Regulamin przyznawania nagród
Polskiego Klubu Biznesu
§1
Polski Klub Biznesu wyróżnia firmy i osoby prowadzące z powodzeniem działalność
gospodarczą w Polsce, a także produkty o szczególnych walorach użytkowych
i estetycznych.
Nagrody klubowe: Businessman Roku, Firma Roku, Produkt Roku, Marketing Roku,
Debiut w Biznesie oraz Oskar Polskiego Biznesu przyznawane są raz w roku.
Wyróżniane osoby i firmy wybierane są nie tylko pośród członków Polskiego Klubu
Biznesu.
Laureaci nagród otrzymują potwierdzony dyplomem tytuł odpowiedni dla przyznanej
nagrody oraz statuetkę symbolizującą nagrodę, wykonaną z brązu, przez wybitnego
polskiego rzeźbiarza.
§2
Otwarcie procedury przyznawania nagrody następuje po otrzymaniu przez Biuro
Zarządu Polskiego Klubu Biznesu wniosku wypełnionego przez kandydata lub firmę
bądź osobę zgłaszającą kandydata do medalu. Wniosek powinien zawierać niezbędne
informacje o kandydacie wraz z załącznikami zawierającymi kopie ewentualnych
dyplomów, nagród i wyróżnień.
§3
Uniwersalnym i jedynym kryterium uzyskania nagrody Polskiego Klubu Biznesu są
konkretne osiągnięcia. Oceniane są wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku,
sukcesy w eksporcie, posiadanie znaków i certyfikatów jakości, a ponadto:






Wspieranie polskiej myśli naukowej i technicznej.
Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
Wspieranie środowiska lokalnego.
Działalność prospołeczna i charytatywna.
Tworzenie nowych miejsc pracy.

O przyznaniu nagrody Polskiego Klubu Biznesu decydują członkowie Kapituły.
§4
Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu działa jako organizacje społeczną, na zasadzie
"non profit". W celu zapewnienia jak najlepszej promocji nagrodzonych organizacyjna
strona działalności promocyjnej powierzona została Korporacji Promocji Biznesu
Sp. z o.o.
Korporacja Promocji Biznesu Sp. z o.o. promuje firmy i osoby, które otrzymały
nagrody w ramach ustalanego corocznie programu promocyjnego, m.in. poprzez

wydawanie katalogu prezentującego dokonania laureatów, którego integralną częścią
jest "Złota Księga Polskiego Klubu Biznesu" informująca o wszystkich laureatach
nagród z poprzednich lat.
Katalog Polskiego Klubu Biznesu jest prezentowany i rozprowadzany podczas
największych uroczystości i imprez organizowanych przez Polski Klub Biznesu w tym
m.in. Wielkiej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, w styczniu każdego roku,
a także podczas organizowanych przez Klub targów handlowych, konferencji
prasowych i dorocznych pikników Akademii Polskiego Sukcesu.
§5
Procedury przygotowawcze wobec kandydatów oraz działania promocyjne w stosunku
do laureatów prowadzone przez Korporację Promocji Biznesu wiążą się z kosztami
i obejmują w szczególności następujące czynności:
ocenę kandydatów do nagród,
przygotowanie dyplomów i statuetek (rzeźb),
organizację konferencji prasowej z udziałem laureatów,
przygotowanie katalogu informującego o dokonaniach laureatów, powtarzalny
druk informacji o przyznaniu nagrody w kolejnych wydaniach katalogu,
rozsyłanym m.in. do przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce oraz
ważniejszych urzędów i instytucji zajmujących się gospodarką,
 organizację uroczystości wręczania nagród.






§6
Statuetki - rzeźby symbolizujące nagrody Polskiego Klubu Biznesu są oryginalnymi
wyrobami, wykonanymi przez wybitnego polskiego rzeźbiarza, na specjalne
zamówienie Polskiego Klubu Biznesu.
§7
Nagrody Polskiego Klubu Biznesu są wręczane podczas prestiżowej uroczystości Wielkiej Gali Polskiego Klubu Biznesu, na Zamku Królewskim w Warszawie,
w styczniu każdego roku.
Firmy oraz osoby wyróżnione nagrodami Polskiego Klubu Biznesu mają prawo
używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułów zgodnych
z określeniami podanymi w § 1 niniejszego regulaminu.
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