POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
KONKURS PNJ – XVII EDYCJA

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
XVII EDYCJA - 2011 r
Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) uprzejmie zaprasza do udziału w XVII edycji
konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 2011 roku.
Każda organizacja: produkcyjna/usługowa, publiczna lub edukacyjna spełniająca podane poniżej
warunki, która wdraża i doskonali u siebie koncepcję Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ oraz
Zarządzania przez Jakość - TQM, może ubiegać się o nagrody, wyróżnienie lub dyplom finalisty
w konkursie Polskiej Nagrody Jakości.
W XVII edycji konkursu wyłonieni zostaną:
1. Laureaci i Wyróżnieni Sektora Produkcyjnego i Usługowego Polskiej Nagrody Jakości dla:
- Mikro organizacji produkcyjnych i usługowych (do 20 osób zatrudnionych)
- Małych i średnich organizacji produkcyjnych i usługowych (powyżej 20 do 250 osób zatrudnionych)
- Dużych organizacji produkcyjnych i usługowych (powyżej 250 do 500 osób zatrudnionych)
- Bardzo dużych organizacji produkcyjnych i usługowych (powyżej 500 do 1500 osób zatrudnionych)
- Wielkich organizacji produkcyjnych i usługowych (powyżej 1500 osób zatrudnionych)
2. Laureaci i Wyróżnieni Sektora Usług Publicznych Polskiej Nagrody Jakości (niezależnie od liczby
zatrudnienia) dla organizacji:
Ochrony zdrowia
- Administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
3. Laureaci i Wyróżnieni Sektora Usług Edukacyjnych (niezależnie od liczby zatrudnienia) dla:
- Szkół stopnia podstawowego, gimnazjalnego i licealnego
- Szkół wyższych i pomaturalnych
- Muzeów
- Innych organizacji edukacyjnych
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Organizacje Sektora Produkcyjnego i Usługowego ubiegające się o Laureatów i Wyróżnionych w XVII edycji
konkursu PNJ muszą spełniać następujące wymagania:
- pracować dla zysku,
- działać na terenie Polski minimum 4 lata.
Organizacje Sektora Publicznego ubiegające się o Laureata i Wyróżnionego w XVII edycji konkursu Polskiej
Nagrody Jakości muszą spełnić następujące wymagania:
- działać na terenie Polski minimum 4 lata.
Organizacje Sektora Usług Edukacyjnych ubiegające się o Laureata i Wyróżnionego w XVII edycji konkursu
Polskiej Nagrody Jakości muszą spełnić następujące wymagania:
- działać na terenie Polski minimum 4 lata.
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Procedura oceny organizacji uczestniczącej w konkursie dotyczy całego zakresu jej działalności w aspekcie
realizowania i doskonalenia koncepcji Zarządzania przez Jakość - ZPJ, czyli Total Quality Management -TQM.
W procesie oceny i selekcji wniosków organizacji biorących udział w XVII edycji Konkursu PNJ,
realizowanych przez specjalnie przeszkolonych ekspertów i sędziów, wyłonione zostaną organizacje, do
których wysłani zostaną eksperci, w celu potwierdzenia danych zawartych w samoocenie przesłanej do
sekretariatu PNJ.
Warunkiem wzięcia udziału w XVII edycji konkursu PNJ jest:
- Wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości: 1 650 zł. + VAT
- Wniesienie opłaty weryfikacyjnej w wysokości podanej poniżej w Tabeli 1 (w zależności od wielkości
organizacji).
- „Arkusza Identyfikacyjnego Przedsiębiorstwa” wraz z kserokopią przelewu na konto PNJ opłaty
rejestracyjnej i weryfikacyjnej do sekretariatu Konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W ramach opłaty rejestracyjnej sekretariat Konkursu PNJ, przesyła szczegółowe materiały dotyczące
regulaminu Konkursu, wymagań stawianych uczestnikom i kryteriów PNJ, według których organizacja
powinna opracować wniosek i samoocenę. W kwocie tej mieści się także przeszkolenie (dwa dni) 1 osoby z
zakresu Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości oraz opracowania wniosku i samooceny
organizacji. W przypadku chęci przeszkolenia więcej osób z przedsiębiorstwa, za każdą osobę organizacja
musi dodatkowo wpłacić 750 zł.
Tabela nr 1. Opłata weryfikacyjna
Lp.

