WYRÓŻNIENIE TYTUŁEM

„WOKULSKI ROKU 2016”
I STATUETKĄ
Miejscowość, data
Nazwa i adres uprawnionych do składania wniosku,
wymienionych w Regulaminie Wyróżnienia Tytułem
„Wokulski Roku 2016”

WNIOSEK

Składam/y wniosek o uhonorowanie Tytułem „Wokulski Roku 2016”
Pana/Panią:_______________________________________________________,
właściciela, przedsiębiorstwa /firmy/, gospodarstwa rolnego lub grupy
producenckiej, prezesa, dyrektora1:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Uzasadnienie, opinia o działalności społecznej i charytatywnej kandydata:
otwartość na potrzeby instytucji kultury, sportu, oświaty i organizacji społecznych;
pomoc rzeczowa, darowizny na działalność charytatywną; usługi i inne działania
np. przestrzeganie ochrony środowiska:

Podpis/y/ wnioskodawcy /ów/:

1

ANKIETA
/Załącznik do Wniosku/

Nazwa przedsiębiorstwa /firmy/,gospodarstwa kandydata2: __________________
_________________________________________________________________
Adres i dane kontaktowe:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
I.

Charakterystyka/ działalność kandydata
1.Kategoria /odpowiednią podkreślić/:
- firma mikro /do 9 osób/,
- firma mała /od 10 do 49 osób/,
- firma średnia i duża /powyżej 50 osób/,
- grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne.
2.Rodzaje prowadzonej działalności /odpowiednie podkreślić/:
- handel hurtowy,
- handel detaliczny,
- usługi,
- produkcja przemysłowa,
- produkcja rolna.
3.Informacja opisowa: / główne dziedziny, specjalizacja, wiodący
asortyment, różnorodność, inne rodzaje działalności/:

II.

Podstawowe wielkości ekonomiczne

w 2014r.
1
2
3
4
5
6

w 2015r.

orientac. wynik
całego 2016 r.

Wartość majątku trwałego w tys zł
Przychody ze sprzedaży w tys zł
Sprzedaż poza granice RP w tys EUR
Zysk netto w tys zł
Nakłady inwestycyjne w tys zł
Wydatki na innow. technologie w tys zł

2

Informacja opisowa /pozycja rynkowa w mieście, powiecie, województwie,
kraju, udział w targach, wystawach, nagrody, wyróżnienia, inne informacje o
firmie, zakończone lub rozpoczęte inwestycje /kubaturowe:

III.

Inwestycje, stosowane nowoczesne, innowacyjne technologie:

w 2014r.
1
2
3
4

w 2015r.

orientac. wynik
całego 2016r.

Nowe produkty, ilość
Nowe techn. w produkcji, ilość
Posiadane patenty, ilość
Certyfikaty zarządz. jakością, nazwa

1.Informacja opisowa /charakterystyka technologii,
przydatność dla
nowoczesnej, innowacyjnej produkcji,
ochrony środowiska, sposób
finansowania/:

IV.

Ochrona środowiska

w 2014r.
1
2
3
4
5

w 2015r.

orientac. wynik
całego 2016r.

Program popr. oddz. na środ., tak/nie
Monitoring oddziaływ.na środ., tak/nie
Sortowanie odpadów, tak/nie
Zużycie wody/% wody po recyklingu
% m-łów po recykl/ do m-łów ogółem

1.Informacja opisowa /eliminacja substancji szkodliwych, pośrednia i
bezpośrednia redukcja, zużycie energii elektrycznej, ilość energii
zaoszczędzonej dzięki konserwacji i remontom infrastruktury i poprawie
efektywności energetycznej, opis istotnego wpływu działalności na
3

bioróżnorodność obszarów chronionych, inicjatywy podjęte w celu redukcji
gazów cieplarnianych i uzyskane efekty, recycling i utylizacja odpadów i
braków produkcyjnych, inicjatywy służące zmniejszeniu negatywnego wpływu
produktów i usług na środowisko i zakres ograniczania tego wpływu, procent
odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i opakowań, według
kategorii materiału, raporty środowiskowe/:

V.

Sprawy pracownicze

w 2014r.

w 2015r.

orientac. wynik
całego 2016r.

Zatrudnienie ogółem/bezp. prod., ilość
Środki fin. na szkol. pracown. w tys zł
Kursy dla kadry kier./prac. prod., ilość
Szkolenia wewn. ilość godz.
ogółem/BHP, ilość
Monitoring zagrożeń wyst. na stanow.
pracy

1.Informacja opisowa / np. istnienie stołówek, zaplecza socjalnego, systemu
ocen pracowników, wartościowania stanowisk, organizowanie imprez
integracyjnych, pikników dla rodzin pracowników i inne, wdrażania kodeksów i
standardów etycznych do procesu zarządzania, programy przeciwdziałania
korupcji/:

VI.

Aktywność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

w 2014r.

w 2015r.

orientac. wynik
całego 2016r.

1 Darowizny na działalność
charytatywną, tys. zł.
2 Środki na wspieranie kultury i sztuki,
sportu w tys. zł.
3 Środki na wspieranie innych inicjatyw
ważnych dla społeczności lokalnej w
tys. zł.
4 Wartość wsparcia udzielonego w
formie rzeczowej w tys. zł.
5 Wartość wsparcia udzielonego w
formie usług tys. zł.
4

1.Informacja opisowa /podaj przykłady takiej działalności/:

VII. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, podziękowania dotyczące
wcześniej wymienionych i innych dziedzin działalności
1. Informacja opisowa:

VIII. OŚWIADCZENIE
- Stwierdzam, że przedstawione wyżej dane są zgodne z prawdą.
- Przeciwko kandydatowi nie toczy się w chwili obecnej postępowanie karne
lub karno-skarbowe. Ww. nie był również skazany w ciągu ostatnich pięciu
lat prawomocnym wyrokiem.
- Działalność jest prowadzona zgodnie z Kodeksem Pracy, przepisami ochrony
środowiska i BHP.
1

Dalej nazwani kandydatami
Termin składania wniosków i ankiet zgodnie z Regulaminem
2
Dalej nazwani firmą. Jeśli punkty lub rubryki firmy nie dotyczą, proszę
dotyczy”.

Pieczęć

wpisać „nie

Podpis osoby uprawnionej

Miejscowość, data

5

