Faks:
www: e-mail:
Nazwisko i imię osoby (osób) zarządzającej:

Nazwisko i imię osoby do kontaktu:

Podstawowe dziedziny działalności:

Informacja opisowa o kandydacie do Nagrody:
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A. Ład organizacyjny
A  1.  Opis  ładu  organizacyjnego  w  przedsiębiorstwie  (zgodność  prowadzonej  działalności  z
uregulowaniami prawnymi, wdrożone systemy zarządzania, kodeks etyczny, procedury zapobiegania
konfliktom  interesów,  system  kontroli  wewnętrznej,  procedury  zarządzania  ryzykiem,  procedury
zapobiegania nieprawidłowościom typu mobbing, malwersacje, kradzieże, korupcja):

A 2. Posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia dotyczące ww. obszaru działalności:
Nazwa Instytucja wydająca Rok

1.
2. 
3. 
4.

B. Odpowiedzialność ekonomiczna przedsiębiorstwa
B 1. Stan ekonomiczny przedsiębiorstwa:

2016 r. 2017 r. 2018 r.
1. Przychody ze sprzedaży*:
w tym z eksportu*:
2. Zysk netto w %: <0; 0-5, 5-
10, >10 (wstawić odpowiedni 
przedział)
3. Liczba zatrudnionych:
4. Płynność finansowa 
(tak/nie): 
5. Nakłady inwestycyjne*:
6. Pozyskiwanie środków 
unijnych (tak/nie): 
* proszę podać pełną kwotę w złotych
B 2. Posiadanie nagrody lub wyróżnienia ekonomiczne:

Nazwa Instytucja wydająca Rok
1.
2.
3.
4.
B 3. Informacja opisowa o osiągnięciach lub zdarzeniach gospodarczych mogących mieć wpływ na
ocenę  przedsiębiorstwa  (np.  pozycja  rynkowa  firmy,  badanie  satysfakcji  klienta,  stosowanie
nowoczesnych technik i narzędzi takich jak: rachunkowość zarządcza, zrównoważona karta wyników,
5S, kaizen, black belt, lean operations i inne):

C. Odpowiedzialność społeczna wewnętrzna
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2016 r. 2017 r. 2018 r.
1. Środki finansowe na szkolenie pracowników
(pełna kwota złotych na 1 pracownika):
2. Nakłady na wspieranie świadczeń 
zdrowotnych dla pracowników (pełna kwota w 
złotych):
Posiadane  certyfikaty,  nagrody,  wyróżnienia  związane  z  budowaniem  relacji  z  interesariuszami
wewnętrznymi przedsiębiorstwa (pracownicy, akcjonariusze, właściciele) z ostatnich trzech lat:

NAZWA INSTYTUCJA WYDAJĄCA ROK
1.
2.
3.
4.
Informacja opisowa o innych osiągnięciach z ww. obszaru (np. zaplecze socjalne, badanie motywacji
pracowników  przez  niezależne  instytucje,  system  wynagrodzeń,  wartościowanie  stanowisk  pracy,
system  ocen  pracowniczych  związany  z  systemem  wynagrodzeń,  procedury  rozwoju  i  awansu
wewnętrznego, szkolenia, coaching, procedury rekrutacyjne, outplacement):

D. Odpowiedzialność społeczna zewnętrzna (pełna kwota w złotych)
2016 r. 2017 r. 2018 r.

1. Środki finansowe przeznaczone na 
działalność charytatywną, wspieranie kultury, 
sztuki, sportu, itp.:
2. Wartość wsparcia udzielonego w formie 
rzeczowej:
3. Wartość wsparcia udzielonego w formie 
usług:
Posiadanie  certyfikaty,  nagrody,  wyróżnienia,  podziękowania  związane  z  aktywnością
przedsiębiorstwa na zewnątrz z ostatnich trzech lat:

Nazwa Instytucja wydająca Rok
1.
2.
3.
4.
Informacja opisowa o osiągnięciach w zakresie działalności charytatywnej i  społecznej z ostatnich
trzech  lat  (np.  relacje  ze  społecznością  lokalną,  podejmowanie  długofalowych  i  wymiernych
inwestycji społecznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami):

E. Ochrona środowiska
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E 1. Dane dotyczące odpowiedzialności za środowisko:
2016 r. 2017 r. 2018 r.

1. Czy firma prowadzi monitoring oddziaływania
na środowisko (tak/nie)?:
2. Czy prowadzona jest samoocena pod kątem 
oddziaływania na środowisko (tak/nie)?: 
3. Nakłady na ochronę środowiska (pełna kwota 
w złotych):
E 2. Posiadanie certyfikaty, nagrody, wyróżnienia dotyczące ww. obszaru z ostatnich trzech lat:

Nazwa Instytucja wydająca Rok
1.
2.
3.
4.
E 3. Wdrożone/wdrażane przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska tylko z ostatnich trzech lat:

Nazwa przedsięwzięcia Rok wdrożenia
1.
2.
3.
4.
E 4.  Informacja  opisowa o  osiągnięciach i  dokonaniach z  ww.  obszaru (np.  eliminacja  substancji
szkodliwych,  redukcja  gazów  cieplarnianych,  pośrednia  i  bezpośrednia  redukcja  zużycia  energii
elektrycznej, raporty środowiskowe, prowadzenie właściwej gospodarki odpadami):

F. Rozwój myśli technicznej i sprzyjanie transferowi nowych technologii do przemysłu
F 1. Nakłady na badania i rozwój

2016 r. 2017 r. 2018 r.
Pełna kwota w złotych:
F 2. Posiadanie patenty, własne rozwiązania, wdrożone nowoczesne technologie i produkty

Nazwa opracowania/patentu Rok wdrożenia

F 2. Informacja opisowa o działaniach z ww. obszaru:

Oświadczenie kandydata do Nagrody:
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 Potwierdzam zgodność przedstawionych wyżej danych. 
 Oświadczam,  że  nasze  Przedsiębiorstwo,  członkowie  Zarządu  lub  Współwłaściciele  w  ciągu

ostatnich pięciu lat nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu.
 Nasze przedsiębiorstwo nie narusza przepisów Kodeksu Pracy oraz norm ochrony środowiska, 

a także nie posiada zaległości o charakterze publiczno-prawnym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez organizatora w celu
prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

 Akceptuję Regulamin Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2019. 
Miejscowość: Dnia: 
Pieczęć: Podpis osoby (osób) upoważnionej:

Podpis i pieczęć instytucji zgłaszającej*:

Miejscowość: Dnia:
* wypełnia tylko instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody.
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