
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU COP 
 
 
 
 
 
I.  CELE PRZYZNAWANIA MEDALI  COP 

 

Nagroda – Medal Centralnego Okręgu Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego, 

zwana dalej „Nagrodą Honorową”,  jest wyróżnieniem dla wybitnych osób, firm oraz 

organizacji, które wnoszą znaczący wkład w dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy 

Polski ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, wzrostu nowoczesnego potencjału 

produkcyjnego oraz obronności i krzewienia wartości patriotycznych. Nagroda Honorowa 

sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu innowacyjności w gospodarce a także 

propagowaniu idei rozwoju gospodarczego poprzez systematyczne, zaplanowane i 

konsekwentne działania, których niedoścignionym mistrzem był Eugeniusz Kwiatkowski, 

polski wicepremier, twórca Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

 

Medal COP jest nagrodą honorową. Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu 

jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy ułatwień w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach 

promocyjnych i reklamowych. 

 

Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych 

z jej otrzymaniem, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia 

Nagród. 

 

 

 

 



 

 

II.  KAPITUŁA MEDALU 
 

Medal COP przyznawany jest przez Kapitułę Medalu przy Klastrze COP.  

Kapituła Medalu powoływana jest przez Zarząd Klastra COP na czteroletnią kadencję.  

 

W Kapitule Medalu zasiadają: 

 

1. Przewodniczący Kapituły - Przewodniczący Rady Programowej Klastra COP 

2. Dwóch Wiceprzewodniczących Kapituły oraz Sekretarz Kapituły - 

powoływani przez zarząd Klastra COP  

3. Dwóch członków zarządu Klastra COP 

4. Członkowie Zwyczajni powoływani przez zarząd Klastra COP – maksymalnie 

sześć osób 

5. Członkowie Honorowi – maksymalnie trzy osoby 

 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wymienieni w pkt 1 i 2 powyżej, 

stanowią Prezydium Kapituły.  Członków wymienionych w pkt. 4 powołuje zarząd Klastra 

COP w porozumieniu z Prezydium Kapituły.  

 

Corocznie, Prezydium Kapituły, na wniosek Zarządu Klastra COP, może powołać 

maksymalnie trzech Członków Honorowych. Kadencja Członka Honorowego wynosi jeden 

rok. Długość kadencji Członka Honorowego może zostać przedłużona na wniosek zarządu 

Klastra COP.  

 

Członkami Honorowymi mogą zostać osoby wybitnie zasłużone dla rozwoju lub promocji 

polskiej myśli gospodarczej, w dowód uznania dla ich osiągnięć. Członkowie Honorowi 

mogą brać udział w obradach Kapituły, włączając w to prawo głosu nad wyłanianiem 

nominowanych oraz laureatów Nagrody Honorowej. 

 

 

 

III.  SEKRETARZ KAPITUŁY 
 

Nad prawidłowym przebiegiem rankingu czuwa Sekretarz Kapituły,  powołany przez zarząd 

Klastra COP. Sekretarz Kapituły odpowiada za sprawy organizacyjne i prawne, dotyczące 

Nagrody Honorowej, w tym współpracę z osobami oraz instytucjami zgłaszającymi 

kandydatów do Nagrody Honorowej, kandydatami, nominowanymi, laureatami oraz  

z partnerami zewnętrznymi. 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  KATEGORIE 
 

 Medal COP przyznawany jest w kategoriach: 
 

− Przedsiębiorca Innowator 
− Heros Przedsiębiorczości 
− Ambasador Innowacyjności 
− Wybitny Naukowiec 
− Organizacja Otoczenia Biznesu 
− Honorowy Partner 
 

 

V.  WARUNKI DOBORU KANDYDATÓW DO NAGRODY 
 

Laureatem Medalu COP może zostać osoba dowolnej narodowości, firma lub organizacja 

związana z promocją polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej, wynalazczości  

oraz wdrażania innowacji i nowych technologii, a także przyczyniająca się w wybitny 

sposób do rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów Rzeczpospolitej Polskiej, 

obejmujących w szczególności obszary dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Dokonania kandydatów w powyższych dziedzinach oceniane są w oparciu o całokształt ich 

osiągnięć. 

 

VI.  ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 
 

Do zgłaszania kandydatów do Nagrody Honorowej uprawnieni są Promotorzy: członkowie 

Klastra COP, członkowie Kapituły Medalu, organizacje otoczenia biznesu, jednostki 

samorządowe i naukowe. Wniosek o nadanie Medalu Klastra COP powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie, przedstawiające omówienie osiągnięć kandydata, za które 

proponuje się przyznanie Medalu.  

Wniosek powinien być poparty przynajmniej przez dwóch członków Klastra COP  

oraz posiadać załączoną zgodę kandydata w postaci podpisanego oświadczenia. 

 
VII.  TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW 

 

Wyłanianie laureatów Nagrody Honorowej podzielone jest na trzy etapy: 

 

1.    Składanie wniosków 

 

Wnioski należy składać do Sekretarza Kapituły na adres e-mailowy: 

sekretariat@klastercop.pl ,  lub listownie na adres biura klastra: ul. Marywilska 34, 03-228 

Warszawa. 



 

Wnioski o przyznanie Nagrody Honorowej powinny być składane na druku, stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu ogłoszonym na stronie www.klastercop.pl w zakładce 

„Medal COP”, wypełnione w sposób czytelny i podpisane przez Promotora. 

 

2.    Konsultacje merytoryczne 

 

Poszczególne kandydatury konsultowane są przez Kapitułę Medalu. Z grona kandydatów 

Kapituła, w głosowaniu jawnym, wybiera nominowanych zwykłą większością głosów – 

maksymalnie dwóch nominowanych w każdej kategorii. W przypadku braku odpowiednich 

kandydatów, Kapituła, na wniosek trzech Członków Kapituły, może zrezygnować z wyboru 

nominowanych i z przyznawania Nagrody w poszczególnych kategoriach. 

 

3.    Przyznanie Nagród 

 

Wyboru laureatów spośród grona nominowanych Kapituła dokonuje w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Kapituła może przyznać dowolną liczbę nagród lecz nie 

wiecej niż dwie w każdej kategorii. 

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nagroda przyznawana jest raz do roku. 

2.  Kandydatury do Nagrody Honorowej na dany rok kalendarzowy mogą być 

zgłaszane do 31 grudnia roku poprzedzającego. Decyzje Kapituły zapadają  

do 31 marca roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda Honorowa.  

Kapitułę zwołuje Przewodniczący Kapituły lub, w jego zastępstwie, starszy 

Wiceprzewodniczący Kapituły.    

3. Nagroda wręczana jest w sposób uroczysty, najpóźniej do końca roku 

kalendarzowego, w którym jest przyznawana. 

4. Każdorazowo, o ile zostanie to zgłoszone przez minimum trzech Członków Kapituły, 

każde z głosowań może zostać przeprowadzone w trybie tajnym. 

5. W przypadkach braku możliwości przeprowadzenia głosowania klasycznym 

sposobem bezpośrednim, każde głosowanie może zostać przeprowadzone 

korespondencyjnie drogą listowną, drogą e-mailową lub w trybie wideokonferencji 

realizowanej przy użyciu łączy internetowych. 

6. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na wniosek Członków Kapituły lub na 

wniosek ponad 50% Członków Założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Klastra 

Przemysłowego Dawnych Terenów COP im. Premiera E. Kwiatkowskiego. 


