
 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

MEDALU EUROPEJSKIEGO 
I 

MOTTO:  

Polak w świecie  

 

II 

CEL:  

1. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, wspieranym przez instytucję europejską, 

którego zadaniem jest: 

• wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski - 

jakość wyrobów i usług musi spełniać standardy europejskie,  

• pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej,  

• upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania,  

• pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców,  

• pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami 

Medalu Europejskiego.  

2. Medal Europejski jest formą wspierania rodzimej przedsiębiorczości.  

3. Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla 

przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.   

 

III 

ORGANIZATOR:  

Business Centre Club przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. 

 

IV 

UCZESTNICY: 

Członkowie BCC, którzy w wyznaczonym terminie prześlą wypełniony prawidłowo wniosek o weryfikację wyrobu lub usługi.  

 

 

 



 

V 

PRZEBIEG:  

1. Medal Europejski organizowany jest raz w roku. 

2. Wszyscy członkowie BCC (firmy) otrzymują wniosek oraz regulamin. 

3. W wyznaczonym okresie członkowie przysyłają do BCC wypełniony wniosek o przyznanie nagrody dla ich wyrobu, serii 

wyrobów lub usługi (nominują swój wyrób, usługę).  

4. Komisja Weryfikacyjna sprawdza i ocenia wnioski pod względem formalnym i jakościowym oraz wyłania laureatów.  

5. Laureaci otrzymują medal i dyplom (w polskiej i angielskiej wersji językowej) podpisywany przez organizatorów. 

 

VI 

ZASADY: 

1. W bieżącej edycji firma może nominować tylko jeden wyrób lub usługę, bądź serię wyrobów. Nagrodzony wyrób, seria 

wyrobów bądź usługa może zostać nominowana ponownie już w kolejnym roku od momentu przyznania nagrody. 

2. Nominowany wyrób, czy usługa muszą istnieć na rynku minimum 6 miesięcy. 

3. Nie ma elementu rywalizacji między wnioskodawcami, tzn. liczba laureatów nie jest wcześniej określona i nie jest 

ograniczona.  

 

VII 

LAUREACI:  

1. Otrzymują medal i dyplom. 

2. Mają prawo oznakować nagrodzony produkt znakiem danej edycji Medalu Europejskiego, wskazującym numer kolejny i 

rok nadania Medalu Europejskiego. 

3. Mają prawo prezentować nagrodę podczas imprez targowych i wystawienniczych.  

4. Mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych 

oraz w akcjach promocyjnych.  

5. Laureaci promowani są w wydawnictwach BCC, na internetowych stronach BCC oraz w komunikatach wysyłanych 

przez BCC do prasy ogólnopolskiej i regionalnej. 

 
Załącznik do Regulaminu - Definicje wyrobów i usług 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r. nr 207; poz. 1293) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz  

z importu, przy czym: 
pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi: 

- pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile 
występują w obrocie, 

- pod pojęciem usług rozumie się: 
* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze 

produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, 
* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla 

celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. 
Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę 
elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów 
produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z 
materiałów własnych wykonawcy. 

 


