
Konkurs na wybór gospodarczego lidera Polonii Świata.  

                                                                                      

„ORZEŁ BIZNESU POLONII ŚWIATA”                                                           

Nagroda – Uznanie - Prestiż – Satysfakcja  

„Orzeł Biznesu Polonii Świata” jest symbolem sukcesu i patriotyzmu gospodarczego, a także trwałych 

związków biznesowych i kulturowych reprezentantów Polonii z Ojczyzną. 

To prestiżowe wyróżnienie dla firmy, organizacji, osobowości, które w sposób wyjątkowy i skuteczny 

promują Polską Markę, oferują polskie produkty i usługi, wspierają polskich przedsiębiorców w krajach 

swojego zamieszkania i prowadzonej działalności, tworzą projekty biznesowe wspólnie z polskimi 

partnerami, inwestują w Polsce lub dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem. Kultywują polskie 

dziedzictwo i wartości. 

REGULAMIN KONURSU. KATEGORIE 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW? 

Zgłoszeń Kandydatów do nominacji mogą dokonać: osoby urodzone w Polsce, zamieszkujące na stałe poza 

granicami Polski min. 5 lat, mają ukończone 18 lat, posiadają podwójne obywatelstwo (polskie + kraju 

zamieszkania) lub osoby urodzone poza granicami Polski, których minimum jedno z rodziców ma polskie 

obywatelstwo. Zgłoszeń może również dokonać polska placówa dyplomatyczna poza granicami Kraju 

(Ambasada, Konsulat, Wydział /Agencja Handlu) oraz organizacje „Polonijne” (izby handlowe, 

stowarzyszenia, związki, fundacje).   

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? 

Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej  

www.polonia4um.com , w Dziale: Konurs „Orzeł Biznesu Polonii Świata”. Dostęp do formularza 

zgłoszeniowego,  jest po wcześniejszej rejestracji użytkownika. Po dokonaniu tej czynności wystaczy 

„kliknąć” ikonę „Zgłoś Kandydata” , by uzyskać  dostęp do Formularza, który należy wypełnić wg. podanej 

instrukcji.  Zgłoszenie Kandydata będzie ważne, jeśli Formularz zostanie prawidłowo wypełniony i wysłany 

(klikając ikonę „wyślij Formularz”). Organizator zastrzega sobie weryfikację osoby zgłaszającej oraz 

zgłoszonego kandydata.  

http://www.polonia4um.com/


Zgłoszenia Kandydatów można dokonać w terminie: od 17 kwietnia do 30 czerwca 2017r.  

KOGO MOŻESZ ZGŁOSIĆ DO NOMINACJI? 

Zgłoszeń mozna dokonać w trzech kategoriach:  

1. Firma/ przedsiębiorca, których właścicielami lub udziałowcami (min. 10%) są reprezentanci Polonii, 

które m.in.: 

• działa na terenie danego kraju  minimum 5 lat; 

• inwestuje część swoich zysków na terenie Rzeczypospolitej; 

•  na terenie kraju swojej działalności sprzedaje, promuje polskie produkty i usługi; 

•  wykorzystuje polską tradycję, technologię, innowacje; 

• współpracuje i kooperuje z polskimi przedsiębiorcami; 

• postrzegany jest w środowisku lokalnego biznesu jako rzetelny i uznany przedsiębiorca/ firma 

• w swojej strategii wizerunkowej akcentuje „polską tożsamość” i pochodzenie. 
Kandydaci muszą spełnic minimum 3 z podanych kryteriów. 

2. Osobowość (naukowcy, sportowcy, artyści, plitycy, społecznicy) mieszkający poza granicami 

Polski, którzy m.in.: 

• są mieszkańcami danego kraju minimum 5 lat; 

• swoją działalnością promują dziedzictwo narodowe, osiągnęli sukces zawodowy, naukowy, 
artystyczny, sportowy; 

•  zdobyli autorytet i renomę na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowm; 

• przekazują swoją wiedzę, doświadczenie dzieląc się z nią z polskimi przedsiębiorcami, 
naukowcami; 

• są rozpoznawalni i powszechnie znani jako przedstawiciele Polonii, podkreślając swoje Polskie 
pochodzenie  

Kandydaci powinni spełnić minimum 3 z podanych kryteriów. 

