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1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Innowator ESG 2022” (dalej „Konkurs”) jest Polskie 
Stowarzyszenie ESG, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (dalej „Organizator”).  
 
1.2. Konkurs – w zakresie rejestracji Uczestników oraz wypełniania i wysyłania Formularzy 
Konkursowych – prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej: 
www.polskiestowarzyszenieesg.pl (dalej „Portal”).  
 
1.3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).  
 
1.4. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują członkowie Jury wybrani przez Organizatora (dalej 
„Jury”).  
 
1.5. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator w porozumieniu z 
Kancelarią prawną. 
 
 
 
 
2. Uczestnik Konkursu 
 
2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe oraz jednostki administracyjne i samorządowe 
pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 niniejszego 
Regulaminu. 
 
2.2. Uczestnicy Konkursu identyfikują się z wartościami reprezentowanymi przez Organizatora w 
zakresie ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju oraz aktywnie wdrażają strategie i projekty oparte o 
ideę zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach.  
 
2.3. Jeden podmiot zgłaszający może zgłosić maksymalnie dwa projekty z zakresu ESG, CSR, 
zrównoważonego rozwoju, w każdej z trzech kategorii konkursowych. 
 
 
 
 
 
 



 2 

3. Zgłoszenia 
 
3.1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga poprawnego wypełnienia przez Podmiot Zgłaszający 
formularza konkursowego dostępnego na stronie: www.polskiestowarzyszenieesg.pl najpóźniej do 
dnia 17.11. 2022 r.  
 
3.2. Zgłoszenie w konkursie możliwe jest również przez wysłanie wypełnionego formularza 
konkursowego na adres: biuro@stowarzyszenieesg.pl. Dokumenty z formularzami konkursowymi do 
wypełnienia znajdują się również na stronie internetowej Organizatora: 
www.polskiestowarzyszenieesg.pl.  
 
3.4. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza konkursowego i potwierdzeniu prawdziwości 
danych w nim zawartych, dane zostaną zweryfikowane przez Organizatora pod względem ich 
zgodności z zasadami i poprawnością wprowadzenia, po czym Organizator poprzez wysłanie 
wiadomości mailowej w ciągu 48h od momentu wysłania zgłoszenia potwierdzi poprawność przyjęcia 
zgłoszenia w Konkursie. 
 
3.5. Organizator, w przypadku niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia formularza konkursowego, 
może wystąpić z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia.  
 
 
 
 
4. Kategorie Konkursowe 
 
4.1. Podmioty zgłaszające w formularzu rejestracyjnym powinny określić, w jakiej kategorii 
konkursowej dokonują zgłoszenia spośród: 

• „E – Innowacja w zakresie środowiska” 
• „S – Innowacja w zakresie kwestii społecznych” 
• „G – Innowacja w zakresie ładu korporacyjnego” 

 
4.2. Dokładny opis kategorii konkursowych znajduje się na stronie Organizatora: 
www.polskiestowarzyszenieesg.pl.   
 
4.3. Jeden podmiot zgłaszający może zgłosić maksymalnie 2 projekty w każdej z trzech wskazanych 
kategorii konkursowych. 
 
 
 
 
5. Jury i Głosowanie w Konkursie 
 
5.1. Skład Jury „Konkursu Innowator ESG 2022”, na zaproszenie Organizatora tworzą:  
 
5.1.1 Eksperci ds. ESG w firmach i organizacjach 
5.1.2 Przedstawiciele mediów 
5.1.3 Przedstawiciele środowisk akademickich 
 
5.2. Wybór zwycięzców w Konkursie „Innowator ESG 2022” dokonywany jest przez Jury w dwóch 
etapach, zgodnie z poniższymi zasadami:  
 
5.2.1. Etap I – Wstępna ocena online – w którym Jury Konkursu zapoznaje się ze zgłoszeniami 
udostępnionym przez Organizatora w postaci elektronicznej  
5.2.2. Etap II – Spotkanie Jury i głosowanie tajne – w którym Jury Konkursu głosuje nad 
kandydaturami podczas spotkania stacjonarnego lub spotkania online 
 
