
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

POLSKA 

NAGRODA 

JAKOŚCI® 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. POLSKA NAGRODA JAKOŚCI, zwana dalej NAGRODĄ, jest organizowana przez Fundację 

Qualitas  Europejskie   Centrum   Promocji   Dobrych   Praktyk   Biznesowych   z   siedzibą w 

Katowicach, zwaną dalej Organizatorem.  

2. KONKURS jest bezpośrednią kontynuacją Polskiej Nagrody Jakości ustanowionej w lat.90, XX 

wieku. W roku 2022 odbędzie się 26 edycja konkursu a w latach następnych kolejne jej 

edycje.   

3. Partnerami KONKURSU są: Krajowa Izba Gospodarcza; Klub Polskie Forum ISO 9000 wraz  

z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB; Naczelna Organizacja 

Techniczna; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowa 

Organizacja Partnerska EFQM. 

 
4. Model oceny KONKURSU oparty jest o 7 kryteriów zawartych w Modelu Doskonałości EFQM. 

 
5. Celem KONKURSU jest promocja projakościowego podejścia do wszystkich aspektów 

funkcjonowania Organizacji.  
 

6. Uczestnikiem KONKURSU nazywany jest podmiot, który rozpoczął formalną procedurę 

ubiegania się o NAGRODĘ. 

 

7. Laureatem KONKURSU nazywany jest podmiot, który pozytywnie przeszedł proces 

assessmentu i uzyskał  prawo do posługiwania się Godłem NAGRODY.



  

 

II. ORGANY KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 
 
 

1. Kapituła KONKURSU PNJ 
 

a) Kapituła ocenia dokumentację konkursową, zatwierdza wyniki assessmentu, uczestniczy we 

wręczaniu nagród, a jej uwagi i wnioski są wykorzystywane przy realizacji kolejnych edycji 

KONKURSU, 

b) działalność Kapituły  szczegółowo określa regulamin jej pracy, 

c) w skład Kapituły  wchodzą  przedstawiciele  Fundacji  Qualitas,  oraz   przedstawiciele 

Organizacji Partnerskich, a także inne powołane osoby o uznanej renomie w zakresie 

promocji idei jakości,  

d) na stanowisko Przewodniczącego Kapituły powołuje się:  

dr hab. inż.  Marka Roszaka, Prof. PŚ, 

e) na Przewodniczącego Honorowego Kapituły Konkursu Polskiej Nagrody Jakości powołuje się: 

Profesora Stanisława Tkaczyka. 

 
2. Komitet Techniczny KONKURSU 

 
a) Komitet opracowuje kryteria oceny KONKURSU, 

b) Komitet w miarę potrzeb dokonuje przeglądu i ewaluacji kryteriów konkursu,                                             

z ewentualnymi propozycjami zmian,  

c) działalność Komitetu szczegółowo określa regulamin jego pracy, 

d) Przewodniczącego Komitetu Technicznego powołuje Sekretarz Konkursu na wniosek 

Przewodniczącego Kapituły Konkursu. 

3. Sekretarz KONKURSU 

a) Sekretarz opracowuje regulamin KONKURSU, 

b) prowadzi nadzór nad bieżącą organizacją konkursu, w tym informuje o rozpoczęciu danej 

edycji KONKURSU, ściśle współpracuje z Kapitułą Konkursu i Komitetem Technicznym 

Konkursu, zwołuje zebrania zarówno Kapituły, jak i Komitetu Technicznego, archiwizuje 

dokumenty związane z prowadzeniem konkursu, prowadzi rozliczenia finansowe dotyczące 

organizacji Konkursu, zgłasza potrzeby i propozycje wprowadzenia zmian do Regulaminu 

NAGRODY, określa opłaty związane z udziałem w Konkursie, prowadzi nadzór nad stroną 

internetową konkursu, 

 

 

 

 

 



  

  

c) ustanawia zasady używania GODŁA NAGRODY, 

d) posiada prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, 

e) nominuje uczestników do procesu assessmentu, 

f) na stanowisko Sekretarza powołuje się prezesa zarządu Fundacji Qualitas Pana Marcina 

Kałużnego. 

4. Sekretariat KONKURSU   

a) prowadzony jest przez Fundację QUALITAS, 

b) do zadań Sekretariatu należy nadzór i koordynacja w zakresie: prowadzenie bieżącej 

korespondencji, realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach KONKURSU. 

