
§ 1
Nazwa wyróżnienia

„Lider Województwa Podkarpackiego”

§ 2
Patronat

Marszałek Województwa Podkarpackiego

§ 3
Cel wyróżnienia

1. Wyróżnienie przedsiębiorców Województwa Podkarpackiego 
posiadających najlepsze wyniki finansowe oraz osiągnięcia

w aktywnej walce z bezrobociem.
2. Podkreślenie pozycji firmy w wyniku otrzymania wyróżnienia, którego 

patronem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego na specjalnej 
uroczystości, na której obecni są przedstawiciele władz, samorządów, 

instytucji, przedsiębiorcy i media.
3. Promocja firmy w wydawnictwach Izby Przemysłowo-Handlowej

w Rzeszowie.
4. Podniesienie pozycji firmy w województwie, w Polsce

 i w świecie poprzez jej promocję przez Izbę na stronie internetowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie oraz w kontaktach 

gospodarczych.
5. Podniesienie pozycji firmy podczas udziału w różnego rodzaju 

przetargach na dostawy artykułów i usług, wykonanie inwestycji, 
modernizacji, remontów itp.

6. Promocja firmy poprzez umieszczanie logo i statuetki lidera we 
własnych materiałach reklamowych.

§ 4
Adresat wyróżnienia

Wszyscy przedsiębiorcy :
1. Posiadający siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego

2. Prowadzący swoją działalność minimum 2 lata
3. Legitymujący się osiągnięciami jak w § 6 oraz:

- posiadający zatrudnienie minimum 50 osób,
- lub posiadający zatrudnienie od 25 do 49 osób pod warunkiem 
uzyskania w ostatnim roku obrotowym przychodów ze sprzedaży 

produktów powyżej 25 mln. zł

§ 5
 Okres ważności wyróżnienia 

„ Lider Województwa Podkarpackiego ” przyznawany jest na 
okres 1 roku.

§ 6
Warunki ubiegania się o wyróżnienie

Srebrna Kula  „ Lider Województwa Podkarpackiego ”
1.Posiadanie aktualnego Certyfikatu Wiarygodna Firma Województwa 

Podkarpackiego.
2.Przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu do ostatniego roku 

mogą być o 40% niższe niż w roku poprzednim oraz konieczny 
zysk z działalności operacyjnej w ostatnim roku.

3. Średnie zatrudnienie nie może się zmniejszyć więcej niż o 20% 
w stosunku do roku poprzedniego tj. średnia zatrudnienia ze 

wszystkich miesięcy ostatniego roku może być niższa maksymalnie do 
20% od średniej zatrudnienia z wszystkich miesięcy roku 

poprzedniego.

Złota Kula  „ Lider Województwa Podkarpackiego ”
1. Posiadanie aktualnego Certyfikatu Wiarygodna Firma Województwa 

Podkarpackiego.
2. Przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu do ostatniego roku 

mogą być o 25% niższe niż w roku poprzednim oraz konieczny 
zysk z działalności operacyjnej w ostatnim roku.

3. Średnie zatrudnienie nie może się zmniejszyć więcej niż o 15%
 w stosunku do roku poprzedniego tj. średnia zatrudnienia ze 

wszystkich miesięcy ostatniego roku może być niższa maksymalnie do 
15% od średniej zatrudnienia z wszystkich miesięcy roku 

poprzedniego .

§ 7
Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia

Przedsiębiorca starający się o uzyskanie wyróżnienia składa
następujące dokumenty :

1. Wypełnione Zgłoszenie - Załącznik Nr 1.
2. Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat za dwa ostatnie lata.
3. Wykazy zatrudnienia pracowników w firmie w poszczególnych 

miesiącach z okresu ostatnich dwóch lat ( średnie zatrudnienie
w 2 ostatnich latach ).

4. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8
Warunki przyznawania wyróżnienia

1. Dokumenty złożone przez firmę jak w § 7 są ocenione pod względem 
prawnym oraz finansowym przez specjalistów.

2. Podstawą przyznania wyróżnienia jest pozytywna opinia o złożonych 
dokumentach, które gwarantują zasadność jego otrzymania

 zgodnie z § 6.
3.  Firma ubiegająca się o wyróżnienie zobowiązana jest uiścić opłatę

 z tytułu pokrycia kosztów przeprowadzenia procesu badania 
i wręczenia wyróżnienia w wysokości 3.000 złotych + 23% VAT.

4. Firma będąca członkiem Izby ma prawo do 10 % rabatu na opłatę
z tytułu kosztów przeprowadzenia procesu badania i wręczenia 

wyróżnienia.
5. Firma otrzymująca wyróżnienie powtórnie ma prawo do 3 % rabatu na 

opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia procesu badania i wręczenia 
wyróżnienia za każdy rok otrzymania.

6. Łączna wysokość rabatów nie może przekraczać 50%. 
7. Wyróżnienie przyznaje Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej

w Rzeszowie.

§ 9
Formy wyróżnienia

Firma otrzymuje wyróżnienie w formie :

 kuli w kolorze kobaltowym ( Lider Srebrny lub Lider Złoty ) pierwszy
i drugi raz przyznania,

 kuli rubinowej w przypadku otrzymania wyróżnienia po raz trzeci
i czwarty,

kuli szmaragdowej w przypadku otrzymania wyróżnienia po raz piąty
i szósty,

 statuetki jubileuszowej w przypadku otrzymania wyróżnienia więcej 
razy,

dyplomu dekoracyjnego, który może być eksponowany w biurze firmy 
na ścianie, w gablocie itp.

 dokumentu elektronicznego, który po wydrukowaniu służy do
 

legitymowania się nim podczas przetargów, negocjacji itp.

 logo w celu umieszczania go w materiałach reklamowych itp.

§ 10
Warunki wręczania wyróżnienia

1. Firma otrzyma wyróżnienie na uroczystości wręczenia, na którym 
    obecni będą oficjalni goście w tym przedstawiciele władz państwowych 

i samorządowych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele mediów.
2. Podczas uroczystości nastąpi krótka prezentacja wyróżnionej firmy.
3. Każda firma otrzyma zdjęcia z uroczystego wręczenia wyróżnienia.

§ 11
Warunki końcowe

1. Firmy otrzymujące wyróżnienie Lidera będą promowane na stronie 
internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

2. O wyróżnienie firma można ubiegać się wielokrotnie, jednak za 
każdym razem zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu.
3. Zarząd Izby ma prawo odebrać firmie wyróżnienie w przypadku 

podania informacji nieprawdziwych w składanych dokumentach 
lub jej działań naruszających etykę.

Regulamin wyróżnienia
„Lider Województwa Podkarpackiego”

Organizacja Samorządu Gospodarczego
Organizacja Pracodawców 

IZBA
PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWA
W RZESZOWIE

IZBA
PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWA
W RZESZOWIE

Zarząd
Izby Przemysłowo-Handlowej

w Rzeszowie 

Członek Krajowej Izby Gospodarczej 