Liczba

Typ organizacji

zatrudnionych

netto zł. + VAT

1.

Przedsiębiorstwa

do 20 osób

3 900

2.

Przedsiębiorstwa

od 21 do 50 osób

4 800

3.

Przedsiębiorstwa

od 51 do 250 osób

7 900

4.

Przedsiębiorstwa

od 251 do 500 osób

11 500

5.

Przedsiębiorstwa

od 501 do 1500 osób

14 800

6.

Przedsiębiorstwa

powyżej1500 osób

17 500

• Rządowe i samorządowe

nie zależy

7 800

• Służby zdrowia

nie zależy

5 900

• Służb wewnętrznych w tym
policji

nie zależy

5 900

• Szkoły

nie zależy

3 900

• Wyższe Uczelnie

nie zależy

7 900

• Muzea

nie zależy

7 900

Organizacje publiczne:
7.

Edukacyjne:
8.

Opłaty rejestracyjne i weryfikacyjne należy wpłacać na konto:
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
PKO S.A. IV O/Warszawa 97 1240 1053 1111 0000 0440 8826
„Tytułem”: Polska Nagroda Jakości
3

Organizacje, które przejdą do trzeciego etapu selekcji, czyli wizyty (szerokiego finału), opłacą oddzielnie
całkowite jej koszty, które wyniosą:
- Wizyta ekspertów przez 3 dni (2 dni wizyta i 1 dzień Raport Zwrotny) 2 900 zł. + VAT – wpłata tej sumy do
Sekretariatu PNJ nastąpi dopiero po powiadomieniu organizacji, że przeszła do III etapu selekcji – wizyty;
- Zakwaterowanie na miejscu w hotelu;
- Dojazdy do wizytowanego z miejsca zamieszkania i powrót oraz wyżywienie.
W zależności od ostatecznego miejsca w Finale konkursu organizacje będą partycypowały w częściowym
pokryciu kosztów: opracowania i wykonania dyplomów i statuetek, promocji, konferencji prasowej oraz
uroczystości zakończenia XVII edycji konkursu PNJ na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 11 listopada
2011 roku. Koszty te wyniosą dla:
LAUREACI:
Laureat wielkiej i bardzo dużej organizacji produkcyjnej lub usługowej:
19 500 zł. + VAT
Laureat dużej organizacji produkcyjnej lub usługowej:
15 500 + VAT
Laureat małej i średniej organizacji produkcyjnej lub usługowej:
9 800 zł. + VAT - dla organizacji poniżej 100 osób zatrudnienia
14 500 zł. + VAT - dla organizacji zatrudniającej powyżej 100 osób
Laureat bardzo małej organizacji produkcyjnej lub usługowej:
7 800 zł. + VAT
Laureat publicznej organizacji:
5 800 zł. + VAT dla organizacji służb wewnętrznych (policja, straż pożarna itp.)
9 800 zł. + VAT - dla organizacji samorządowych i administracji państwowej
Laureat edukacyjnych organizacji:
Szkoły Podstawowe: 4 400 zł. + VAT
Szkoły Gimnazjalne: 4 900 zł.+ VAT
Szkoły Licealne: 5 300 zł. + VAT
Szkoły Wyższe: 6 800 zł. + VAT

WYRÓŻNIENIA:
Wyróżnionego Pierwszego Stopnia dużych organizacji produkcyjnej lub usługowej:
14 500 zł. + VAT
Wyróżnionego Pierwszego Stopnia małej i średniej organizacji produkcyjnej lub usługowej:
7 800 zł. + VAT - dla organizacji poniżej 100 osób zatrudnienia
9 800 zł. + VAT - dla organizacji zatrudniającej powyżej 100 osób
Wyróżnionego Pierwszego Stopnia bardzo małej organizacji produkcyjnej lub usługowej:
5 800 zł. + VAT
Wyróżnionego Pierwszego Stopnia publicznej organizacji:
7 800 zł. + VAT
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Wyróżnionego Pierwszego Stopnia edukacyjnych organizacji:
5 800 zł. + VAT
Wyróżnionych dużych organizacji produkcyjnych i usługowych:
9 800 zł. + VAT
Wyróżnionych małych i średnich organizacji produkcyjnej lub usługowej:
5 800 zł. + VAT - dla organizacji poniżej 100 osób zatrudnienia
7 800 zł. + VAT - dla organizacji zatrudniającej powyżej 100 osób
Wyróżnionych bardzo małych organizacji produkcyjnych lub usługowych:
4 800 zł. + VAT
Wyróżnionych organizacji publicznej:
5 800 zł. + VAT
Wyróżnionego organizacji edukacyjnej:
Szkoły Podstawowe: 2 900 zł. + VAT
Szkoły Licealne, Gimnazjalne: 3 400 zł. + VAT
Szkoły Wyższe: 4 800 zł. + VAT
Wyróżnionych dyplomem w zależności od typu organizacji:
od 2 900 zł. do 4 800 zł. + VAT

