REG ULAMIN
"Ogólnopolskiego Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”
(edycje coroczne)

_______________________________________________________________________________

Organizator:
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
Ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/34
85-030 bydgoszcz
NIP: 9671198614
KRS: 0000216305
www.wojsko.media.pl

I. Cel
1.Wspieranie polskich przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki w procesach wdrażania ich wytworów
w obszarach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa gospodarczego i zdolności obronnych państwa.
2. Wyłanianie i nagradzanie innowacyjnych produktów, usług, nowoczesnych technologii i rozwiązań
projektowych

w zakresie rozwoju i modernizacji sprzętu wojskowego oraz wyposażenia indywidualnego

żołnierzy, jak też funkcjonariuszy pozostałych resortów służb mundurowych.
3. Tożsame postępowanie w odniesieniu do przedsiębiorstw i instytucji oraz ośrodków naukowo-badawczych
realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w obszarze społecznym i gospodarczym państwa.

II. Idea
Wspieranie instytucji państwowych w działaniach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania potencjału
gospodarczego, bezpieczeństwa i zdolności obronnych państwa oraz umacnianie wśród przedsiębiorców
świadomości propaństwowej i postaw patriotycznych.

III. Organizacja Konkursu
1. W Konkursie powołuje się

Biuro Organizacyjne, z którego składu osobowego wyłaniany jest

Przewodniczący
2. Biuro Organizacyjne kieruje pracami związanymi z Konkursem i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą
większością głosów podczas posiedzeń
3. Siedziba Biura Organizacyjnego Konkursu: ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/34, 85-030 Bydgoszcz, tel.+48 52
525-19-20; e-mail: biuro@wojsko.media.pl ; prezes@wojsko.media.pl
4. Biuro Organizacyjne powołuje Radę Programowo-Konkursową i zatwierdza wspólnie regulamin jej pracy,
dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, koordynuje prace Rady oraz działania

popularyzujące Konkurs i jego laureatów
5. W skład Rady Programowo - Konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu, uznani
w kraju specjaliści i eksperci, pracownicy naukowi i praktycy. Rada ma prawo, w uzasadnionych
przypadkach do powołania dodatkowych ekspertów
6. Rada Programowo-Konkursowa ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi zgłoszonymi do Konkursu
produktami, usługami i projektami oraz wskazania laureatów nagród i wyróżnień wraz z ich pisemnym
uzasadnieniem. Decyzje Rady Programowo-Konkursowej zapadają większością głosów, a w przypadku
równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół z końcowego posiedzenia Rady ProgramowoKonkursowej, podpisują wszyscy jej członkowie
7. Postanowienia Rady Programowo - Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania
8. W wyniku pozytywnej weryfikacji w oparciu o nadesłane materiały i dodatkowe informacje Rada
Programowo-Konkursowa wydaje Akt Nominacji do otrzymania nagrody ( w kategorii PRODUKT
i w kategorii FIRMA )
9. Kadencja władz Rady Programowo-Konkursowej trwa jeden rok
10. Komitet Honorowy - powoływany jest przez Biuro Organizacyjne każdorazowo dla każdej kolejnej edycji
Konkursu.
Komitet Honorowy jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia, jakim
jest Ogólnopolski Konkurs „ Lider Bezpieczeństwa Państwa”. Udział członków w Komitecie Honorowym ma
charakter nieformalny i nie jest uwarunkowany, ani regulowany odrębnymi przepisami. Komitet Honorowy
zostaje powołany w celu promocji i wsparcia przedsięwzięcia o szczególnej randze oraz znaczeniu dla
rozwoju i bezpieczeństwa Państwa.

