
Załącznik do uchwały Nr 78/2021 

Zarządu Powiatu w Starachowicach 

z dnia 8 lipca 2021 r. 

Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny 

Pierścień”  dla Firmy Roku 

§ 1. 1. Nagroda Gospodarcza Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla Firmy Roku ma charakter 

honorowy i jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu 

Starachowickiego. 

2. Laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek ulg  i gratyfikacji finansowych. 

§ 2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) mikroprzedsiębiorstwa - do 10 zatrudnionych pracowników 

2) małe przedsiębiorstwa - od 11 do 50 zatrudnionych pracowników 

3) średnie przedsiębiorstwa - od 51 do 250 zatrudnionych pracowników 

4) duże przedsiębiorstwa - powyżej 250 zatrudnionych pracowników 

§ 3. 1. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw Powiatu Starachowickiego oraz 

inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz 

zwiększanie konkurencyjności między przedsiębiorstwami. 

2. Nagrodę honorową ,,Żelazny Pierścień” nadaje Zarząd Powiatu w Starachowicach w drodze uchwały 

podjętej zgodnie z decyzją Kapituły nagrody. 

3. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie nagrody są: 

Starosta Starachowicki, Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, instytucje, 

organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, członkowie 

Kapituły, firmy. 

4. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę zgłaszanego przedsiębiorstwa na udział w rywalizacji. 

§ 4. 1. Nagroda nawiązuje do tradycji produkcji żelaza na terenie dzisiejszego powiatu w pierwszych 

wiekach naszej ery. Stanowi ją statuetka przedstawiająca powiększony sygnet żelazny z obręczą przechodzącą 

w owalną płytkę. Sygnet posiada gemmę koloru żółtego z wyrytą na niej postacią Ateny. Atena wyobrażona 

jest w postawie stojącej z jedną ręką opartą o oszczep, podczas gdy druga, wyciągnięta przed siebie ręka trzyma 

posążek bogini zwycięstwa – Nike. Atena jest ubrana w powłóczystą szatę, na głowie ma hełm z pióropuszem. 

Podstawą postaci jest pozioma linia. Pierwowzór statuetki został odnaleziony w roku 1930 na cmentarzysku 

z początku późnego okresu rzymskiego (ok. III w n.e.) w Starachowicach, w dolinie rzeki Kamiennej, kilka 

metrów nad jej poziomem, na południowym jej brzegu w okolicach dawnej walcowni i huty. 

2. Laureaci Nagrody mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu     

„Laureat Nagrody Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla Firmy Roku …” /podać rok/. 

3. Laureaci mogą być zgłoszeni przez Starostę Starachowickiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej 

przez Prezydenta RP. 

§ 5. 1. Wniosek o nadanie nagrody powinien zawierać dokładne dane przedsiębiorstwa przedstawionego do 

wyróżnienia i konkretny opis uzasadniający nadanie nagrody. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Prezentacja dorobku przedsiębiorstwa powinna przedstawiać konkretne zasługi dla rozwoju Powiatu 

Starachowickiego. 

§ 6. 1. W sprawach dotyczących nagrody właściwą jest Kapituła, stanowiąca jury Nagrody Gospodarczej 

Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla Firmy Roku, zwana dalej Kapitułą. 

2. Kapitułę w liczbie od 5 do 7 osób powołuje, odwołuje oraz ustala jej skład osobowy i czas trwania 

kadencji Zarząd Powiatu Starachowickiego w drodze uchwały. 



3. Przewodniczącym kapituły  jest Starosta Starachowicki. 

4. Kapituła na pierwszym swoim posiedzeniu ustali zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej  4 członków, regulamin działania. 

§ 7. 1. Wnioski podmiotów określonych w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu o nadanie nagrody powinny 

być składane do Przewodniczącego Kapituły w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu 

w Starachowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Gospodarcza Starosty Starachowickiego 

„Żelazny Pierścień” dla Firmy Roku … /podać rok/”, w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4 (parter). 

2. Wnioski o nadanie nagrody rozpatruje Kapituła na zasadach określonych w swoim regulaminie działania. 

3. Kapituła dokonuje wyboru jednego laureata spośród nominowanych w każdej kategorii do nagrody  

i w celu jej nadania występuje do Zarządu Powiatu lub odrzuca wniosek. 

4. Nagrody będą przyznawane corocznie  po jednej w każdej kategorii. 

§ 8. 1. Nagrodę wręcza Starosta Starachowicki i Przewodniczący Rady Powiatu. 

2. W zastępstwie Starosty Starachowickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu nagrodę mogą wręczać 

osoby przez nich wyznaczone. 

3. Wręczenie nagrody powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi podmiotów,  

którym nagroda została przyznana. 

4. Nagrody wręczane są raz do roku wraz ze stosownym  dyplomem. 

§ 9. 1. Dokumentację ewidencyjną nadanych nagród oraz całokształt obsługi kancelaryjnej w tym zakresie 

prowadzi Biuro Rozwoju Powiatu. 

2. Koszt wykonania nagrody oraz wydatki związane z jej nadaniem pokrywane są z budżetu powiatu. 

 