3. organizacje otoczenia biznesu, zarejestrowane i działające poza granicami Polski, które m.in.: 

• prowadzą działalność minimum 5 lat; 

• swoją dotychczasową działalnością rozsławiają dobre imię Polskiej Marki i Polaków na Świecie; 

•  są dobrze postrzegane przez lokalne społeczeństwo, otoczenie biznesu i administrację 
samorządową;  

• posiadają statut organizacji zezwalający i zachęcający do członkostwa  polskich firm, organizacji, 
instytucji i osob z Polski; 

• posiadają specjalny atrakcyjny Pakiet Korzyści Członka Organizacji dedykowanego polskim 
członkom; 

• mają stały kontakt z Polską, posiadają biuro, przedstawicielstwo, partnera reprezentujacego 
Organizację  lub stale współpracują z polskim podmiotem umożliwiającym swobodny dostęp do  
jej oferty i serwisu; 

• promują jakość polskich produktów i usług, kreują pozytywny i trwały wizerunek Polski jako 
państwa, w którym warto realizować działania biznesowe, który warto odwiedzić i poznać; 



• łączą partnerów biznesowych, integrują firmy, organizują spotkania B2B,  wykonują usługi 
doradctwa biznesowego, prawnego, obsługują polskie misje handlowe, pomagaja w 
uczestniictwie w targach, wystawach, a także pomagają w opracowywaniu biznes-planow; 

•  posiadają własne, wypracowane narzędzia wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, organizacji 
zainteresowanych ekspansją na rynek oddziaływania danej Organizacji (matchmaking, B2B, 
usługi doradctwa biznesowego, prawnego, obsługa polskich misji handlowych, usługi serwisowe 
w trakcie targów, wystaw, konferencji i itp.) 

• - promuje polską kulturę, historię i tradycje    
Kandydaci muszą spełnic minimum 5 z podanych kryteriów. 

GŁOSOWANIE 

JAK GŁOSOWAĆ NA KANDYDATÓW DO NOMINACJI? 

Uprawnieni do głosowania są wszystcy zarejestrowani użytkownicy  Działu Konurs „Orzeł Biznesu Polonii 

Świata”. W Zakładce „Poznaj Kandydatów” zaprezentowani bedą wszyscy zgłoszeni i zweryfikowani 

kandydaci  do nagrody i tytułu „Orzeł Biznesu Polonii Świata”. Zaprezentowana będzie tam ich sylwetka, 

profil działalności, osiągnięcia i sukcesy, które zostały przesyłane przez Zgłaszających na Formularzach. Przy 

każdym Kandydacie jest ikona „Zagłosuj”. By oddać swój głos wystarczy „klinąć” na ikonę przy wybranym 

nazwisku/ organizacji/ firmie.  Prawo glosu ma każdy zarejestrowany w panelu użytkownik i  posiada jeden 

ważny głos na jednego Kandydata (na podstwie posiadanego adresu e-mail i IP użytkownika). Kolejne 

głosowania (tego samego użytkownika, na tego samego Kandydata) nie będą odnotowane w systemie. 

Głosowanie na Kandydatów do Nominacji przebiegać będzie w terminie: od 30 czerwca do 31 sierpnia 

2017r.  

W JAKI SPOSÓB WYŁANIAMY NOMINANTÓW I ZWYCIĘŻCÓW ? 

Waga głosów przyznanych na Kandydata poprzez głosowanie internetowe stanowi 50% wartości ważnych 

głosów. Pozostałe 50% ma do dyspozycji „Kapituła Orła Biznesu Polonii Swiata”.  

Nominację otrzymają: zgłoszeni kandydaci, którzy otrzymają najwiekszą ilość głosów łącznych (internauci + 

Kapituła). Nominacja (w każdej kategorii) przyznana jest pierwszej „dziesiątce” z każdej kategorii, z 

najwiekszą ilościa głosów. 

Wybór „Orła Biznesu Polonii Świata” z grona Nominantów dokonuje Kapituła, w której składzie znajdą się: 

przedstawiciele Polonii, polskich organizacji otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorzadowej  oraz 

Organizatorów i Partnerów II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie. Ogłoszenie wyników 

nastąpi w dniu 04 września 2017r., w trakcie Gali II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie.  

Organizatorzy przewidują również losowanie atrakcyjnych nagród wśród osób, które dokonają zgłoszeń 

Kandydatów do konkursu „Orzeł Biznesu Polonii Świata”. Informacja o nagrodzonych zostanie podana na 

stronie internetowej www.polonia4um.com w terminie do: 30 września 2017r. 

http://www.polonia4um.com/

