
 

REGULAMIN  
konkursu o tytuł „Dyrektora Roku 2016 Zakładu Oczyszczania Miasta” 

 
§ 1 

Celem Konkursu jest przyznanie tytułu Dyrektora Roku 2016 Zakładu Oczyszczania Miasta, 
nagrodzenie dyrektorów/prezesów szczególnie zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, 
wyróżniających się w swojej pracy, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady 
nowoczesnej gospodarki odpadami. 
 

§ 2 
Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum 
Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. 

 
§ 3 

1. Dyrektorem Roku 2016 może zostać wybrany: dyrektor/prezes podmiotu zarządzającego 
systemem gospodarki odpadami na terenie miasta/gminy/związku gminy, dyrektor/prezes firmy, 
spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających ważne decyzje 
administracyjne i wpisanej do prowadzonego przez wójta/burmistrza/prezydenta rejestru 
działalności rejestrowanej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie: zbierania i 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

2. Dodatkowym kryterium jest co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku dyrektora/prezesa. 
 

§ 4 
1. Listę kandydatów na Dyrektora Roku 2016 sporządza się na podstawie nominacji kandydatów 

przez członków Kapituły Konkursu oraz nadesłanych Kart zgłoszenia. 
2. Wzór Karty zgłoszenia dostępny jest na stronie www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/dyrektor-

roku/. 
3. Karta zgłoszenia jest także dostępna w Internecie na stronie www.forum-dyrektorow.pl. 
4. Do wystawienia Karty zgłoszenia uprawnieni są członkowie: 

• Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, 

• Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, 

• Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, 

• dyrektorzy lub prezesi firm komunalnych, spełniających warunki zawarte w §3 ust. 1, 

• członkowie Kapituły. 
5. Do konkursu można zgłaszać własną kandydaturę. 
6. Kartę zgłoszenia przesyła się na adres redakcji „Przeglądu Komunalnego” lub do biura Zarządu 

Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w terminie do dnia 20 czerwca 
2017 r. 
 

§ 5 
1. Zgłoszenie winno zawierać: 

• imię i nazwisko oraz miejsce pracy kandydata, 

• uzasadnienie kandydatury i opis dokonań kandydata - zastosowane rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, prowadzone inwestycje, informacja o działaniach 
podejmowanych w ramach edukacji ekologicznej, 

• imię i nazwisko lub nazwę organizacji oraz adres zgłaszającego, 
 

§ 6 
1. Zadaniem Kapituły Konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych w trybie określonym w §4,            

pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2016, spełniających wymogi formalne określone 
w §3. 



 

2. W danej edycji Kapituła przyznaje jeden tytuł „Dyrektor Roku”. 
3. W skład Kapituły wchodzą: 

• członkowie Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, 

• przedstawiciele redakcji „Przeglądu Komualnego”, 

• dotychczasowi laureaci. 
4. W celu dokonania oceny nominowanych, wybrany spośród członków Kapituły audytor dokonuje 

wizytacji kierowanego przez nominowanego Zakładu i przedkłada stosowny protokół wraz  
z kopią certyfikatów, atestów, świadectw, patentów, dyplomów i nagród uzyskanych w innych 
konkursach oraz inne formy dokumentujące pracę i osiągnięcia kandydata (np.: filmy, fotografie, 
artykuły prasowe) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Z każdego posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół. 
6. Wyniki Konkursu podawane są do wiadomości uczestników jesiennego Zjazdu Krajowego 

Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, w ustalonym wcześniej terminie. 
 

§ 7 
Etapy oceny zgłoszeń konkursowych: 

a) ocena formalna – dokonywana przez Biuro Zarządu KFDZOM; 
b) ocena merytoryczna – dokonywana przez Kapitułę (do 30 czerwca 2017 r.); 
c) wizytacje/audyty wniosków wyłonionych w trakcie oceny merytorycznej – dokonywane przez 

przedstawicieli Kapituły (do 31 sierpnia 2017 r.); 
d) wyłonienie przez Kapitułę laureata Konkursu na podstawie przeprowadzonych audytów (do 

30 września 2017 r.). 
 