W przypadku rezygnacji, w czasie trwania konkursu, z udziału w XVII edycji konkursu PNJ żadne roszczenia
finansowe nie będą brane pod uwagę.
W sprawie ewentualnych pytań, uwag oraz informacji dotyczących XVII edycji konkursu PNJ, proszę pisać
lub dzwonić do Sekretariatu Komitetu Polskiej Nagrody Jakości:

Sekretariat Konkursu
Polskiej Nagrody Jakości
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel. (22) 630 97 02, 630 96 63, fax.: (22) 826 35 06, e-mail: pnj@kig.pl
Bieżące informacje o Polskiej Nagrodzie Jakości można uzyskać na stronie: www.pnj.pl

SEKRETARIAT
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
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POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
ARKUSZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI
przesłać do sekretariatu Komitetu PNJ w terminie od 3 do dnia 28 stycznia 2011 r.
wraz z kserokopią przelewu za uczestnictwo w konkursie (opłata rejestracyjna i weryfikacyjna).
1

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI

2

SKRÓCONA NAZWA ORGANIZACJI

3

ADRES ORGANIZACJI

4

E – MAIL, STRONA WWW

5

TYP ORGANIZACJI (produkcja, usługi, publiczna)

6

LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

7

DANE DYREKTORA - PREZESA
(nazwisko i imię, telefon, fax. itp.)

8

9

10

11

DANE PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA
ds. KONKURSU PNJ (imię i nazwisko, telefon,
fax. itp.)
CZY W STOSUNKU DO FIRMY PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE
UPADŁOŚCIOWE (jeżeli prowadzone jest takie postępowanie
prosimy w oddzielnym załączniku przekazać krótką informację na
ten temat)

BRANŻA ORGANIZACJI
REGON
NIP
ZGŁASZAM UDZIAŁ W XVII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

W załączeniu przesyłam kserokopię dowodu wpłaty rejestracyjnej i weryfikacyjnej za uczestnictwo w XVII edycji konkursu Polskiej
Nagrody Jakości wraz z załączonym oświadczeniem (patrz str. 5).
W przypadku rezygnacji z udziału w XVII edycji konkursu PNJ żadne roszczenia finansowe nie będą brane pod uwagę.

Potwierdzam zgodność przedstawionych wyżej danych oraz:
Oświadczam, że przeciwko naszej Organizacji, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek
postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe. W/wym. nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat
prawomocnym wyrokiem.
W przypadku, kiedy w trakcie XVII edycji przeciwko organizacji, jej Współwłaścicielom i Członkom Zarządu zostanie wszczęte
jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe, Sekretariat PNJ może zdecydować o wycofaniu organizacji
z danej edycji konkursu bez żadnych roszczeń finansowych ze strony uczestnika konkursu.

................................., dnia ............................. 2011 r.

Podpis
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POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Prosimy o podpisanie i odesłanie oświadczenia na adres:
SEKRETARIAT POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
ul. Trębacka 4; 00-074 Warszawa
(fax.: 22 630 96 63)
..........................................
Miejscowość, data

........................................................
pieczęć nagłówkowa firmy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że na podstawie Art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz.50) nasza firma:

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

………………………………………………………………………………………………………
jest podatnikiem posiadającym numer identyfikacyjny

NIP ………………………………………………………..
W związku z tym na zobowiązania naszej firmy prosimy wystawiać faktury VAT.
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur VAT korespondencyjnie bez naszego podpisu.

DYREKTOR (PREZES)

………………………………………
Podpis

7

