
 

                              

 

 

Regulamin konkursu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) 

§1 

Organizatorem Konkursu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości z 

siedzibą w Szczecinie, 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32. Konkurs jest organizowany na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 

Do konkursu mogą być zgłaszani przedsiębiorcy, organizacje lub instytucje działające na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego, które w roku 2020 szczególnie charakteryzowały się cechami społecznej 

odpowiedzialności biznesu, czyli firmy, które m.in. poprzez strategię zarządzania dobrowolnie uwzględniają 

interesy społeczne i aspekty środowiskowe, a także relację z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności  

z pracownikami (inwestują w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relację otoczenia firmy). 

§ 3 

Celem konkursu jest propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez wyróżnienie  

i przedstawienie pozytywnych przykładów działań z zakresu CSR realizowanych przez organizacje, firmy  

i instytucje, podnoszenie społecznej świadomości o założeniach CSR oraz zachęcanie do wdrażania działań  

z zakresu CSR przez polskie organizacje, firmy i instytucje. 

§ 4 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza stanowiącego załącznik 

niniejszego Regulaminu wraz z pisemnym uzasadnieniem.  Zgłoszenia przyjmuje: Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości pod adresem mailowym csr@pfp.com.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

§ 5 

Kandydatury do konkursu mogą zgłaszać samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe 

i telewizyjne, instytucje, przedsiębiorcy, osoby prywatne a także członkowie Kapituły Konkursowej. 

§ 6 

Ocenę zgłoszonych kandydatur przeprowadza Kapituła Konkursowa na podstawie zgłoszeń oraz ewentualnych 

dodatkowych informacji niezbędnych do oceny końcowej, a następnie dokonuje wyboru maksymalnie 3 firm, 

którym zostaną przyznane wyróżnienia. 

§ 7 

1. Kapituła Konkursowa ogłasza decyzję o przyznaniu wyróżnień w trakcie Gali „Perły Biznesu 2020” 

zorganizowanej przez redakcję "Świata Biznesu". Z uwagi na obecny stan epidemiczny termin Gali zostanie 

podany w okresie późniejszym. 

2. Wyróżnienia wręcza Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości lub osoba przez niego upoważniona. 

3. W przypadku odwołania Gali, związanej z obecną sytuacją epidemiczną, wyróżnienia zostaną wręczone w inny 

ustalony wcześniej z laureatami sposób. 

§ 8 

Informacja o laureatach wraz z opisem działalności ukaże się po wręczeniu wyróżnień w artykule na portalu 

wSzczecinie.pl (strona www oraz, Facebook) oraz na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (strona www, 

Facebook, Linkedin). Ponadto z każdym laureatem zostaną przed wręczeniem wyróżnień nagrane 2- minutowe 

filmy przedstawiające działalność firmy, które zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali, a następnie  

w mediach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (strona www, Facebook, Linkedin, YouTube) oraz portalu 

wSzczecinie (strona www, Facebook). 

§ 9 

1. Obrady Kapituły Konkursowej są niejawne. 

2. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne. 

§ 10 

Laureaci Konkursu mogą umieszczać w wydawnictwach informacyjnych i reklamowych oraz publikacjach 

drukowanych i elektronicznych informacje dotyczące wyróżnienia. 

§ 11 

Partnerem konkursu jest portal wSzczecinie. 