§ 8 
1. W celu wyłonienia nominowanych do tytułu Kapituła obraduje w terminie uzgodnionym z 

członkami Kapituły, nie później niż do końca czerwca 2017 roku. Członkowie Kapituły 
uzgadniają bez głosowania i zatwierdzają przez aklamację listę pięciu nominowanych do tytułu 
Dyrektora Roku, po przeprowadzeniu czynności określonych w ust. 2 i 3. 

2. Kapituła Nagrody przeprowadzi szczegółową analizę i ocenę zgłoszonych kandydatur, kierując 
się kryteriami wskazanymi w pkt.3 oraz podejmie decyzję o wyłonieniu nominowanych. 

3. Zgłoszone do Nagrody kandydatury oceniane będą według następujących kryteriów: 

• działalność zawodowa kandydata, 

• rodzaj i skala wdrożonych przez kandydata przedsięwzięć w zakresie gospodarki 
komunalnej, 

• walory ekonomiczne i społeczne osiągnięć kandydata. 
 

§ 9 
1. Spośród osób nominowanych do tytułu wyłonionych w trybie określonym w § 8 Kapituła 

dokonuje wyboru laureata konkursu. 
2. Członkowie Kapituły dokonują wyboru określonego w ust.1 w głosowaniu tajnym na zebraniu 

Kapituły, zwołanym w tym celu przez prezesa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów 
Oczyszczania Miast w terminie umożliwiającym wyłonienie laureata zgodnie z § 7, pkt. d. 

3. Każdemu członkowi Kapituły w głosowaniu przysługuje jeden głos. 
4. Za laureata konkursu uznaje się osobę spośród nominowanych, która ostatecznie uzyskała 

bezwzględną większość głosów w przeprowadzonych głosowaniach. 
5. W przypadku gdy w pierwszej turze głosowania jeden z nominowanych nie uzyska wymaganej 

ilości głosów głosowanie powtarza się, z tym jednak wyjątkiem, że w drugiej turze członkowie 
Kapituły głosują na dwóch nominowanych, którzy w pierwszej turze głosowania uzyskali 
największa ilość głosów „za”. 
 

§ 10 
1. Sylwetki laureata oraz wyróżnionych zaprezentowane zostaną w jednym z numerów 

miesięcznika „Przegląd Komunalny”. 



 

2. Informacje o przebiegu Konkursu publikowane są na łamach miesięcznika „Przegląd 
Komunalny” oraz w Internecie na stronach: www.forum-dyrektorow.pl oraz 
www.portalkomunalny.pl. 

 
§ 11 

1. Uroczyste przyznanie tytułu Dyrektora Roku 2016 połączone z wręczeniem statuetki Heraklesa 
nastąpi podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2017  
w Poznaniu. 

2. Laureaci wyrażają zgodę na udział w uroczystej gali wręczenia nagród oraz podanie informacji 
na swój temat do publicznej wiadomości i zgodę na publikacje w prasie. 

3. Tytułu Dyrektora Roku 2016 nie można się zrzec na rzecz innej osoby. 
4. Prawo do tytułu Dyrektora Roku 2016 pozostaje własnością laureata na czas nieokreślony. 
5. Laureat nie może ponownie kandydować do tytułu przez okres kolejnych dziesięciu edycji 

Konkursu. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów 

Oczyszczania Miast od momentu ich ewentualnego zgłoszenia w Konkursie wyłączeni są 
automatycznie z prac Kapituły Konkursu na czas trwania bieżącej jego edycji. 
 

§ 12 
1. Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi Biuro Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów 

Zakładów Oczyszczania Miast. 
2. Obsługę organizacyjną i prasową Konkursu prowadzi redakcja „Przeglądu Komunalnego”. 

 
§ 13 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 
 

§ 14 
Terminarz Konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2016: 

a) do 20 czerwca 2017 – nadsyłanie wniosków, 
b) do 30 czerwca 2017 – ocena formalna i merytoryczna wniosków, 
c) do 31 sierpnia 2017 – wizytacje/audyty wybranych podmiotów, 
d) 16 października 2017 – Gala Kongresu ENVICON, wręczenie nagród laureatom. 

 