 

 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 

 
 

1. Ubieganie się o NAGRODĘ ma charakter otwarty. W procesie ubiegania się o NAGRODĘ mogą 

uczestniczyć przedsiębiorstwa, organizacje, w tym  NGO, stowarzyszenia, fundacje, jednostki 

samorządowe, jednostki naukowo-badawcze, instytuty, uczelnie i szkoły wyższe oraz: 

2. Uczestnik, który formalnie zgłosił swój udział w KONKURSIE zobowiązany jest do: 

 

a) udziału w szkoleniu wstępnym dotyczącym kryteriów KONKURSU,  

b) szczegółowo, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym opisania wybranych 
kryteriów poddawanych ocenie na formularzu dostarczonym przez ORGANIZATORA 
KONKURSU w terminie 30 dni od daty szkolenia wstępnego, 

c) poddaniu się procesowi assessmentu prowadzonego w oparciu o ustalone Kryteria 
Konkursu przez asesorów powołanych przez ORGANIZATORA KONKURSU. 
Assessment może odbyć się zarówno  w trybie online, jak i w siedzibie Uczestnika, 

d) dostarczenia do Sekretariatu KONKURSU drogą elektroniczną - w terminie 30 dni od 
formalnego przystąpienia do KONKURSU: 

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze 
składkami, 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. 

e) poddania się dodatkowej, społecznej weryfikacji poprzez podanie do publicznej 
wiadomości za pośrednictwem Quality Magazyn oraz/lub za pośrednictwem social 
mediów prowadzonych przez ORGANIZATORA KONKURSU informacji o udziale                       
w KONKURSIE,  

f) wniesienia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.  

 

 

 

 

 



 

3. Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem konkursu dla danej edycji podmiot chcący przystąpić do 
konkursu powinien w kolejności: 

 

ETAP I – dokonać zgłoszenia uczestnictwa w KONKURSIE wraz z wyborem poziomu 

uczestnictwa. 

ETAP II – wziąć udział w szkoleniu wstępnym – przeprowadzanym  online. 

ETAP III – uzupełnić dokumentację konkursową- online.  

ETAP IV – przekazać aktualne zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu. 

ETAP V –  poddać się ocenie w zakresie przeprowadzenia assessmentu.  

W kolejnych etapach konkursu podmiot uczestniczący w procedurze: 

ETAP VI – zostanie poinformowany o podjętej decyzji Kapituły Konkursu w zakresie 

przyznania nagrody na podstawie rekomendacji Asesora. 

ETAP VII – otrzyma wyniki assessmentu. 

ETAP VIII – zobowiązany jest do udziału we wręczeniu Nagród. 

ETAP IX – zobowiązany jest do udziału w ankietyzacji.  

 

IV.NAGRODY KONKURSU PNJ   

 

GODŁO PROMOCYJNE KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® przyznawane jest  

w 5 kategoriach i może uwzględniać podział na segmenty branżowe oraz województwa: 

 

1. MEDAL BRĄZOWY PNJ – ocenie podlega jedno kryterium Konkursu do wyboru z obszaru 
modelu EFQM: Kierunek,   

 

2. MEDAL SREBRNY PNJ – ocenie podlegają 2 kryteria Konkursu, do wyboru z dwóch 

obszarów modelu EFQM: Kierunek i Wykonanie, 

 

3. MEDAL ZŁOTY PNJ – ocenie podlegają 3 kryteria Konkursu, do wyboru z każdego obszaru 

modelu EFQM, 

 

4. STATUETKA DIAMENTOWA PNJ – ocenie podlega 5 wybranych kryteriów Konkursu ze 

wszystkich obszarów EFQM, 

 

5. STATUETKA PLATYNOWA PNJ – ocenie podlegają wszystkie kryteria Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

VI. LAUREACI NAGRODY 
 

1.  Laureaci z pozytywną oceną Kapituły otrzymują: 
 

a) Godło Promocyjne POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI z prawem do bezterminowego 

posługiwania się we wszelkich prowadzonych działaniach marketingowych i 

wizerunkowych z zastrzeżeniem podania roku otrzymania Nagrody,  

b) księgę Standaryzacji Godła wraz z plikami graficznymi, 

c) okolicznościowy Medal lub Statuetkę w zależności od wybranej opcji uczestnictwa                       

w Konkursie. 

 

2. Godło NAGRODY jest zastrzeżonym Znakiem Towarowym w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 349118. 

a. Wykorzystanie zastrzeżonego znaku towarowego POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®, 

następuje wyłącznie w  oparciu  o  udostępnioną  laureatom  Księgę  Standaryzacji 

GODŁA. Ingerowanie w godło NAGRODY wykraczające poza Księgę Znaku jest 

niedozwolone. W przypadku niedozwolonego użycia NAGRODY Certyfikatu Sekretariat 

na wniosek Kapituły może odebrać Laureatowi prawo do posługiwania się godłem.  

 
b. Lista laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu zostanie upubliczniona na 

stronach internetowych: pnj.pl  oraz  fundacjaqualitas.pl. 
 