5.3. Przy dokonywaniu oceny Uczestników i Zespołów Jury bierze pod uwagę w szczególności 
następujące czynniki:  
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5.3.1. Innowacyjność zgłoszonego rozwiązania 
5.3.2. Efekt zastosowania innowacji  
5.3.3. Wymiar społeczny działań  
 
5.4. Członkowie Jury dokonają wyboru zwycięzcy Konkursu „Innowator ESG 2022” w każdej z 
Kategorii zwykłą większością głosów w ramach głosowania tajnego.  
 
5.5. Członkowie Jury, za zgodą Organizatora, w głosowaniu jawnym podczas posiedzenia mogą 
podjąć uchwałę o nieprzyznaniu nagrody w danej Kategorii bezwzględną większością głosów 
wszystkich członków Jury. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyska najwyższy wynik, Jury 
zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu ex aequo.  
 
 
 
 
6. Tytuły i Nagrody 
 
6.1. Nazwy firm, które uzyskają tytuł „Innowatora ESG 2022” zostaną ogłoszone podczas Gali 
Finałowej („Gala”), która odbędzie się 29 listopada 2022 r w hotelu Westin w Warszawie.  
 
6.2. Nazwy firm, które uzyskają tytuł „Innowatora ESG 2022” mogą zostać również opublikowane w 
serwisie internetowym Organizatora oraz w informacjach prasowych informujących o wynikach 
Konkursu.  
 
6.3. Organizator jest właścicielem wszelkich praw do tytułów, Zwycięzcy otrzymują uprawnienia 
czasowe do posługiwania się tytułem oraz wskazywania, że otrzymali Tytuł w ramach Konkursu.  
 
6.4. Zwycięzcy mogą posługiwać się tytułem „Innowator ESG 2022” w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia 
wyników, tj. do 29 listopada 2024 r.  
 
6.5. Każdy uczestnik Konkursu uprawniony jest do zrzeczenia się tytułu. Zrzeczenie się tytułu wymaga 
oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą 
Tytułu. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Uczestnika w oparciu o kryteria 
określone w Regulaminie. 
 
 
 
 
7. Dane osobowe 
 
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Przedstawicieli oraz innych osób, których dane 
zbierane są w związku z Konkursem (dalej „Dane”) jest Organizator.  
 
7.2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania 
się z Uczestnikiem / Podmiotem zgłaszającym, selekcji i wyboru Uczestników, którzy otrzymają 
poszczególne tytuły; poinformowania w komunikatach prasowych o nominowanych osobach i 
zwycięzcach Konkursu. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, będą one przetwarzane również w 
innych celach, związanych z projektami prowadzonymi przez Organizatora w tym w celach 
marketingowych oraz innych podmiotów powiązanych kapitałowo z Organizatorem.  
 
7.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do 
wykonania umowy polegającej na świadczeniu przez Organizatora drogą elektroniczną usług za 
pomocą Portalu dla celów Konkursu, która opisana jest w art. 6 ust 1b, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
danych oraz uchylenia przepisów dyrektyw o sygnaturze 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych „RODO”  
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7.4 Dostęp do danych osobowych Uczestników mają, przedstawiciele Organizatora Konkursu i jego 
pracownicy, Opiekun Prawny oraz podmioty opiekujące się systemem informatycznym Konkursu oraz 
Portalem.  
 
7.5. Uczestnik, Przedstawiciel oraz inne osoby, których dane zbierane są w związku z Konkursem, 
mają prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są 
zobowiązane do informowania Organizatora o zmianach Danych.  
 
7.6. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie zgody 
na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia uczestnictwo 
Uczestnika w Konkursie. 
 
 
 
 
8. Reklamacje 
 
8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w 
formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny: Polskie Stowarzyszenie 
ESG, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. 
 
8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Podmiotu zgłaszającego, 
kategorię zgłoszenia, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody 
reklamacji oraz ich dokładny opis.  
 
