
UCHWAŁA NR 996/22 
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie przedsiębiorczości 

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 17 i pkt 21 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 528)  

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
uchwala: 

§ 1.  
Ustanawia się doroczną Nagrodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego przyznawaną przedsiębiorcom 
w trzech kategoriach: 

1) Tytan Tradycji, za kultywowanie tradycji lokalnego rzemiosła; 
2) Tytan Innowacyjności, za wdrażanie i wprowadzanie na rynek lokalny nowoczesnych produktów, 
technologii, rozwiązań; 
3) Tytan Sukcesu, za wybitne osiągnięcia gospodarcze i społeczne, zwaną dalej Nagrodą Starosty. 

§ 2.  
Ustala się regulamin przyznania Nagrody Starosty, określający szczegółowe zasady i tryb jej nadawania 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór wniosku o przyznanie Nagrody Starosty 
w poszczególnych kategoriach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Starosta 
 
 

Bernard Bednorz 

 
Wicestarosta 

 
 

Konrad Mateja 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jerzy Mantaj 

 
Członek Zarządu 

 
 

Łukasz Odelga 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 996/22 
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Regulamin przyznania Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie przedsiębiorczości 

§ 1.  
Nagroda Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie przedsiębiorczości zwana dalej Nagrodą ma 
charakter Honorowy. Nagroda przyznawana jest raz w roku. 

§ 2.  
1. Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach: 

1) za kultywowanie tradycji lokalnego rzemiosła, zwaną Tytan Tradycji; 
2) za wdrażanie i wprowadzanie na rynek lokalny nowoczesnych produktów, technologii, rozwiązań, 
zwaną Tytan Innowacyjności; 
3) za wybitne osiągnięcia gospodarcze i społeczne, zwaną Tytan Sukcesu. 

2. Nagroda przyznawana jest podmiotom gospodarczym działającym na terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcie/osiągnięcia w danym roku, które 
m.in.: 

1) angażują się w utrzymanie, rozwój oraz promocję lokalnego rzemiosła, w szczególności 
wieloletnich firm rodzinnych, 
2) osiągają ponadprzeciętne wyniki, 
3) stosują nowatorskie i innowacyjne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu 
zapewniające sukces rynkowy, 
4) posiadają dobrą sytuację finansową, osiągają wysoką rentowność działalności gospodarczej, 
sumiennie regulują należności zarówno w stosunku do partnerów gospodarczych, jak i należności 
podatkowe, 
5) inwestują w stały rozwój firmy, 
6) stwarzają dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym, 
7) nie naruszają norm i przepisów z zakresu prawa pracy, BHP, finansów, 
8) działają na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 
9) wspierają osoby niepełnosprawne w ich dążeniu do uczestnictwa w rynku pracy i życiu 
społecznym, 
10) w działalności gospodarczej wykazują się postawą prospołeczną, stosują zasady biznesu 
odpowiedzialnego społecznie, 
11) wspierają finansowo lub organizacyjnie działania społeczności lokalnych w zakresie rozwoju 
samorządności, kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia, 
12) dbają o ochronę dziedzictwa kulturowego i troskę o lokalne zabytki, 
13) w zakresie dopuszczalnym przez prawo współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz przedsiębiorstwami na rzecz lokalnych społeczności, 
14) kształtują pozytywne postawy wśród mieszkańców, 
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15) działają i promują działania na rzecz ochrony środowiska, 
16) inicjują nowatorskie formy aktywności społeczno-kulturalnej, 
17) wspierają ideę integracji społecznej poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych 
związanych m.in. z bezrobociem, 
18) wspierają i upowszechniają wolontariat, uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, 
19) organizują akcje edukacyjne i popularyzatorskie z zakresu wiedzy o regionie, społeczeństwie 
obywatelskim przedsiębiorczości. 

3. Celem Nagrody Starosty jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, 
inspirowanie ich do rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i dokonań innowacyjnych, 
upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz 
promocja usług rynku pracy. 
4. W każdej kategorii przyznawana może być corocznie jedna Nagroda i po dwa wyróżnienia. 

§ 3.  
1. Podmiot nagrodzony w danym roku kalendarzowym może otrzymać Nagrodę tylko w jednej kategorii. 
2. W następnych latach kalendarzowych dopuszczalne jest przyznanie raz nagrodzonemu podmiotowi 
kolejnej Nagrody w kategorii Tytan Innowacyjności lub Tytan Sukcesu. 

§ 4.  
1. Nagroda przyznawana jest na wniosek: 

1) osoby fizycznej, 
2) osoby prawnej w szczególności: instytucji, organizacji gospodarczych i zawodowych, stowarzyszeń 
przedsiębiorców, 
3) jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

2. Wniosek o przyznanie Nagrody w danej kategorii należy złożyć według wzoru z załącznika nr 
2 niniejszej uchwały w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń do dnia 
30 sierpnia każdego roku. 
3. Wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia w przypadku złożenia go po terminie lub braków 
formalnych. 
4. Wniosek obowiązuje do 5 lat od daty złożenia i w tym okresie podlega rozpatrywaniu przez Kapitułę. 

§ 5.  
1. Nagrodę przyznaje Kapituła. 
2. Kapituła składa się z sześciu członków, w tym trzech stałych: 

1) Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, pełniącego rolę Przewodniczącego Kapituły, 
2) Przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, 
3) Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

3. Pozostałych członków - ekspertów powołuje corocznie Przewodniczący Kapituły, indywidualnie 
w zależności od kategorii, w której kandydaci do Nagrody zostają nominowani. 

§ 6.  
1. Posiedzenie Kapituły uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. 
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2. Do zadań Kapituły należy: 
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, 
2) wybór laureata w drodze głosowania. 

