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REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU 
REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W GLIWICACH 

Z WPISEM DO KSIĘGI HANDLOWEJ 
 

§ 1 
 
1. Medal Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zwany dalej 

„Medalem” stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw 
i instytucji oraz osób fizycznych; 

2. Medal ma charakter honorowy; 
3. Medal ma formę owalną odlaną w brązie, na rewersie którego umieszczono napis 

„REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH” i logo Izby, 
a na awersie wygrawerowany napis informujący komu przyznaje się Medal, jego 
numer oraz rok nadania; 

4. Do każdego Medalu dołączany jest dyplom, który stanowi jego integralną część; 
5. Medal przyznaje Kapituła, której skład, zgodnie ze Statusem, określa Rada Izby; 
6. W ciągu roku Kapituła przyznaje Medale, których liczba na ogół nie powinna 

przekraczać 12 dla przedsiębiorstw i instytucji oraz 1 dla osoby fizycznej. 
W szczególnych przypadkach Kapituła może za zgodą Rady przyznać większą 
ilość Medali w danym roku. 

 
§ 2 

 
1. Medal Izby jest przyznawany prowadzącym działalność ponad trzy lata w jednej  

z czterech kategorii: 
- przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym (3 Medale); 
- przedsiębiorstw i instytucji o charakterze usługowym (3 Medale); 
- przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi oparte na wiedzy (3 Medale); 
- przedsiębiorstw i instytucji o charakterze finansowo-ubezpieczeniowym 

(3 Medale). 
W szczególnych przypadkach mogą być uhonorowane Medalem instytucje, bądź 
organizacje o nie wymienionym wyżej charakterze. 

 
2. W poszczególnych kategoriach Medal przyznaje się w grupach przedsiębiorstw, 

instytucji, stowarzyszeń i organizacji: 
- małych tj. takich, których w poprzednim roku obrotowym średnioroczne 

zatrudnienie nie przekroczyło 50 pracowników; 
- średnich tj. takich, których w poprzednim roku obrotowym średnioroczne 

zatrudnienie nie przekroczyło 250 pracowników;  
- dużych tj. takich, których w poprzednim roku obrotowym średnioroczne 

zatrudnienie przekroczyło 250 pracowników. 
 
3. Warunkiem ubiegania się firmy o Medal jest: 

- złożenie wniosku oraz wypełnienie i złożenie ankiety wg wzoru opracowanego 
przez Kapitułę; 

- wpłacenie opłaty rejestracyjnej w wysokości ustalonej corocznie przez 
Prezydium Izby i zróżnicowanej według wielkości przedsiębiorstw. Opłata 
wpisowa nie dotyczy § 3 p. 1 i § 4 p. 1. 
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4. Kapituła ocenia potencjał i efekty przedsiębiorstw, w tym także korzyści dla 
regionu. W zakresie potencjału przedsiębiorstwa stosowana jest następująca 
maksymalna ocena punktowa: 

  
- przywództwo    15 punktów 
- zarządzanie kadrami    8 punktów 
- polityka i strategia   10 punktów 
- zasoby      5 punktów 
- procesy    12 punktów 

 
W zakresie efektów przedsiębiorstwa stosowana jest następująca maksymalna 
ocena punktowa: 

 
- satysfakcja zatrudnionych    9 punktów 
- satysfakcja klientów  20 punktów 
- wpływ na otoczenie     6 punktów 
- efekt końcowy   15 punktów 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 

 
§ 3 

 
1. Kapituła przyznaje Medal RIPH w Gliwicach osobom fizycznym szczególnie 

zasłużonym dla rozwoju gospodarczego regionu; 
2. Medal dla osoby fizycznej przyznaje się osobie, która: 

- jest związana z regionem śląskim; 
- posiada znaczący wkład w rozwój współpracy regionu, kraju z zagranicą; 
- jest zaangażowana w rozwój jakościowy gospodarki regionu śląskiego lub 

kraju (bierze udział w pracach organizacji, fundacji wspierających rozwój 
gospodarczy); 

- charakteryzuje się w swoim postępowaniu nienaganną etyką i rzetelnością; 
3. Kapituła Medalu RIPH w Gliwicach przyznaje w danym roku 1 Medal. 

W szczególnych przypadkach  Kapituła może wystąpić do Rady Izby o przyznanie 
więcej niż 1 Medalu; 

4. Kapituła ocenia zgłoszone kandydatury według następującej oceny punktowej: 
 

- jest związana z regionem śląskim     20 punktów 
- posiada znaczący wkład w rozwój współpracy  

gospodarczej z zagranicą       25 punktów 
- jest zaangażowana w rozwój projakościowy gospodarki  

regionu śląskiego lub kraju (bierze udział w pracach organizacji,  
fundacji wspierających rozwój gospodarczy    35 punktów 

- charakteryzuje się w swoim postępowaniu  
etyką oraz rzetelnością       20 punktów 

 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 100 punktów. 
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§ 4 
 

1. W szczególnych przypadkach Kapituła może rozpatrywać rekomendacje złożone 
na rzecz przedsiębiorstw, instytucji i organizacji nie ujętych w niniejszym 
regulaminie; 

2. Wszelkie decyzje Kapituły w sprawie oceny i przyznania Medalu podejmowane są 
zwykłą większością głosów. 

 
§ 5 

 
1. Decyzję o przyznaniu Medalu ogłasza się w publikatorach współpracujących 

z Izbą; 
2. Obsługę administracyjno-techniczną Kapituły zapewnia Biuro Izby; 
3. Posiedzenia Kapituły są protokołowane, protokoły podpisywane przez jej 

przewodniczącego przy uprzedniej akceptacji pozostałych członków Kapituły. 
 

§ 6 
 

Wręczenia Medalu dokonuje się na dorocznej Gali Izby. 
 

§ 7 
 

Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie określa 
Kapituła. 