8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem 
reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we 
wskazanym zakresie.  
 
8.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ich zaistnienia lub właściwego 
uzupełnienia, zgodnie z pkt 11.3, nie później niż do 31 stycznia 2023 r. 
 
8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora pisemnie pod 
wskazany przez Uczestnika adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego 
Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika, Organizator może 
wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres lub adres e-mail.  
 
8.6. Reklamacje co do wyników głosowania i werdyktu Jury Konkursu, Organizator pozostawia bez 
rozpoznania i odpowiedzi. 
 
 
 
 
9. Korzystanie z Serwisu 
 
9.1. Serwis internetowy udostępniany jest w celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie i 
wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.  
 
9.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego 
użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do 
przeglądania jej zasobów z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki typu cookies oraz 
konto poczty e-mail.  
 
9.3. Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu 
było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników. Niezależnie od tego Organizator informuje, że 
korzystanie z Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, może być zagrożone 
przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego 
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oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do jego danych. W celu minimalizacji tych 
zagrożeń użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w 
szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikację 
użytkownika sieci Internet.  
 
9.4. W ramach korzystania z Serwisu zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są 
dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, 
utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie 
innych działań na szkodę Organizatora lub użytkowników lub zagrażających ich prawom lub 
interesom.  
 
9.5. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, 
w tym w szczególności naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa lub dobra 
osobiste, dobre obyczaje i moralność.  
 
9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z 
Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym leżących po stronie użytkownika, 
a w szczególności wynikających z niekompatybilności lub innych przyczyn dotyczących sprzętu lub 
oprogramowania użytkownika lub dostępu użytkownika do sieci.  
 
9.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w pracy Serwisu wywołane 
działaniem czynników niezależnych od Organizatora, siły wyższej, awarią sprzętu, oprogramowania 
lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym infekcje wirusowe oraz cyberataki, działań lub 
zaniechań dostawców usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych.  
 
9.8. Do wszelkich reklamacji użytkownika związanych z funkcjonowaniem Serwisu stosuje się 
odpowiednio przepisy pkt 10 niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 
10. Postanowienia końcowe 
 
10.1. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu oraz pozostałe informacje mogą znajdować się w 
materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia 
ESG. Wszystkie treści zawarte w w/w materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną 
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 
10.2. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, np. zmiany terminu Gali 
Finałowej. Zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników. Każda zmiana będzie miała formę 
pisemną i będzie publikowana na stronie Portalu.  
 
10.3. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, 
jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad 
obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.  
 
10.4. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia 
społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień 
Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do 
Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu Zwycięzcy lub 
wyróżnionego. W takim przypadku Komisja może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na 
podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.  
 
10.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z 
Regulaminem, w tym z pkt. 12.4. powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. 
złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora 
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do podjęcia decyzji wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu. W takim 
przypadku Jury może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika stosując odpowiednio zasady wyboru 
przewidziane Regulaminem.  
 
10.6. Dodatkowych informacji związanych z Konkursem udziela Organizator Konkursu: Polskie 
Stowarzyszenie ESG, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; E-mail: biuro@stowarzyszenieesg.pl. 
 
10.7. Udział w Konkursie oraz Gali Finałowej jest całkowicie dobrowolny. Uczestnicy biorą w nim 
udział na własny koszt i odpowiedzialność. Organizator, w ramach organizacji Konkursu oraz Gali 
finałowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w Konkursie, jego organizacji i 
terminach spowodowane czynnikami zewnętrznymi oraz zmianami i rozporządzeniami stosownych 
organów administracji państwowej. W przypadku zmiany terminu, Uczestnicy zostaną poinformowani 
o nowych terminie Posiedzenia Jury oraz Gali Finałowej.  
 
10.8. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych przez Regulamin, Organizator będzie 
podejmował decyzje i rozstrzygnięcia odwołując się do zasady słuszności. Organizator oraz Opiekun 
Prawny Konkursu są upoważnienie do wydawania wiążącej wykładani niniejszego Regulaminu.  
 


