Załącznik nr 2

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
W KONKURSIE
„LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

KATEGORIA – „INNOWACYJNA FIRMA / INSTYTUCJA”
___________________________________________________________________________________________

 należy wypełnić wszystkie pola
1. Podstawowe dane Firmy / Instytucji – pretendenta do tytułu „Lider Innowacyjności na Rzecz
Bezpieczeństwa Państwa):
Pełna nazwa Firmy / Instytucji :
Adres:
Osoba do kontaktu:

Dane teleadresowe:
www :
e-mail:
tel.:

Firma / Instytucja działa jako ( zaznaczyć „X” w odpowiednim polu)
Duża
Średnia
Mała
Mikro
Profil działania Firmy / Instytucji (opisać)

Placówka naukowa

2. Informacje do oceny Firmy / Instytucji w zakresie kryteriów dotyczących systemu zarządzania jakością
i innowacyjnością na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa ( przedstawić w formie opisowej):
Kryteria:
Treść informacji do oceny firmy / instytucji

L.p
1

Kontekst firmy / instytucji w odniesieniu do wyrobów na rzecz bezpieczeństwa, w tym obronności
państwa – opisać m.in.: obecne osiągnięcia, wykorzystywane narzędzia, technologie, wymienić strony
zainteresowane działalnością firmy / instytucji oraz kierunki rozwoju

2

Współpraca z firmami, instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie innowacji oraz branżowymi izbami,
zrzeszeniami, stowarzyszeniami wspierającymi innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne – wymienić i
opisać rodzaj współpracy w zakresie innowacji

3

Informacja o innowacyjności firmy / instytucji, w tym o posiadanych patentach, nagrodach i wyróżnieniach
krajowych i/lub międzynarodowych

4

Zakres Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w kontekście bezpieczeństwa, w tym obronności państwa,
wynikający z działalności firmy / instytucji – złączyć lub wpisać

5

Polityka jakości ukierunkowana na innowacyjność – załączyć lub wpisać

6

Cele jakościowe ukierunkowane na innowacyjność: SZJ, procesów, wyrobów – załączyć lub wpisać
Posiadane patenty wdrożone do produkcji – wymienić wraz z pełną identyfikacją

7
Narzędzia statystyczne wykorzystywane do monitorowania, pomiarów innowacji oraz analizy niezgodności –
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8

wymienić z podaniem rodzaju innowacyjności (SZJ, proces, wyrób)
Innowacje oceniane w ramach audytów wewnętrznych, w tym innowacje SZJ, procesów, wyrobów –
wymienić, podać daty audytów

9
10

Innowacje wynikające z ostatniego przeglądu zarządzania, w tym innowacje SZJ, procesów, wyrobów –
wymienić, podać datę przeglądu
Wykazanie ciągłego doskonalenia, w tym innowacji: SZJ, procesów i wyrobów,

11
Wykorzystywane metody do zarządzania projektami, np.: Prince 2, Agile, MP Book
12
Stosowane metodyki zarządzania, np.: Zarządzanie przez Cele, TQM, EFQM
13
14

Przykłady wykorzystania szans na innowacje w ramach planowania SZJ i nadzorowania procesów
biznesowych

Komisja Programowo-Konkursowa ma prawo poprosić, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, o
dokumentację dodatkową do załącznika.
W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych, Rada Programowo-Konkursowa zastrzega sobie prawo
do odrzucenia zgłoszenia oraz odebrania tytułu ( jeżeli byłby nadany ) w przyszłości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji zadań
Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: D.U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami Zdaję sobie sprawę, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie., a wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Jeżeli TAK – wstaw znak „X”
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych informacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r( D.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Jeżeli TAK – wstaw znak „X”

Uwaga:

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą
w Bydgoszczy.

Opłatę organizacyjną wynikającą z zasad Regulaminu Konkursu należy wpłacić na konto organizatora
Alior Bank, oddział w Bydgoszczy, Nr rach. 66 2490 0005 0000 4530 1641 8763

Ostateczny termin zgłaszania udziału do 31 MAJA 2021 roku.
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać listem lub drogą elektroniczną na adres Organizatora
AKCEPTUJEMY WARUNKI ZAWARTE W REGULAMINIE KONKURSU I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ
NASZEGO PODPISU

pieczęć firmy

data

Zgłaszający do Konkursu
imię i nazwisko (podpis)

Organizator
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
85 – 030 Bydgoszcz, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/34
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