3. Wybór laureata odbywa się większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 
4. Członkowie Kapituły pełnią funkcje społecznie. 

§ 7.  
1. Nagrodę Starosty w każdej kategorii stanowi statuetka. 
2. Nagroda Starosty nie jest związana z gratyfikacją pieniężną, ulgą podatkową czy innym ułatwieniem 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
3. Laureaci mogą wykorzystać fakt przyznania Nagrody Starosty w materiałach promocyjnych 
i reklamowych. 

§ 8.  
1. Wręczenia Nagrody dokonuje uroczyście Starosta Bieruńsko-Lędziński z udziałem Rady Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego i zaproszonych gości. 
2. Nagroda Starosty będzie wręczana corocznie w terminie wskazanym przez Starostę. 
3. Starosta Bieruńsko-Lędziński może zrezygnować z przyznania Nagrody. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 996/22 

Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

 Starostwo Powiatowe w Bieruniu 
ul. św. Kingi 1 

43 – 155 Bieruń 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
 

 

 

Wnioskodawca 

 

………………………. 

 

(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

 

Adres 

 

………………………… 
(ulica, numer, kod pocztowy, miasto) 

 

Adres do 

korespondencji 

 

…………………………….. 

(ulica, numer, kod pocztowy, miasto) 

 Data i miejsce złożenia wniosku 

(wypełnia organ administracji) 

Telefon 

 

…………………………….. 
(stacjonarny, komórkowy) 

 

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego                     

w dziedzinie przedsiębiorczości ……….. : * 

 Tytan Tradycji za kultywowanie tradycji lokalnego rzemiosła, 

 Tytan Innowacyjności za wdrażanie i wprowadzanie na rynek lokalny nowoczesnych 

produktów, technologii, rozwiązań, 

 Tytan Sukcesu za wybitne osiągnięcia gospodarcze i społeczne. 

 

 

 

 

 

 

 

* - właściwe zaznaczyć „X” 
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1. Dane kandydata do nagrody Tytan ……..: 

Lp. Rodzaj danych Dane 

1. 
Pełna nazwa firmy/ imię 

i nazwisko 
 

2. 
NIP 

 przedsiębiorstwa 
 

3. Adres 
 

 

4. Nr. telefonu 
 

 

5. Adres e-mail 
 

 

2. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata i jego ewentualnej nominacji lub wyboru jako 

Laureata: 
Proszę wskazać informacje zawierające opis tych elementów, które zasługują na wyróżnienie i decydują o pozycji firmy, wraz 

ze wskazaniem czy ewentualne przyznanie nagrody dotyczy całokształtu działalności lub szczególnego/ych osiągnięcia/ć.  

W zależności od kategorii nominacji (Tytan Tradycji ,Tytan Innowacyjności ,Tytan Sukcesu) powinny to być następujące dane: 

opis zaangażowania w utrzymanie, rozwój oraz promocję lokalnego rzemiosła, w szczególności wieloletnich firm rodzinnych 

działających na terenie powiatu, opis wdrożonych nowych technologii, patentów, rozwiązań, rodzaju innowacyjności np. 

produktowa, organizacyjna, marketingowa, technologiczna, opis poszczególnych osiągnięć na polu gospodarczym lub 

społecznym. Określenie ich rodzaju potwierdzonego wynikami gospodarczymi, certyfikatami, nagrodami, wyróżnieniami, 

rekomendacjami, a w obszarze działalności społecznej udziałem w akcjach charytatywnych, różnych formach sponsoringu 

oraz stosowania zasad odpowiedzialnego biznesu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Załączniki (np. rekomendacje, opinie, nagrody itp.): 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia:  ........................................ 
 

 

podpis wnioskodawcy 
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4. Oświadczenie wnioskodawcy: 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym 

wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

………………………….. 
 

……………………….. 

 

…………………………… 

Miejscowość Data podpis wnioskodawcy 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię  i nazwisko, adres, 

telefon. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda 

obowiązuje do czasu jej wycofania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

możliwe w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bieruńsko-Lędziński 

z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: starosta@powiatbl.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia laureatów nagrody 

na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego 

w dziedzinie przedsiębiorczości stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 

………. Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia ………. 2022 r. 

3. Dane będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania danych 

osobowych, o którym mowa w pkt. 2 lub wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

4. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,   

do ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wyłonienia 

laureatów Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie 

przedsiębiorczości. 

8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@powiatbl.pl lub pisemnie 

pod adresem siedziby Administratora. 

 

 
………………………….. 

 

……………………….. 

 

…………………………… 

Miejscowość Data podpis wnioskodawcy 
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5. Oświadczenie kandydata: 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym 

wniosku są zgodne z prawdą. 

 

…………………………… ……………………… ………………………………. 

Miejscowość Data podpis kandydata 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię  i nazwisko, adres, 

telefon, adres e-mail. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda 

obowiązuje do czasu jej wycofania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe 

w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bieruńsko-Lędziński 

z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: starosta@powiatbl.pl 

2 Pani/Pana dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy składającego wniosek o przyznanie 

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie przedsiębiorczości.  
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia laureatów nagrody na 

podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w 

dziedzinie przedsiębiorczości stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr ……………. 

Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia ……………2022 r.  
4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek) mogą być 

użytkownicy portalu Facebook, strony internetowej powiatbl.pl oraz czytelnicy 

informatora powiatowego powiatbl.pl 

5 Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz do czasu ustania celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa 

w pkt. 3. 

6 Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, do 

ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

7 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 

9 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wyłonienia laureatów 

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie przedsiębiorczości. 

10 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@powiatbl.pl lub pisemnie pod 

adresem siedziby Administratora. 

 
………………………….. 

 

……………………….. 

 

…………………………… 

Miejscowość Data podpis kandydata 
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