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Regulamin Konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 

§1  

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie TeleOdpowiedzialny Roku,                           

w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatorów Konkursu. 

1. Organizatorami Konkursu TeleOdpowiedzialny Roku są Stowarzyszenie 

e-Południe - z siedzibą w Bytomiu, ul. Antoniego Józefczaka 29/40 (41-902 Bytom) 

i Fundacja Lokalni - z siedzibą w Bytomiu, ul. Antoniego Józefczaka 29/40 (41-902 

Bytom) - należące do Grupy MiŚOT. 

2. Uczestnikami Konkursu TeleOdpowiedzialny Roku są Mali i Średni Operatorzy 

Telekomunikacyjni, spełniający kryteria, o których mowa w § 2 Regulaminu. 

3. Konkurs odbywa się co roku, przyjmując w nazwie kolejne następujące po sobie lata. 

4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 2  

1. W Konkursie TeleOdpowiedzialny Roku mogą brać udział Mali i Średni Operatorzy 

Telekomunikacyjni (dalej również jako “MiŚOT-y”), spełniający następujące kryteria: 

a. jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (RPT); 

b. obsługuje klientów detalicznych, świadcząc usługi w ramach sieci dystrybucyjnej 

oraz ostatniej mili z wykorzystaniem sieci własnej lub innych MiŚOT-ów w co 

najmniej 60%; 

c. ma nie więcej niż 50 tys. klientów i poniżej 25 mln zł rocznych przychodów z usług 

telekomunikacyjnych; 

d. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (ma nie więcej niż 250 

pracowników, jego obrót roczny nie przekracza równowartości 50 mln euro) 

zarejestrowanym w Polsce; 

e. wszyscy bezpośredni lub pośredni właściciele to osoby fizyczne lub mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa; 

f. przedsiębiorstwo w 100% należy do rezydentów podatkowych zarejestrowanych 

w Polsce, 

g. czuje się MiŚOT-em, 

których aktywność w roku, który obejmuje dana edycja Konkursu TeleOdpowiedzialny 

Roku, była zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu opisanymi w 

“Kodeksie społecznej odpowiedzialności biznesu branży telekomunikacyjnej”, 

udostępnionym na stronie: 

(misot.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-TeleOdpowiedzialni-Kodeks-CSR-

20211020182500.pdf) 

https://misot.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-TeleOdpowiedzialni-Kodeks-CSR-20211020182500.pdf
https://misot.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-TeleOdpowiedzialni-Kodeks-CSR-20211020182500.pdf
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i “Filarach działań na lata 2021-2023 społeczna odpowiedzialnosć biznesu branży 

telekomunikacyjnej”, udostępnionych na stronie: 

 (misot.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-TeleOdpowiedzialni-Filary-CSR-

20211020182530.pdf). 

2. W Konkursie oceniane są inicjatywy CSR MiŚOT-ów.  

 § 3 

Celem Konkursu jest propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez 

wyróżnienie i przedstawienie pozytywnych przykładów działań z zakresu CSR realizowanych 

przez MiŚOT-ów, mających na celu podnoszenie społecznej świadomości o założeniach CSR oraz 

zachęcanie do wdrażania działań z zakresu CSR przez MiŚOT-ów, ich partnerów gospodarczych 

i klientów.  

§ 4 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie TeleOdpowiedzialny Roku jest terminowe 

dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

2. Organizatorzy ustalają i ogłaszają na stronie https://misot.pl/teleodpowiedzialni/ termin 

i formę składania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie.  

§ 5 

1. Ocenę zgłoszonych projektów przeprowadza Kapituła na podstawie zgłoszeń oraz 

ewentualnych dodatkowych informacji niezbędnych do oceny końcowej.  

2. W ocenie szczególnie istotne są następujące kryteria charakteryzujące zgłoszony projekt: 

zgodność z zasadami CSR, lokalność, oryginalność, zaangażowanie właścicieli, 

pracowników i społeczności lokalnej. 

3. Kapituła powoływana jest przez Organizatorów. 

4. W skład Kapituły mogą wchodzić przedstawiciele: 

a. członków Stowarzyszenia e-Południe;  

b. ministerstwa właściwego ds. cyfryzacji;  

c. Urzędu Komunikacji Elektronicznej;  

d. izb branżowych;   

e. jednostek naukowych i społeczności akademickich;  

f. lokalnych społeczności;  

g. lokalnych grup operatorów branży telekomunikacyjnej. 

5. Kapituła w każdej edycji Konkursu wybiera laureata głównego - TeleOdpowiedzialnego 

Roku oraz podmioty wyróżnione. Liczbę podmiotów wyróżnionych każdorazowo ustalają 

w porozumieniu Organizatorzy i członkowie Kapituły. 

https://misot.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-TeleOdpowiedzialni-Filary-CSR-20211020182530.pdf
https://misot.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-TeleOdpowiedzialni-Filary-CSR-20211020182530.pdf
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6. Kapituła i Organizatorzy w porozumieniu mogą przyznać wyróżnienia specjalne za 

szczególną aktywność w obszarze CSR. 

§ 6 

1. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu nagród podczas uroczystego wydarzenia 

publicznego organizowanego dla środowiska MiŚOT-ów, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

W przypadku wystąpienia Siły Wyższej dopuszcza się alternatywną formę publicznego 

ogłoszenia wyników. Przez Siłę Wyższą rozumie się zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatorów, które uniemożliwia wykonanie 

postanowień Regulaminu w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie 

można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Wyróżnienia wręczają przedstawiciele Organizatorów i Kapituły. 

3. W przypadku odwołania uroczystego wydarzenia, związanego z sytuacją wystąpienia 

zdarzeń losowych, o których mowa w § 11 Regulaminu, w tym sytuacją epidemiczną, 

nagrody mogą być wręczone w inny ustalony wcześniej z laureatami sposób, ogłoszony 

na stronie https://misot.pl/teleodpowiedzialni/. 

§ 7  

1. Informacja o laureatach wraz z opisem ich aktywności będzie publikowana w mediach 

oraz profilach społecznościowych należących do Grupy MiŚOT, w skład której wchodzą 

Organizatorzy. 

2. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody, które w każdej edycji są ustalane przez 

Organizatorów.   

§ 8 

1. Obrady Kapituły Konkursowej są niejawne.  

2. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne.  

§ 9 

Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają nieodwołalną zgodę na prezentację 

wizerunku oraz zgłoszonych projektów w Mapie Dobra i Bazie Dobrych Praktyk, 

prowadzonych przez Grupę MiŚOT. 

§ 10 

Laureaci Konkursu mogą umieszczać w wydawnictwach informacyjnych i reklamowych oraz 

publikacjach drukowanych i elektronicznych informacje dotyczące wyróżnienia.  
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§ 11 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu TeleOdpowiedzialny Roku,  których nie był w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych. 

2. Przystąpienie do Konkursu TeleOdpowiedzialni jest jednoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w całości. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację Konkursu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na 

stronie https://misot.pl/teleodpowiedzialni/ 

4. Wszelkie  pytania  i  uwagi  można  kierować  na  oficjalny  adres  e-mail 

teleodpowiedzialni@misot.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie 

https://misot.pl/teleodpowiedzialni/. 


