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Laureaci w roku 2014

Panteon Polskiej Ekologii® i Panteon Administracji Polskiej®
P

anteon Polskiej Ekologii® jest prestiżową
nagrodą ekologiczną dla firm, projektów lub
osób, które działają na rzecz ochrony środowiska.

K

onkurs organizowany jest od 1999 roku.
Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także
jednostek samorządowych, których działalność
proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia
się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

3DQWHRQ3ROVNLHM(NRORJLL® ľ ZZZSDQWHRQSROVNLHMHNRORJLLSO
Jednostka samorządu pow. 100 tys. mieszkańców
ľ3RZLDW3ïRFNL – laureat
ļ3URMHNWķ,1$50$ĵķ:VSöOQHSRGHMĂFLHGR]DU]ÈG]DQLD
U\]\NLHPSRZRG]LRZ\Pĵ
ľ0LDVWR5\EQLNļZ\UöĝQLHQLH
ļ'RğQDQVRZDQLHG]LDïDñPRGHUQL]DF\MQ\FKV\VWHPöZ
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QDWHUHQLH0LDVWD5\EQLND

Jednostka wspomagająca
ľ=HVSöï3DUNöZ.UDMREUD]RZ\FK:RMHZöG]WZD
:LHONRSROVNLHJR – laureat
ļ3DUNLQDU]HF]ĂURGRZLVND
ľ2ĂURGHN.XOWXU\/HĂQHMZ*RïXFKRZLHļZ\UöĝQLHQLH
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1DGOHĂQLFWZR&HOHVW\QöZļZ\UöĝQLHQLH
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Przedsiębiorstwo
ľ3ROVNL.RQFHUQ1DIWRZ\25/(16$ļZ\UöĝQLHQLH
ļ,QVWDODFMD6&5QDNRWïDFK.L.
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Projekt
ľ3DñVWZRZH*RVSRGDUVWZR/HĂQH/DV\3DñVWZRZH
1DGOHĂQLFWZR.U\QNL – laureat
ļ¿<&,(-(67'2%5(/$6-(67'2%5<'2¿<&,$ļFDïRNV]WDïW
G]LDïDOQRĂFLQDU]HF]RFKURQ\ĂURGRZLVND
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Nagroda indywidualna
ľ3DQ0DULDQ:RMWNRZVNL
ļG\UHNWRU=DNïDGX8W\OL]DFML2GSDGöZ6S]RRZ(OEOÈJX

P

rzystąpienie Polski do Unii Europejskiej
oraz długie lata przygotowań do tego procesu, zmiany w przepisach i nowe wymagania
spowodowały, że jednostki szeroko pojętej administracji zaczęły bardziej zwracać uwagę na
samodoskonalenie. Coraz więcej urzędów wprowadza systemy zarządzania przez jakość oraz
kładzie nacisk na doskonalenie pracy, a także
wprowadza programy i projekty ułatwiające codzienne życie lokalnych społeczności.

W

iele z takich działań zasługuje na ich wyróżnienie, propagowanie i naśladownictwo.
Z myślą o tym w 2011 roku powstał Panteon
Administracji Polskiej. Konkurs skierowany jest do jednostek administracji publicznej, a został objęty honorowym patronatem
Ministra Gospodarki.

P

rzedmiotem Konkursu są zastosowane
w praktyce / wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne
rozwiązania organizacyjne, a także techniczne i technologiczne; długoterminowe działania
skierowane na poprawę jakości usług; działania wspomagające samodoskonalenie instytucji
oraz jej pracowników – zasoby pracownicze, relacje kierownictwa z pracownikami; wdrażanie
programów i projektów ułatwiających codzienne życie lokalnych społeczności; wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania; działania antykorupcyjne.

3DQWHRQ$GPLQLVWUDFML3ROVNLHM® ľ ZZZSDQWHRQDGPLQLVWUDFMLSROVNLHMSO
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – laureat
ľ$NFMDķ8U]ÚGQLNLG]LHQDEDGDQLDĵ
ľ']LDïDQLDSURPRF\MQH8U]ÚGX0DUV]DïNRZVNLHJR:RMHZöG]WZD
/XEXVNLHJR
ľ5öZQRĂÊVWDQGDUGHP8U]ÚGX0DUV]DïNRZVNLHJR:RMHZöG]WZD
/XEXVNLHJR
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Urząd Miasta MysłowiceļZ\UöĝQLHQLH
6\VWHPDW\F]Q\UR]ZöM6\VWHPX=DU]ÈG]DQLD-DNRĂFLÈ
]Z\NRU]\VWDQLHPQRZRF]HVQ\FKUR]ZLÈ]Dñ

Starostwo Powiatowe w Wejherowie – laureat
3URJUDPķ6SUDZQD$GPLQLVWUDFMD*HRGH]\MQDL.DUWRJUDğF]QDĵ

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta RzeszowaļZ\UöĝQLHQLH
7HOHLQIRUPDW\F]QH&HQWUXP2EVïXJL0LHV]NDñFöZ

Instytut Odlewnictwa – laureat
=LQWHJURZDQ\6\VWHP=DU]ÈG]DQLD,QVW\WXWHP2GOHZQLFWZD
ļHIHNW\ZQHLQRZRF]HVQHQDU]ÚG]LHGR]DU]ÈG]DQLDMHGQRVWNÈ
EDGDZF]ÈLQDXNRZÈ

P

odczas trwania targów odbędzie się
Kongres Samorządów Gmina 2014
Nowa rola samorządów w polityce
i gospodarce Polski

G

ala wręczenia statuetek oraz dyplomów
Panteonu Polskiej Ekologii®
i Panteonu Polskiej Administracji®
odbędzie się podczas Międzynarodowych
Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu
15 października 2014 r. o godz. 13.00, paw.14, sala 3C.

I

nicjatorem i fundatorem nagród
w wyżej wymienionych konkursach jest

GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.,
od 1991 roku partner wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”
04-534 Warszawa, ul. Potockich 76B
tel./fax 22 850 03 30, tel.: 609 212 300, 603 919 516
geoland@geoland.pl, www.geoland.pl

