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Regulamin uczestnictwa w projekcie Firma Przyjazna MSP 

2015 

 

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Nagroda Firma Przyjazna MSP, zwana dalej Projektem, jest przyznawana na zasadach niniejszego 

Regulaminu.  

2. Nagroda Firma Przyjazna MSP ma charakter certyfikatu potwierdzającego wysoką reputację 

firmy wśród sektora MSP, na podstawie specjalnie na potrzeby Projektu przygotowanej ankiety. 

3. Organizatorem Projektu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zwany dalej 

Organizatorem. 

4. Do projektu mogą zostać zgłoszone firmy funkcjonujące na polskim rynku. 

 

§2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagroda Firma Przyjazna MSP jest przyznawana na podstawie wyników ankiety, weryfikowanej 

przez Zarząd Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

2. Nagroda zostanie przyznana tym firmom, które w ankiecie uzyskają wynik powyżej 60 punktów 

na skali 100 punktowej.  

 

§3 PROCEDURA ZGŁOSZEŃ  

1. Zgłoszenie do Projektu odbywa się na podstawie wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia 

udziału, dostępnego u Organizatora. 

2. Zgłaszający może zgłosić do Projektu dowolną ilość firm. 

3. Po przesłaniu zgłoszenia do Organizatora, Organizator w terminie do 3 dni roboczych od daty 

otrzymania formularza, prześle pisemne potwierdzenie przyjęcia firmy do Projektu. W przypadku 

nie przyjęcia firmy do Projektu, zgłoszenie należy uznać za niebyłe (Zgłaszający nie zostanie 

obciążony z tego tytułu żadnymi opłatami). Organizator może nie przyjąć firmy do badania.  

4. Po akceptacji zgłoszenia przez Organizatora, Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 

rejestracyjnej w wysokości 3 950 PLN + 23% VAT od każdej zgłoszonej firmy w terminie 7 dni od 

daty otrzymania faktury VAT. 

5. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane według harmonogramu zamieszczonego w ofercie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. 

7. Ogłoszenie wyników Projektu odbędzie się w formie uroczystości w czerwcu 2015 roku w 

Warszawie. 

8. Jeśli Zgłaszający złożył potwierdzony podpisem formularz zgłoszenia u Organizatora, może się 

wycofać bez podawania przyczyny, lecz nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed datą 
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zakończenia przyjmowania zgłoszeń, przy czym termin ten jest niezależny od ewentualnego 

przedłużenia możliwości składania formularzy opisanego w §3 pkt 6. 

9. Jeśli Zgłaszający wycofa się w terminie krótszym niż 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia 

przyjmowania zgłoszeń do Projektu lub w trakcie trwania Projektu, zostanie obciążony kwotą 

odpowiednią do ilości firm zgłoszonych do projektu (liczba firm x 3950 PLN + 23% VAT). 

 
§4 PROCEDURA OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

1. Publiczne ogłoszenie wyników projektu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości w 

czerwcu 2015 roku w Warszawie. Termin uroczystości jest ogłaszany co najmniej 1 miesiąc 

wcześniej przez Organizatora na stronie internetowej Projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników tylko w 

przypadku zajścia uzasadnionych okoliczności, bądź działania „siły wyższej”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości ogłoszenia wyników wyłącznie w 

sytuacji braku uzyskania wymaganej ilości zgłoszeń. 

4. W przypadku zdobycia przez firmę/markę tytułu „Firma Przyjazna MSP 2015”, Zgłaszający 

zobowiązuje się wykupić licencję na posługiwanie się godłem promocyjnym wraz z pakietem 

promocyjnym laureata. O wygranej Zgłaszający zostanie poinformowany nie później jak do 3 

dni przed datą uroczystości wręczenia nagród. Zgłaszający zobowiązuje się uiścić opłatę za godło 

promocyjne i przysługujący pakiet promocyjny laureata (10 000 PLN + 23% VAT) w terminie 7 

dni od daty otrzymania faktury VAT. Licencja jest ważna przez 12 miesięcy od daty publicznego 

ogłoszenia wyników. 

5. Zgłaszający uzyskuje prawo posługiwania się tytułem „Firma Przyjazna MSP 2015” z chwilą 

uregulowania należności opisanych w §4 pkt 4. Godło promocyjne „Firma Przyjazna MSP” 

stanowi zastrzeżony znak towarowy będący własnością Organizatora. 

6. Zgłaszający zobowiązuje się posługiwać godłem projektu zgodnie z licencją, a przede wszystkim 

zobowiązuje się nie modyfikować godła bez pisemnej zgody Organizatora. Ponadto Zgłaszający 

zobowiązuje się, że nie będzie używał godła, ani informował o wynikach Konkursu przed 

publicznym ogłoszeniem wyników przez Organizatora. 

7. Każda firma, która w badaniu uzyska wymaganą liczbę punktów (60+) i tym samym zdobędzie 

tytuł „Firmy Przyjaznej MSP 2015”, otrzyma certyfikat potwierdzający tytuł. Dodatkowe kopie 

certyfikatów są płatne i będą dostępne u Organizatora po ogłoszeniu wyników, po złożeniu 

pisemnego zamówienia, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień sprzedaży. 

8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi materiały niezbędne do skutecznej 

komunikacji wyników i realizacji pakietu promocyjnego, takie jak: logotypy i informacje 

promocyjne o firmie. 

9. Każdy Zgłaszający otrzymuje jedno podwójne zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników 

dla każdej zgłoszonej firmy. Zaproszenia będą rozsyłane drogą elektroniczną, bądź pocztą 

tradycyjną na adres podany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszenia. Dodatkowe 

zaproszenia można wykupić u Organizatora zgodnie z cennikiem. 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania laureatów nagrody w środkach masowego 

przekazu, w kanałach komunikacji partnerów współpracujących oraz za pośrednictwem 

własnych kanałów komunikacji. 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszego regulaminu będą 

wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.  

2. Korespondencja związana z projektem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora: 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa. 

3. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej Związku Przedsiębiorców i 

Pracodawców: www.zpp.net.pl oraz na życzenie u Organizatora w postaci pliku PDF.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany 

regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.zpp.net.pl oraz rozsyłane do 

uczestników projektu drogą mailową. 

5. Wysłanie przez Zgłaszającego formularza zgłoszenia firmy/marki jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 