IV. Kryteria oceny
W Konkursie ocenie podlegają Zgłoszenia w dwóch odrębnych kategoriach:
- INNOWACYJNY PRODUKT
- INNOWACYJNA FIRMA
1. W kategorii INNOWACYJNY PRODUKT w dwóch działach:
- produkt, usługa, lub rozwiązanie technologiczne zgłoszone w danym roku do zastosowania w strukturach
mundurowych
- produkt, usługa, lub rozwiązanie technologiczne zgłoszone w danym roku do zastosowania w strukturach
cywilnych

W kategorii INNOWACYJNA FIRMA ocena w aspekcie:
-

w jakim stopniu firma / instytucja spełnia wymogi najwyższych standardów w zakresie produkcji

i procesów zarządzania
2. W Konkursie przyznaje się następujące stopnie uznania i nagrody:
W kategorii INNOWACYJNY PRODUKT:
- Grand Prix Lider Bezpieczeństwa Państwa
- Nagroda Specjalna Lider Bezpieczeństwa Państwa
- Lider Bezpieczeństwa Państwa

W kategorii INNOWACYJNA FIRMA:
- Lider Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa

3. Podczas edycji Konkursu uczestnik ma prawo zgłosić do oceny konkursowej maksymalnie jeden, bądź dwa
produkty oraz jeden podmiot gospodarczy

V. Tryb dokonywania ocen
.
1. Postępowanie konkursowe polega na formalnym i merytorycznym rozpatrzeniu nadesłanego Zgłoszenia.
Oceny formalnej dokonuje Biuro Organizacyjne Konkursu i w przypadku pozytywnej weryfikacji, Zgłoszenie
przekazuje Radzie Programowo – Konkursowej do dalszej oceny merytorycznej
2. O wynikach prac i podjętych decyzjach przez Radę Programowo-Konkursową - na podstawie jej protokołu
z końcowego posiedzenia – zakwalifikowani i nie zakwalifikowani uczestnicy Konkursu zostaną
powiadomieni pisemnie
3. W przypadku nadesłania Zgłoszenia niespełniającego formalnych wymogów regulaminowych, Biuro
Organizacyjne wezwie Zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni

5. Dla każdego Zgłoszenia do Konkursu prowadzona jest osobna ewidencja dokumentów
VI. Podstawowe kryteria dokonywania ocen konkursowych
( Szczegółowe wymogi – zawarte są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 )

1. W kategorii INNOWACYJNY PRODUKT
1.1. Przydatność zgłoszonego produktu w zastosowaniu do optymalizacji szeroko pojętego bezpieczeństwa
państwa
1.2. Innowacyjność produktu w aspekcie zastosowań nowych technologii i rozwiązań
1.3. Potencjalna możliwość zastąpienia produktu importowanego, produktem zgłoszonym do Konkursu.
1.4.Zakres wdrożenia i skala zastosowania
1.5. Wpływ produktu na poprawę istniejących systemów infrastruktury gospodarczej oraz bezpieczeństwa i
obronności
1.6. Skala zastosowania w doskonaleniu działań organizacyjnych terenowych organów administracji państwowej
w sytuacjach kryzysowych
1.7. Wpływ produktu na poprawę działania systemów bojowych (w odniesieniu do wojskowego sprzętu
bojowego)

2. W kategorii INNOWACYJNA FIRMA
2.1. Firma / instytucja , zgłaszająca produkt do nagrody w systemie ciągłym prowadzi zaawansowane prace
w zakresie jego modyfikacji, stosuje coraz bardziej zaawansowane technologie i materiały oraz systemy
zarządzania jakością
2.2.Dotychczasowe osiągnięcia i posiadany potencjał wnioskodawcy
2.3. Przewidywane efekty ekonomiczne, potencjał użytkowy i komercyjny, obszar implementacji
2.4. Zakres współpracy firmy / instytucji z uczelniami, instytutami i ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie:
-

produkcji nowych innowacyjnych produktów



modyfikacji istniejących wyrobów,



tworzenia nowych projektów



inne obszary współpracy

2.5. Skala wdrażanych innowacji, niepowtarzalność produktu, unikalne rozwiązania i technologie wykonania,
stopień zaawansowania technologii (patenty, wzory użytkowe ), podnoszenie parametrów użytkowych
i funkcjonalnych, obniżanie kosztów wytwarzania, obszar innowacji
2.6. Uzyskane przez firmę nagrody, wyróżnienia i tytuły

