
 
 

Regulamin przyznawania nagród Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
WEKTORY oraz SUPER WEKTORY 

 

§1 

CEL PRZYZNAWANIA NAGRODY 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają nagrodę „Wektora” osobom oraz 
podmiotom, które swą działalnością i postawą wyznaczają kierunki godne naśladowania dla 
innych. Celem, jaki osiąga się wręczając „Wektora”, jest wyróżnienie i nagrodzenie tych, 
którzy przecierają szlaki przedsiębiorcom i pracodawcom, wskazując nowatorskie 
rozwiązania i koncepcje szczególnie istotne dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do 
rozwoju społecznego. Nagroda „Super Wektora” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w 
działalności przynoszącej znaczące korzyści całemu państwu, jego gospodarce, stosunkom 
politycznym i społecznym oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi polskiej 
przedsiębiorczości. 

§2 

ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Do organizacji i przeprowadzenia konkursu Prezydent Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza zespół organizacyjny oraz osobę odpowiedzialną 
za projekt.  

§3 

NAGRODY 

Uczestnicy konkursu „Wektory” mogą ubiegać się o dwie nagrody: 
1. statuetkę „Wektora” 
2. statuetkę „Super Wektora”. 

§4 

KAPITUŁA 

1. Kapitułę konkursu stanowi zespół wyłoniony spośród laureatów w latach ubiegłych. 
2. W skład kapituły nie mogą wchodzić osoby biorące udział w konkursie. 

§5 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora przez uczestnika 
kompletnie wypełnionej ankiety konkursowej podpisanej przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania firmy, w której uczestnik jest zatrudniony lub którą zarządza. 



 
2. Nominacje składają członkowie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przedsiębiorcy i pracodawcy niezrzeszeni w organizacji,  wypełniając formularz 
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej organizatora. Nominacja nie 
może dotyczyć kandydatury własnej oraz instytucji zgłaszającej.    

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany doprecyzować uzasadnienie nominacji na 
prośbę organizatora konkursu. 

4. Na pisemną prośbę uczestnika jego udział w konkursie oraz przebieg etapu oceny 
może zostać utajniony. 

§6 

UCZESTNICY 

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby oraz firmy nominowane z ramienia członków 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorstw niezrzeszonych w organizacji: 

1. bez względu na profil i rodzaj prowadzonej działalności 
2. prowadzące zarejestrowaną działalność na terenie Polski 
3. prowadzące działalność jako małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa 
4. prowadzące działalność zarówno jako spółki z udziałem skarbu państwa lub firmy 

prywatne, spełniające powyższe kryteria.  

Osoba lub podmiot nominowany do „Wektora” powinny spełniać poniższe kryteria: 

1. nie mógł być wcześniej nagrodzony „Wektorem”, 
2. powinien osiągać bardzo dobre rezultaty w prowadzonej działalności, wykazując 

rentowność, 
3.  cieszy się nieposzlakowana opinią, 
4. powinien działać zgodnie z zasadami etyki biznesu, 
5. powinien swą postawą i działalnością wskazywać kierunki do naśladowania dla 

innych, 
6. powinien wskazywać nowatorskie rozwiązania i koncepcje istotne dla polskiej 

gospodarki. 

Do udziału w konkursie „Super Wektora” można zgłaszać osoby oraz firmy, które: 

1. nie zostały wcześniej odznaczone nagrodą „Super Wektora”, 
2. odniosły wybitne osiągnięcia, których konsekwencje daleko wykraczają w przyszłość, 
3. swą pracą, postawą, twórczym myśleniem i aktywnością przyczyniają się do 

wspólnego dobra, 
4. przyczyniły się do rozwoju nie tylko polskiej gospodarki, ale także całości życia 

społeczno – politycznego, 
5. mają wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości, 
6. mają nieposzlakowaną opinię, 
7. dążą do stworzenia korzystnego klimatu dla przedsiębiorczości, wzrostu inwestycji 

oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

§7 

HARMONOGRAM KONKURSU 



 
1. Organizator dostarcza formularz zgłoszeniowy do wszystkich organizacji i firm 

zrzeszonych w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej  oraz zamieszcza na swojej 
stronie internetowej.  

2. Firmy biorące udział w konkursie przesyłają organizatorowi ankiety, wskazując osoby 
lub firmy zgłaszane do nagrody „Wektora” i „Super Wektora”. 

3. Kapituła ocenia i analizuje ankiety na posiedzeniu tajnym. 
4. Sekretarz Kapituły sporządza protokół z posiedzenia, który zawiera nazwiska osób i 

nazwy podmiotów nagrodzonych „Wektorem” i „Super Wektorem”. 
5. Lista laureatów ogłaszana jest podczas Dorocznego Balu Pracodawców.  

§8 

NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest statuetka „Wektora” lub „Super Wektora” dłuta znanego 
polskiego rzeźbiarza Michała Kubiaka wraz z dyplomem, przyznawana konkretnej 
osobie lub firmie.  

2. Liczba nagrodzonych w danym roku nie może przekroczyć 12 „Wektorów” i 3 „Super 
Wektorów”. 

§9 

LAUREACI 

1. Laureaci mają prawo do: 

a. posługiwania się statuetką w ramach swoich działań promocyjnych, jej 
prezentowania na wystawach i targach. 

b. publikowania informacji o zdobyciu nagrody w wydawanych materiałach 
drukowanych i elektronicznych oraz do rozpowszechniania informacji o 
wyróżnieniu w mass mediach. 

2. W działaniach określonych §9  pkt. 1 a i b laureaci mają obowiązek podawania roku 
przyznania nagrody. 

§10 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Warunkiem przyznania nagrody jest jej osobisty odbiór przez laureata podczas 
uroczystości wręczenia, odbywającej się w ramach dorocznego Balu Pracodawców. 

2. W szczególnych sytuacjach Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
podejmuje decyzję, że odbioru nagrody może dokonać osoba wyznaczona przez 
laureata. 


