POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
KONKURS PNJ - XXIV EDYCJA 2018

Szanowni Państwo,
Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, uprzejmie zaprasza do udziału w XXIV edycji
konkursu Polska Nagroda Jakości.
Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej
Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji
zarządzania organizacją - Total Quality Management (TQM). W Polsce ta koncepcja została
nazwana „Zarządzanie przez Jakość” - ZPJ.
Od początku ustanowienia tej nagrody cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno
przedsiębiorców jak i organizacji samorządowych i publicznych.
Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowania nowoczesnych metod zarządzania, które
pozwolą naszym organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym.
Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

SEKRETARZ KOMITETU
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
dr inż. Mirosław Recha

Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 96 63, 630 97 02; e-mail: pnj@kig.pl, www.pnj.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
XXIV EDYCJA – 2018 r.
W XXIV edycji konkursu wyłonieni zostaną:
1.
-

2.
-

Laureaci i Wyróżnieni sektora produkcyjnego i usługowego dla:
mikro organizacji produkcyjnych i usługowych (do 20 osób zatrudnionych),
małych organizacji produkcyjnych i usługowych (powyżej 20 do 50 osób zatrudnionych),
średnich organizacji produkcyjnych i usługowych (powyżej 50 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).
Laureaci i Wyróżnieni sektora usług publicznych (niezależnie od liczby zatrudnienia) dla:
organizacji opieki zdrowia,
organizacji 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.

Organizacje sektora produkcyjnego i usługowego ubiegające się o Laureatów i Wyróżnionych
w XXIV 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 XXIV 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 XXIV edycji
konkursu Polskiej Nagrody Jakości muszą spełnić następujące wymagania:
- działać na terenie Polski minimum 4 lata.
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.
Laureaci konkursu otrzymają:
- Statuetkę,
- Dyplom,
- możliwość korzystania w korespondencji i promocji ze Znaku i Hasła PNJ przez okres 1 roku.
Hasłem i znakiem POLSKA NAGRODA JAKOŚCI, będzie można posługiwać się po podpisaniu umowy
z Sekretariatem PNJ.
Wyróżnieni konkursu otrzymają:
- Dyplom,
- możliwość korzystania w korespondencji i promocji ze Znaku i Hasła PNJ przez okres 1 roku.
Hasłem i znakiem POLSKA NAGRODA JAKOŚCI będzie można posługiwać się po podpisaniu umowy
z Sekretariatem PNJ.
WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W XXIV EDYCJI KONKURSU PNJ JEST:
- wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości: 1 000 PLN + 23% VAT.
- wniesienie opłaty weryfikacyjnej za realizację auditu w wysokości podanej w Tabeli 1.
- wypełnienie i przesłanie do Sekretariatu PNJ Arkusza Identyfikacyjnego.
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Lp.
1.
3.
4.
5.
6.
7.

Typ organizacji
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Organizacje publiczne
Edukacyjne

Liczba zatrudnionych

do 50 osób
od 51 do 250 osób
od 251 do 1000 osób
Powyżej 1500 osób
nie zależy
nie zależy

PLN (netto) + 23% VAT
6 000
8 500
10 500
14 500
8 500
6 500

Tabela 1

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 szkolenie dla 2 osób z zakresu Modelu Doskonalenia Zarządzania
Polskiej Nagrody Jakości oraz opracowania wniosku i samooceny organizacji.
W zależności od ostatecznego miejsca w Finale konkursu organizacje będą partycypowały
w częściowym pokryciu kosztów: opracowania i wykonania dyplomów, promocji, oraz uroczystości
zakończenia XXIV edycji konkursu PNJ na Zamku Królewskim w Warszawie w listopadzie 2018
roku. Koszty te wyniosą dla (Tabela 2):
Lp.

Typ Nagrody

Liczba zatrudnionych

PLN (netto) + 23% VAT

LAUREACI
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Organizacje publiczne:
Edukacyjne:
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Organizacje publiczne:
Edukacyjne:

do 50 osób
od 51 do 250 osób
od 251 do 1000 osób
Powyżej 1500 osób
nie zależy
nie zależy
WYRÓŻNIENI
do 50 osób
od 51 do 250 osób
od 251 do 1000 osób
Powyżej 1500 osób
nie zależy
nie zależy

5 000
8 000
10 000
12 000
5 500
5 500
4 000
5 000
6 000
7 000
4 000
4 000

Tabela 2.

W przypadku rezygnacji, w czasie trwania konkursu, z udziału w XXIV edycji konkursu PNJ żadne roszczenia
finansowe nie będą brane pod uwagę.
W sprawie ewentualnych pytań, uwag oraz informacji dotyczących XXIV edycji konkursu PNJ, proszę pisać
lub dzwonić do Sekretariatu Komitetu Polskiej Nagrody Jakości: tel. 22 630 96 63, pnj@kig.pl.

Opłaty rejestracyjną i weryfikacyjną należy wpłacić na konto:
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
PKO S.A. IV O/Warszawa 97 1240 1053 1111 0000 0440 8826
„Tytułem”: Polska Nagroda Jakości
OPŁATY: rejestracyjne oraz weryfikacyjne należy dokonać w terminie od 2 stycznia 2018 r. do dnia 30
marca 2018 r. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ w terminie do dnia 30 marca 2018 r.
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ARKUSZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI - XXIV edycja konkursu Polska Nagroda Jakości
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości
w terminie do dnia 30 marca 2018 r.
1.

Pełna nazwa organizacji

2.

e-mail, www
Adres

3.

Imię i nazwisko Dyrektora/Prezesa

4.

Kontakt ( telefon, e-mail)

5.

Osoba do kontaktu

6.

Kontakt ( telefon, e-mail)

7.

Typ organizacji (produkcja, usługi,

8.

Liczba zatrudnionych pracowników

9.

Branża organizacji

10.

NIP, Regon

11.

Czy w stosunku do firmy prowadzone
jest postępowanie upadłościowe (jeżeli
prowadzone jest takie postępowanie
prosimy w oddzielnym załączniku
przekazać krótką informację na ten
temat)

publiczna)

ZGŁASZAM UDZIAŁ W XXIV EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
W załączeniu przesyłam kopię dowodu wpłaty rejestracyjnej i weryfikacyjnej za uczestnictwo w XXIV edycji
konkursu PNJ .
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 XXIV 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.
W przypadku rezygnacji z udziału w XXIV edycji konkursu PNJ żadne roszczenia finansowe nie będą brane
pod uwagę.

................................., dnia ............................. 2018 r.

………………………………
podpis
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