 

VI. WYKORZYSTANIE GODŁA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® 
 
 

1. Laureaci Nagrody są zobowiązani do wykorzystywania GODŁA NAGRODY z określeniem roku 

jego otrzymania, w swojej działalności promocyjnej, reklamowej i handlowej. 

2. Godło powinno być w szczególności zamieszczane przez laureata: 

- na stronach internetowych, 
- w folderach i ulotkach reklamowych, 
- na opakowaniach produktów (zbiorczych i jednostkowych) , 
- w reklamach prasowych, telewizyjnych i internetowych. 

 
3. Dodatkowo laureat zobowiązuje się do wykorzystywania GODŁA NAGRODY w trakcie 

targów, seminariów, konferencji, itp. 

4. Wykorzystywanie GODŁA NAGRODY przez jego laureatów nie może naruszać przepisów 

prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjaqualitas.pl/


  

VII. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PŁYNĄCE Z UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ 

 
 

1. Zdobycie NAGRODY podkreśla szczególną dbałość laureata i wyróżnionych uczestników                     

o jakość. 

2. Potencjalny wzrost sprzedaży w wyniku budowy renomy organizacji popartej uzyskanym 

wyróżnieniem. 

3. Promocja w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych związanych                                 
z organizacją Konkursu.  

4. Zwiększone zainteresowanie ze strony Klientów i Konsumentów ofertą Laureata w związku                       
z uznaniem i rozpoznawalnością wizerunku PNJ. 

5. Wzmocnienie wizerunku organizacji, nobilitacja i prestiż poprzez dołączenia do elitarnego 
grona wyróżnionych. 

6. Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie korzystniejszych warunków współpracy 

(m.in. banków, organizatorów przetargów publicznych i in.) ze względu na społeczne 

oddziaływanie Nagrody. 

7. Większe zaufanie ze strony klientów. 

8. Weryfikacja i możliwość udoskonalenia lub wprowadzenia systemu zarządzania przez jakość 

w Organizacji, w tym poziomu samoświadomości jakościowej. 

9.  Możliwość podjęcia działań samodoskonalących w oparciu o informację zwrotną uzyskaną 

w procesie assessmentu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje 

Sekretarz KONKURSU. 

2. Kapituła KONKURSU zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do 

NAGRODY, w przypadku rażącego naruszenia prawa, które stworzyłoby konfliktową 

sytuację w  relacji  z  klientem,  a  fakt  ten  został  upubliczniony  lub  zgłoszony  

oficjalnie  do Sekretarza  Konkursu. 

3. Kapituła KONKURSU na wniosek Sekretarza Konkursu może podjąć decyzję                               

o cofnięciu prawa do NAGRODY w przypadku, gdy laureat nie posługuje się nią                      

w swoich działaniach, zgodnie z punktem VI niniejszego Regulaminu. 

4. Od decyzji o nieprzyznaniu NAGRODY oraz decyzji dotyczących cofnięcia lub 

zawieszenia do niego prawa, Laureat ma prawo odwołania się do Kapituły 

NAGRODY. Odwołanie można złożyć w terminie 15 dni od ogłoszenia listy laureatów 

albo otrzymania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu prawa do NAGRODY. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać: uzasadnienie odwołania oraz niezbędną 

dokumentację potwierdzającą uzasadnienie. 

6. Wniosek o odwołanie powinien być opłacony w kwocie 500,00 PLN netto, tytułem 

zryczałtowanych kosztów rozpatrzenia odwołania w dniu jego wniesienia. 

7. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia prawa do NAGRODY, Laureat traci prawo do 

posługiwania się godłem danej edycji oraz traci prawo posługiwania się innymi 

elementami graficznymi, mogącymi się z nim kojarzyć. Jednocześnie z chwilą 

cofnięcia lub zawieszenia prawa do NAGRODY Laureat ma obowiązek usunąć GODŁO 

NAGRODY ze  wszystkich    materiałów  promocyjnych i marketingowych, stron 

internetowych oraz innych materiałów, na których było umieszczone i promowane 

GODŁO. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 



 

VIII. OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) 
informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PUBLIC PR Marcin Kałużny                      
z siedzibą w Katowicach.  

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem 
email: rodo@fundacjaqualitas.pl. 

3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a.) w celu rejestracji i weryfikacji danych do POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI, na 
podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz 
wyrazić lub odmówić jej wyrażenia.  

b.)  w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, 
ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, 
budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa                        
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

c.)  w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia 
naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

d.)  w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing 
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa                   
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Prawo do sprzeciwu 
a.) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. 
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

b.) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli 
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

5. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: do 
końca trwania projektu. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

 



 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

d) przenoszenia danych   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

7. Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenie procesu oceny uczestnika. 

 

8. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich 
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

Katowice, 02.01.2023 r.  

 

Marcin Kałużny 

Sekretarz Konkursu 

 

 

 