VII. Biuro Organizacyjne w porozumieniu z uczestniczącymi podmiotami, których produkty, usługi, a także
rozwiązania technologiczne lub projektowe oraz systemy zarządzania zostały zakwalifikowane do
uczestnictwa w Konkursie, będą przedmiotem promocji poprzez:
- wystawy prezentacyjno - targowe
- informacje i konferencje prasowe
- prezentację w resortowych i współpracujących tytułach prasowych i innych środkach masowego
przekazu
- popularyzowanie materiałów o laureatach Konkursu w czasie różnorodnych wydarzeń wystawienniczotargowych, konferencyjnych, a także na stronach internetowych Organizatorów
- promocję materiałów o laureatach Konkursu podczas

bieżących imprez naukowych, technicznych

i handlowych;
Po wręczeniu nagród Komitet Organizacyjny jest zobowiązany, po zakończeniu każdej z kolejnych edycji,
do wystosowania zawiadomień do ministerstw i szefów resortów informacji o wyróżnieniach laureatów i ich
produktach zawierających szczegółową informację wraz z rekomendacją.
VIII. Postanowienia szczegółowe
Do Konkursu przyjmowane są Zgłoszenia produktów, usług oraz projektów i rozwiązań technologicznych,
które nie naruszają w żaden sposób praw autorskich innych podmiotów oraz procedur i zasad w zakresie
przestrzegania klauzul tajności, poufności i nie naruszają procedur dochowania tajemnicy państwowej
oraz służbowej !
8.1. O uzyskanie nagrody „Lider Bezpieczeństwa Państwa” może ubiegać sie przedsiębiorca, spółka prawa
handlowego, lub inna jednostka prowadząca działalność gospodarczą, a także placówka naukowo-badawcza
lub inna jednostka państwowa lub prywatna, jak również uczelnie, koła naukowe oraz startupy - posiadające
uprawnienia do reprezentowania zgłoszenia, zwana dalej Uczestnikiem Konkursu.
8.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje Uczestnikom prowadzących działalność gospodarczą na terytorium
RP. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie, lub może to być zgłoszenie we współpracy z innymi podmiotami.
( konsorcja ). Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonują organy lub osoby upoważnione do reprezentowania
Uczestnika Konkursu.
8.3.Osoba podpisująca Zgłoszenie do Konkursu oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Uczestnika
Konkursu, co oznacza, że posiada stosowne upoważnienia do skutecznego zgłoszenia jego kandydatury do
Konkursu. Osoba podpisująca zgłoszenie do Konkursu

oświadcza, że wszystkie podane w nim dane, są

zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych informacji , Rada ProgramowoKonkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia Zgłoszenia, a w przypadku ujawnienia w przyszłości naruszeń
praw osób i podmiotów trzecich, odebrania przyznanych tytułów i nagród wraz z podaniem tego faktu do
publicznej wiadomości
8.4.Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych oraz

informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu.
8.5. Zgłoszenie do edycji Konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia produktu, usługi lub
rozwiązania technologicznego i dokumentacji z nimi związanej Radzie Programowo- Konkursowej na jej
ewentualne życzenie. Wyłączeniu podlega dokumentacja o klauzuli - poufne i wyżej
8.6. Zgłoszenia produktu, usługi lub rozwiązania technologicznego dokonuje się na dokumentach określonych
w załącznikach do niniejszego regulaminu
8.7. Zaakceptowane Zgłoszenie do edycji Konkursu gwarantuje zamieszczenie nazwy firmy, produktu, usługi lub
rozwiązania technologicznego lub projektowego oraz danych producenta lub usługodawcy i projektanta na
stronach internetowych organizatorów.
8.8. Ewentualnej rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik może dokonać nie później niż siedem dni roboczych
od dnia nadesłania swojego zgłoszenia do Konkursu pocztą elektroniczną, lub tradycyjną. Rezygnacji należy
dokonać w formie pisemnej poprzez wysłanie jej

listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres

Organizatora. Rezygnacja dokonana w innym trybie będzie nieskuteczna.
8.9. Wypełnione formularze Zgłoszeń wraz z pozostałą dokumentacją konkursową pozostają w archiwum w biurze
Organizatora, bądź na wyraźną dyspozycję zwracane zostają do Nadawcy
8.10. Dane, które zamieszczają Uczestnicy Konkursu w formularzach konkursowych, są objęte przez Radę
Programowo-Konkursową klauzulą poufności i nie są ujawniane wobec osób trzecich.
Po uzyskaniu Aktu nominacji opłata organizacyjna Konkursu - jako wsparcie Organizatorów w realizacji Konkursu
wynosi:

W kategorii PRODUKT
Za I produkt – 6.000 PLN netto
Za II produkt – 3.000 PLN netto
W kategorii FIRMA
Opłata wynosi 6.000 PLN netto

8.11. Opłata jest wnoszona przez Uczestnika Konkursu na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT
8.12. Uczestnik Konkursu, który nie uzyska nominacji do odbioru nagrody w danej edycji Konkursu nie jest
obligowany do wnoszenia jakichkolwiek opłat
8.13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w uzgodnionym zakresie z uczestnikiem Konkursu
wszelkich materiałów dostarczonych przez Zgłaszającego w celach promocyjnych i marketingowych
związanych z Konkursem.
8.14. W Konkursie przewiduje się następujące stopnie uznania:
Kategoria „PRODUKT”
- Nagroda główna - GRAND PRIX Lider Bezpieczeństwa Państwa
oznacza wyróżnienie spośród zgłoszonych do Konkursu produktu, który cechują

najwyższe walory

innowacyjności, oraz skala i przeznaczenie do zastosowań w obszarze bezpieczeństwa i obronności jak
również gospodarce narodowej. Przyznawana jest statuetka szczególnego, wyróżniającego wzoru oraz
certyfikat potwierdzający nadanie wyróżnienia.
- Nagroda – Lider Bezpieczeństwa Państwa:
oznacza przyznanie nagrody za wyrób innowacyjny o wysokich walorach użytkowych rekomendowanych do
wdrożeń. Laureaci otrzymują kryształowe statuetki „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” wraz

z certyfikatem potwierdzającym przyznanie nagrody.
- Nagroda specjalna:
oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów,
partnerów, partnerów medialnych, instytucje publiczne oraz przez Radę Programowo-Konkursową
porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy.
Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas Uroczystej Gali rozstrzygnięcia Konkursu.
Kategoria „INNOWACYJNA FIRMA”
- Nagroda i tytuł dla podmiotu gospodarczego: „LIDER INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
PAŃSTWA”
oznacza szczególne wyróżnienie dla firm / instytucji, które w procesie ciągłym prowadzą prace samodzielnie,
bądź we współpracy z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie wdrażania systemów zarządzania
jakością oraz udoskonaleniem produktu, usługi, rozwiązania technologicznego lub projektu. Firma jest
nagradzana kryształowym postumentem „LIDER Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa” w danej edycji
oraz dyplomem.
- Nagroda specjalna:
oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów,
partnerów, partnerów medialnych, instytucje publiczne oraz przez Radę Programowo-Konkursową
porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy.
Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas Uroczystej Gali rozstrzygnięcia Konkursu.

8.15. Mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców i pracowników nauki za
szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarczego, obronności i bezpieczeństwa kraju.
8.16. Zgłoszenie można przesyłać:
- drogą listowną na adres:
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
Sekretariat Biura Organizacyjnego Konkursu pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/34, 85-030 Bydgoszcz, z dopiskiem „KONKURS LBP-2021”
- drogą elektroniczną na adres:
e-mail: biuro@wojsko.media.pl , prezes@wojsko.media.pl
Organizatorzy zastrzegają wyłączne prawo do logo, nazwy i zasad przeprowadzania Konkursu
„ LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

Komitet Organizacyjny Konkursu
„LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

