
REGULAMIN 

Konkursu „GOZpodarz 2022” (zwany dalej „Regulaminem”) 

§ 1.  

[PRZEDMIOT / ORGANIZATOR] 

1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „GOZpodarz 2022”, 

zwanego dalej „Konkursem”, oraz zasady przyznawania nagród, zwanych dalej „Nagrodami”. 
2. Organizatorem Konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Berneńskiej 8, 03-976 Warszawa, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000047928, REGON: 006219811, NIP: 5261678181, zwani dalej „Pracodawcami RP” 
lub „Organizatorem”. 

 

§ 2.  

[CEL KONKURSU / HARMONOGRAM] 

1. Celem Konkursu jest promocja idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym („GOZ”) i wynikających 

z niej korzyści oraz wyróżnienie (promocja) przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego 

oraz innych organizacji, które wdrażają rozwiązania z obszaru GOZ.  

2. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

3. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (zwanych dalej „zgłoszeniem” lub „wnioskiem”) 

to okres od 15 czerwca 2022 r. do 16 września 2022 r.      

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych o 

czym poinformuje na stronie: www.wlaczczystaenergie.pl w terminie do dnia 16 września 2022 r. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 3.  

[KANDYDACI DO NAGRÓD] 

1. Konkurs adresowany jest do: 

 

a) Pracodawców/przedsiębiorców  

(Pracodawca –  jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także 

osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność 

gospodarczą.) 

b) Jednostek samorządu terytorialnego 

(Jednostka samorządu terytorialnego – gmina w znaczeniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym lub powiat w znaczeniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym lub województwo w znaczeniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa.) 

c) Organizacji i innych podmiotów 

(W szczególności organizacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje) 

 

2. W konkursie mogą brać udział także koalicje współpracujących ze sobą podmiotów 

wymienionych w ustępie 1., realizujących wspólne cele.  

 

 

http://www.wlaczczystaenergie.pl/


§ 4.  

[ZGŁOSZENIE] 

1. Zgłoszenia do Konkursu możliwe jest za pomocą formularza (dalej zwanego także „wnioskiem”) 

dostępnego na stronie (https://www.wlaczczystaenergie.pl/) od dnia 15 czerwca 2022 r. 

do dnia 16 września 2022 r. 

2. W zgłoszeniu należy przedstawić opis wdrożonej praktyki GOZ lub opis działań na rzecz 

popularyzacji praktyk GOZ (w zależności od wybranej kategorii konkursowej). Opis powinien 

zawierać informacje odpowiadające kryteriom oceny, tj. uzasadnienie dotyczące dostosowania 

wdrożonych praktyk do zasad GOZ, wskazanie na innowacyjność oraz efektywność praktyk. 

Uczestnicy mają możliwość dołączyć do zgłoszenia materiały uzupełniające w postaci zdjęć, 

filmów, prezentacji np. w formie linku w zgłoszeniu lub przesłać na adres e-mail: 

p.zaluska@pracodawcyrp.pl  

3. Dokumenty zgłoszeniowe powinny być przygotowane w języku polskim. 

4. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie upływa 16 września 2022 r. 

5. Jeżeli nie upłynął jeszcze termin do składania zgłoszeń istnieje możliwość korekty 

lub uzupełnienia zgłoszenia już wysłanego wyłącznie przez kontakt z Organizatorem. 

6. Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów formalnych na dzień upływu terminu 

do zgłoszenia oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Organizator zdecyduje 

inaczej. Za wnioski niespełniające wymagań formalnych uważa się także następczo wnioski 

składanie bez lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia. Organizator nie odpowiada 

za jakiekolwiek przeszkody czy opóźnienia związane z przesłaniem zgłoszenia drogą 

elektroniczną, niezależnie od ich przyczyny.  

7. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że: 

a) zapoznał się i zaakceptował Regulamin Konkursu, 

b) wyraził zgodę na udział w Konkursie, 

c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 

z przeprowadzeniem oraz realizacją Konkursu, 

d) zapoznał się z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie www.pracodawcyrp.pl 

i ją akceptuje.  

e) Poprzez akceptację Regulaminu Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania 

i godzi się na warunki dotyczące Konkursu.  

f) Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Zgoda może  być 

cofnięta w każdej chwili. Uczestnik został poinformowany i godzi się z faktem, że cofnięcie 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Konkursem oznacza 

brak możliwości dalszego udziału w Konkursie i jest  równoznaczny z jednoczesnym 

wykluczeniem z Konkursu. 

8. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób 

trzecich z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę 

autora na używanie przez Organizatora pracy zgłoszeniowej i wykorzystywanie jej do celów 

związanych z Konkursem na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

 

§ 5.  

[KATEGORIE KONKURSU / KRYTERIA] 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  

I. „wdrożenie praktyk GOZ”, 

II. „popularyzacja praktyk GOZ”. 

2. Projekty zgłoszone do konkursu rozumiane są jako Projekty dostosowane do zasad GOZ-u,  

a przede wszystkim ich głównym założeniem jest podążanie za modelem gospodarki o obiegu 

https://www.wlaczczystaenergie.pl/
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zamkniętym – produkcji i konsumpcji, polegającej na ponownym użyciu, recyklingu istniejących 

materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Podmiot w zgłoszeniu musi wykazać, iż: 

a) „wdrożona praktyka GOZ” wpłynęła na ograniczenie wytwarzania odpadów i wydłużenie cyklu 

życia produktu 

b) „popularyzowana praktyka GOZ” zachęca się do ograniczania wytwarzania odpadów do minimum 

i wydłużania cyklu życia produktu 

§ 6.  

[PRZYZNAWANIE NAGRÓD / KAPITUŁA] 

1. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

2. W celu wybrania Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Organizator 

powoła Kapitułę, która dokona merytorycznej oceny zgłoszeń. 

3. Przy merytorycznej ocenie zgłoszeń we wszystkich kategoriach przyjęte zostały następujące 

kryteria oceny: 

a) Stopień dostosowania projektu do zasad GOZ: 

● rzeczywiste odejście od zasad gospodarki linearnej,  

● połączenie aspektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, tj. wpływanie 

na życie ogółu społeczeństwa i wykraczanie poza obszar działalności podmiotu i mające 

tym samym szerszy zasięg. 

b) Innowacyjność projektu, w szczególności: 

● zaangażowanie partnerów, 

● wdrożenie nowych modeli biznesowych, 

● zastosowanie nowoczesnych technologii, 

● opracowanie nowej metody przetwarzania odpadów. 

c) Efektywność projektu, w szczególności: 

● rzeczywisty wpływ na zmniejszenie ilości odpadów, 

● przyczynienie się do realizacji celów środowiskowych, 

● wpływ na lokalną społeczność, 

● realne zmniejszenie zależności od surowców nieodnawialnych. 

4. W skład Kapituły wchodzi 5 członków wybranych przez Organizatora – ekspertów z dziedziny 

gospodarki o obiegu zamkniętym, przedstawicieli nauki, mediów, biznesu, instytucji 

państwowych. 

5. Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje Organizator. Po dokonaniu oceny formalnej zgłoszenie 

jest kierowane do oceny merytorycznej.  

6. Wyniki konkursu są ogłaszane na uroczystej Gali, na której zostaną wręczone statuetki 

„GOZpodarz 2022”. Następnie wyniki Konkursu ogłoszone będą również na stronie internetowej 

wlaczczystaenergie.pl Ogłoszona lista zwycięzców jest ostateczna. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o przyznaniu im nagrody 

oraz miejscu i terminie wręczenia nagród Konkursu. 

8. Nagroda wręczana jest nagrodzonym podczas Gali. W przypadkach losowych dopuszcza się 

odebranie nagrody w innym terminie.  

 

§ 7.  

