
 
REGULAMIN KONKURSU 

PROMOTOR CZYSTEJ ENERGII 2022 
VI Edycja  

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Celem konkursu PROMOTOR CZYSTEJ ENERGII jest uhonorowanie osób działających na rzecz 

zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania 
edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności 
energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

2. Zadaniem konkursu jest promowanie i wspieranie osób, których działania wywarły wyraźny 
pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce,  a także 
działań edukacyjnych i inwestycji, wyróżniających się innowacyjnością, atrakcyjnością, 
zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w 
tematyce szeroko rozumianej czystej energii.  

3. Konkurs PROMOTOR CZYSTEJ ENERGII jest kontynuacją konkursu Promotor Energetyki 
Odnawialnej 

 
§ 2 ORGANIZATOR 

1. Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Energia i Recykling”, którego wydawcą 
jest Abrys Sp. z o.o.  

2. Do zadań organizatora należy: 
a. obsługa organizacyjna zgłoszeń,  
b. zorganizowanie posiedzenia Kapituły, 
c. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,  
d. powiadomienie laureatów o przyznaniu nagród, 
e. zorganizowanie uroczystej ceremonii wręczenia nagród. 

3. Adres organizatora konkursu: Abrys, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań. 
4. Bieżące informacje o konkursie można znaleźć na stronach internetowych: www.abrys.pl oraz 

https://pce.abrys.pl 
 

§ 3 KATEGORIE 

 
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

▪ OSOBOWOŚĆ – nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju 
energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na ochronę powietrza w skali 
ogólnokrajowej, osoby, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia. 

▪ KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA – nagradzane są działania informacyjne i 
edukacyjne, mające na celu ochronę i poprawę jakości powietrza, efektywność 
energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oraz zastosowanie przyjaznych 
dla  środowiska form transportu.  

▪ INWESTYCJA – nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej ochrony 
powietrza. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do 
użytku) do końca roku 2021 lub te, w których zakończony został do końca roku 2021 etap 
inwestycji wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji. 

 



 
§ 4 FORMA ZGŁOSZENIA 

 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie u organizatora, w terminie podanym w 

regulaminie, wniosku konkursowego wraz z załącznikami. 
2. Wniosek konkursowy jest dostępny w formie elektronicznej na stronie https://pce.abrys.pl  
3. Zgłoszenia należy przesłać do 31 sierpnia 2022 r. (pocztą tradycyjną lub mailem) na adres 

organizatora z dopiskiem „PROMOTOR CZYSTEJ ENERGII”.  
4. Wniosek konkursowy powinien zawierać:  

a) formularz zgłoszeniowy, 
b) deklarację prawdziwości informacji zawartych w karcie i formularzu zgłoszeniowym 

(znajduje się w formularzu zgłoszeniowym), 
c) poświadczenie znajomości regulaminu konkursu (znajduje się w formularzu 

zgłoszeniowym), 
d) zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych we wniosku przez 

organizatora konkursu (znajduje się w formularzu zgłoszeniowym). 
4. Wnioski konkursowe niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.  
5. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  
6. Za udział w Konkursie organizator, za wyjątkiem zgłoszeń do kategorii „Osobowość”, 

pobiera od danej jednostki opłatę rejestracyjną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta 
złotych) + VAT.  

7. Z obowiązku wniesienia opłaty rejestracyjnej zwolnione są jednostki samorządu 
terytorialnego.  

5. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać do 31 sierpnia 2022 r., na numer konta Abrys Sp. z 
o.o. Bank Pekao SA o./Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861, ul. Daleka 33,  
60-124 Poznań w tytule wpisując „PROMOTOR CZYSTEJ ENERGII”.  

8. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.  
9. Wpływy z opłaty rejestracyjnej organizator przeznacza na pokrycie kosztów 

administracyjnych oraz kosztów akcji reklamowej, opracowania graficznego i druku 
materiałów promocyjnych, wyjazdów służbowych związanych z promocją Konkursu, 
przygotowania posiedzeń Kapituły Konkursu i organizacji uroczystości finałowej. 

10. Zgłoszenie kandydatury w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie informacji zawartych we wniosku w celach marketingowych  
i redakcyjnych, oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. 

11. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem pce.abrys.pl 

 
§ 5 KAPITUŁA KONKURSOWA 

 
1. Nadesłane na konkurs wnioski rozpatruje ustalona przez Organizatora kapituła 

konkursowa.  
2. Zadaniem kapituły jest dokonanie szczegółowej oceny merytorycznej zgłoszeń na 

podstawie przesłanych drogą listowną szczegółowych formularzy zgłoszenia wraz  
z załącznikami i wybór laureatów w poszczególnych kategoriach na podstawie przyjętych 
kryteriów 

3. W skład kapituły konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów biorących 
udział w Konkursie. 

 
 
 



§ 6 WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 

1. Wnioski konkursowe oceniane są w dwóch etapach: 
a) ocena formalna – dokonywana przez sekretarza Kapituły i akceptowana przez 

członków Kapituły, 
b) ocena merytoryczna – dokonywana przez Kapitułę i mająca na celu wyłonienie 

laureatów. 
2. Obrady Kapituły są niejawne. 
3. Kapituła do momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu jest zobligowana do zachowania 

poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.  
4. Decyzje Kapituły są ostateczne.  
5. Kryteria oceny Kapituły: 

 
W kategorii OSOBOWOŚĆ: 
▪ całokształt działań prowadzanych rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego  

i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali 
ogólnokrajowej,  
 

W kategorii KAMPANIA: 
▪ trafność zdiagnozowanego problemu  
▪ jakość prowadzonej edukacji (oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, 

efektywność w osiąganiu założonych celów), 
▪ poprawność merytoryczna działań, 
▪ zasięg prowadzonych działań,  
▪ efekty przeprowadzonego programu (także długotrwałe), 
▪ udział partnerów i sposób ich zaangażowania w działania,  
▪ różnorodność form, metod pracy i materiałów dydaktycznych, 
▪ dostosowanie form do odbiorców (uczestników), 
▪ kaskadowość działań; możliwość dalszego i szerokiego propagowania wypracowanych 

efektów, aktywizowanie szeroko rozumianej społeczności lokalnej, 
▪ innowacyjność, oryginalność działań. 

 
W kategorii INWESTYCJA: 
▪ nowoczesność, innowacyjność zastosowanych rozwiązań w inwestycji, 
▪ funkcjonalność inwestycji, 
▪ rodzaj zastosowanych materiałów,  
▪ zastosowane rozwiązania architektoniczno-użytkowe 
▪ wpływ na środowisko, poziom energooszczędności, 
▪ wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia, 
▪ czas realizacji, 
▪ sposób finansowania inwestycji, 
▪ ekonomiczna zasadność inwestycji,  
▪ efekty ekologiczne inwestycji. 

 
 

6. Organizator, na wniosek Kapituły, zapewnia sobie prawo do skontaktowania się  
z wybranymi osobami i jednostkami w celu weryfikacji informacji przekazanych  
w formularzu zgłoszeniowym. 



7. Informacje na temat laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych: portalkomunalny.pl, https://pce.abrys.pl, a także za pośrednictwem 
patronów medialnych konkursu.  

8. Zwycięzca danej edycji jest zobowiązany do zachowania jednorocznej przerwy  
w udziale w konkursie. 

 
§ 7 NAGRODY 

 

1. W konkursie w każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w postaci statuetki 
i dyplomu. Przewiduje się także nadanie maksymalnie trzech wyróżnień. 

2. Nagrody rzeczowe i finansowe mogą być fundowane przez sponsorów konkursu. 
 
 

§ 8 TERMINARZ KONKURSU 
 

1. Przyjmowanie zgłoszeń – do 31 sierpnia 2022 r. 
2. Ocena formalna zgłoszeń przez organizatora – do 10 września 2022 r. 
3. Ocena merytoryczna, dokonywana przez komisje i kapitułę – do 30 września 2022 r. 
4. Wręczenie nagród laureatom – podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony 

Środowiska ENVICON – październik 2022 r., Poznań   
 
 

§ 9 INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Przystąpienie do konkursu automatycznie oznacza zgodę na udostępnianie swoich danych 
teleadresowych oraz nadesłanych materiałów na potrzeby działań marketingowych, 
podejmowanych przez organizatora konkursu. 

2. Organizator zobowiązuje się do nieujawniania informacji zawartych w zgłoszeniach,  
a stanowiących tajemnicę handlową, wyraźnie oznaczonych jako takie. 

3. Zgłoszenie przedsięwzięcia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem i 
zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez uczestników. Wszelkie wątpliwości w 
sprawie regulaminu rozstrzyga organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania otrzymanych w konkursie materiałów 
w czasopismach wydawanych przez Abrys Sp. z o.o. oraz na stronach i portalach 
internetowych Współorganizatorów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
6. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela: w kwestiach formalnych: Małgorzata 

Masłowska-Bandosz, tel. 784 001 823, e-mail: m.maslowska@abrys.pl,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


