
Regulamin Przyznawania nagrody „Czarnego Diamentu” 
Izby Przemysłowo - Handlowej Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego w Rybniku 
 

§ 1 
 

1. Nagroda Izby Przemysłowo - Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zwana  
„ CZARNYM DIAMENTEM”, stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć 
przedsiębiorstw w działalności gospodarczej i wytwórczej oraz osób fizycznych 
szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu i kraju. 

2. Nagroda ma charakter honorowy. 
3. Nagrodę stanowi statuetka wykonana jako odlew w kształcie pnia dębu ściętego u góry, 

który osadzony jest na podstawie z czarnego granitu, którą oplata korzeniami. W ściętą 
część pnia wbity jest sześcian symbolizujący czarny diament- węgiel. 

4. Do każdej nagrody dołączony jest dyplom, który stanowi jego integralną część. 
 

§ 2 
 

1. Nagrodę przyznaje Kapituła powołana Uchwałą Zarządu 
2. W ciągu roku Kapituła może przyznać do 12 nagród 
3. W szczególnych przypadkach Kapituła może przyznać większą ilość nagród  

w danym roku. 
 

§ 3  
 

1. Podejmując decyzję o przyznaniu CZARNEGO DIAMENTU KAPITUŁA przyjmuje 
następujące kryteria dla przedsiębiorstw i firm, które odnosiły szczególne sukcesy za: 
− wysoką jakość wyrobów i usług, 
− przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 
− inwestowanie lub zwiększanie eksportu oraz wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych 
− dbałość o ochronę środowiska 
− wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych 
− twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym 
− rzetelność kupiecką 

 
2. KAPITUŁA przyznaje CZARNY DIAMENT osobom fizycznym szczególnie zasłużonym 

dla rozwoju regionu. 
3. Dla podkreślenia szczególnych osiągnięć instytucji i osób fizycznych KAPITUŁA może 

przyznać „NAGRODĘ SPECJALNĄ CZARNEGO DIAMENTU”. 
 

§ 4 
 

1. KAPITUŁA dokonuje punktowej oceny firm na podstawie ankiet, określając w każdym 
roku minimalną liczbę punktów kwalifikujących firmę do otrzymania nominacji. Na 
określenie powyższego minimum podstawowy wpływ ma sytuacja gospodarcza za dany 
rok.  

2. W trakcie oceny KAPITUŁA może zwrócić się do firmy o dostarczenie dodatkowych 
dokumentów lub uzupełnienie informacji. 

 



3. Wskaźniki oceny poszczególnych kryteriów w ujęciu punktowym: 
 

L.p. KRYTERIUM OCENY Max liczba pkt 

1. Wysoka jakość wyrobów i usług 15 

2. 
Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy 
20 

3. 
Inwestowanie lub zwiększanie eksportu oraz 

wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych 
20 

4. Dbałość o ochronę środowiska 15 

5. 
Wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i 

charytatywnych 
10 

6. 
Twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i 

terytorialnym 
10 

7. Rzetelność kupiecka 10 

                                                                                   SUMA: 100 

 
§ 5 

1.  Warunkiem ubiegania się firmy o nagrodę jest: 
a) złożenie wniosku z załącznikiem uzasadniającym ubieganie się o wyróżnienie,  
b) wpłacenie opłaty rejestracyjnej – promocyjnej firmy w wysokości ustalonej 

corocznie przez Prezydium Zarządu Izby. 
2. W przypadku, gdy firma nie znajdzie się w gronie laureatów nagrody opłata rejestracyjna 

zostanie zwrócona. 
3. O nagrodę nie można ubiegać się częściej, niż co 3 lata. 
 

§ 6 
1. Laureaci mają prawo prezentowania nagrody podczas imprez targowych i 

wystawienniczych; 
2. Laureaci mają prawo używania wizerunku Statuetki CZARNY DIAMENT łącznie z 

podaniem roku jej otrzymania na papierze firmowym, folderach itp.; 
3. Laureaci mają prawo do wykorzystania informacji o zdobyciu nagrody łącznie z rokiem 

otrzymania nagrody w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach 
promocyjnych; 

 
§ 7 

1. Decyzję o przyznaniu nagrody ogłasza się na stronie samorządowej Izby Przemysłowo - 
Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wydawanej w Dzienniku Zachodnim 
oraz na stronie internetowej Izby. 

2. Obsługę administracyjno - techniczną Kapituły zapewnia Biuro Izby. 
3. Posiedzenia Kapituły są protokołowane, a protokoły podpisywane przez członków 

obecnych na posiedzeniach. 



 
 

§ 8 
1. Nagrody „CZARNY DIAMENT” są wręczane corocznie w czasie uroczystej Gali Izby 

Przemysłowo - Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku. 
2. Wręczenia nagrody dokonuje Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego w Rybniku, Przewodniczący Kapituły, oraz przedstawiciel samorządu 
terytorialnego. 

 
§ 9 

 
Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie określa 
Kapituła. 
 

§ 10 
 

Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego na posiedzeniu w dniu 27.05.1999 r. i obowiązuje od tego dnia. 
Późniejsze zmiany do Regulaminu zostały przyjęte przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 
23.05.2002 r. i obowiązują od tego dnia. 
 
 
 
 
 