[NAGRODY] 

1. Nagrodą  w konkursie jest statuetka „GOZpodarz 2022” w dwóch kategoriach konkursowych, za I, 

II i III miejsce, wskazanych w § 5 ust. 1: 

 

 



I.  „wdrożenie praktyk GOZ”  

a) Pracodawca/przedsiębiorca, 

b) Jednostka samorządu terytorialnego, 

c) Organizacje i inne podmioty. 

 

II. „popularyzacja praktyk GOZ”       
a) Pracodawca/przedsiębiorca, 

b) Jednostka samorządu terytorialnego, 

c) Organizacje i inne podmioty. 

 

2. Dodatkowo, w sytuacji wysokiej jakości merytorycznej zgłoszeń, Kapituła ma prawo przyznać 

3 wyróżnienia uczestnikom w każdej kategorii. 

§ 8. 

 [LAUREACI] 

 

1. Laureaci mają prawo posługiwać się nagrodą w ramach swoich działań promocyjnych. 

2. Laureaci mają prawo publikowania informacji o przyznaniu nagrody w wydawanych materiałach 

drukowanych i elektronicznych, rozpowszechniania informacji o wyróżnieniu w mediach 

oraz wydawnictwach branżowych. 

3. W działaniach określonych w pkt. 1 i 2 laureaci mają obowiązek podawania roku przyznania 

nagrody. 

§ 9. 

 [PRAWA OSOBISTE / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA] 

1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy RP będą wykonywać 

zdjęcia/nagrania filmowe/wywiady z jego udziałem dla celów związanych z Konkursem, 

a powstałe materiały będą wykorzystywane w prasie, mediach społecznościowych, telewizji, 

oraz w czasie uroczystej gali wręczenia nagród i wyraża na to zgodę. 

2. Uczestnik Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu konkursu, upoważnia Pracodawców RP 

do publikacji listy Zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem danych osobowych i wizerunku 

zwycięzców w prasie, w Internecie i w innych mediach. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych i wizerunku, jako zwycięzcy 

poprzednich konkursów do celów promowania czy organizacji następnych konkursów oraz idei 

gospodarki o obiegu zamkniętym.  

§ 10.  

[DANE OSOBOWE] 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej „RODO”, informujemy 

każdego Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz członka Kapituły jak niżej.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz członków Kapituły są  Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047928 – „Administrator”, który przetwarza 

dane Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO. 



3. Dane osobowe Uczestników/członków Kapituły będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu, ogłoszenia jego wyników, zapewnienia realizacji w ramach dalszej promocji 

oraz reklamowania Konkursu i jego idei, prowadzenia kroniki Konkursu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika/członka Kapituły przysługuje 

każdemu Uczestnikowi/członkowi Kapituły prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz do ich sprostowania.  

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Uczestnikowi/członkowi Kapituły prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania danych 

osobowych Uczestnika/członka Kapituły zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody. 

Uczestnik/członek Kapituły został poinformowany że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych podczas Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika/członka Kapituły z Konkursu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz w systemach informatycznych 

Administratora. 

7. Na podstawie art. 26 ust. 1 RODO podaje się punkt kontaktowy Administratora w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników/ członków Kapituły: Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Berneńska 8, 03-976 Warszawa; adres e-mail: 

sekretariat@pracodawcyrp.pl. 

§ 11.  

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej: www.wlaczczystaenergie.pl/ 

od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wszystkich lub niektórych tylko nagród 

w przypadku zbyt małej liczby przekazanych zgłoszeń lub ich niewystarczającej jakości 

merytorycznej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli cofnięta została 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie zmianę członków Kapituły w przypadkach losowych 

oraz w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, jeśli nie może 

przetwarzać danych osobowych tego członka Kapituły na innej podstawie prawnej. 

Zmiana członka Kapituły nie wpływa na przebieg Konkursu, a decyzje, które zostały podjęte 

pozostają w mocy.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania treści zawartej  w złożonym 

przez każdego z Uczestników Konkursu formularzu zgłoszeniowym w celu ich publikacji 

w materiałach prasowych lub wykorzystania w ewentualnych materiałach promocyjnych. 
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