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UCHWAŁA NR 1 / 2019 

Kapituły Konkursu ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA JAKOŚCI 

z dnia 1 lipca 2019 roku 

 

w sprawie ogłoszenia XXI edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości. 

 

Na podstawie §1 ust.1 Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 

2008 roku w sprawie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości zmienionej Uchwałami: Nr IX/104/19 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2019 r. oraz VI/101/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 23 marca 2011 r. oraz Nr XLVIII/855/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 

2014 roku, uchwala się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Ogłasza się XXI edycję Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości (ŚNJ) - nagrody ustanowionej przez Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

§ 2 

Ustala się następujące kategorie ŚNJ: 

1/.  Nagroda dla Mikroprzedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych (do 9 osób 

zatrudnionych). 

2/.   Nagroda dla Małych Przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych (od 10 do 49 

osób zatrudnionych). 

3/.   Nagroda dla Średnich Przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych (od 50 do 

249 osób zatrudnionych). 

4/.   Nagroda dla Dużych Przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych (od 250 

osób zatrudnionych). 

5/.  Nagroda dla Organizacji Publicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób). 

6/.  Nagroda dla Organizacji Niepublicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób). 

7/.  Nagroda dla Organizacji Edukacyjnych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób). 

 

§ 3 

W ramach konkursu, Kapituła może przyznać: 

1/. Nagrodę Indywidualną. 

2/. Nagrodę Specjalną. 

     3/. Nagrody inne. 
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§ 4 

Przyjmuje się harmonogram XXI edycji konkursu na 2019 rok: 

 

1/. lipiec -   oficjalne ogłoszenie XXI edycji konkursu; 

2/. lipiec – wrzesień    -  promocja idei konkursu wśród przedsiębiorstw i organizacji z terenu 

Województwa (prasa regionalna, Internet, droga e-mailowa, korespondencja 

listowa); 

3/. lipiec - wrzesień - składanie deklaracji uczestnictwa w konkursie przez jednostki; wypełnianie 

ankiet - samoocen przez uczestników konkursu / składanie dokumentacji 

konkursowej przez jednostki w Sekretariacie Konkursu, weryfikacja 

formalna wniosków; 

5/. październik   -    ocena złożonych wniosków-samoocen przez Zespół Ekspertów ŚNJ; wybór 

jednostek kwalifikujących się do II etapu konkursu, tj. etapu wizyt 

ekspertów w organizacjach; 

6/. październik - listopad - wizyty Zespołu Ekspertów ŚNJ w poszczególnych organizacjach; 

podsumowanie etapu wizyt, przygotowanie rekomendacji przez Zespół 

Ekspertów dla Kapituły ŚNJ; 

7/. listopad -    wybór Laureatów i Wyróżnionych; ogłoszenie wyników konkursu; 

przesłanie jednostkom informacji o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach 

oraz o terminie ich uroczystego wręczenia; przygotowania do 

Świętokrzyskiej Gali Jakości; 

8/. grudzień -    Świętokrzyska Gala Jakości: uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. 

 

 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydium Kapituły. 

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                  

                                                        

                                                                    Przewodniczący Kapituły 

                                                                   Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 

 

 

                                                                   Andrzej Bętkowski 


