Regulamin konkursu
„Liderzy ESG"
Edycja 2021

§1
Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
1

2

Organizatorami Konkursu „Liderzy ESG" (dalej: Konkurs) są Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska
(PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.).
Partnerem strategicznym Konkursu jest UN Global Compact Network Poland, a
Partnerami: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Konfederacja Lewiatan,
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz
Związek Banków Polskich (ZBP).
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Partnerem medialnym Konkursu jest Dziennik Gazeta Prawna.
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Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła.

§2
Cele Konkursu
1

2

3

Celem Konkursu jest wybranie laureatów spośród podmiotów, które rozwijają wartości
związane z ESG budując strategiczną wizję zrównoważonego rozwoju lub wprowadzają
innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania lub programy edukacyjne wspierające
społeczną i gospodarczą zieloną transformację.

W Konkursie premiowane będą podmioty, które z sukcesem realizują długoterminowe
cele związane z ESG. Ponadto premiowane będą innowacyjne rozwiązania przyczyniające
się do łagodzenia zmian klimatu a także biorące pod uwagę wyczerpywalność zasobów
naturalnych. W szczególności może to dotyczyć wprowadzanych rozwiązań na rzecz
ograniczenia zużycia energii, wody, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia
poziomu zanieczyszczeń lub powstawania szkodliwych odpadów, ochrony
bioróżnorodności a także działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konkurs „Liderzy ESG" wyróżni te podmioty, które konsekwentnymi decyzjami i
działaniami zmieniają zachowania własne i innych, wywierając pozytywny wpływ na
obszary ESG. Jesteśmy przekonani, że Konkurs „Liderzy ESG" może spełnić ważną rolę na
rzecz społecznej i gospodarczej zielonej transformacji w Polsce.
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§3
Przedmiot Konkursu i nagrody
1

Kategorie i kryteria:
W ramach Konkursu przyznane będą nagrody w formie statuetki w następujących
kategoriach:
1.1

Za najlepszą strategię ESG; pierwsze miejsce - diamentowe, drugie miejsce złote, trzecie miejsce - srebrne; dodatkowo Kapituła może przyznać wyróżnienie.
Ocenie podlega przyjęta i realizowana strategia w obszarze środowiskowym
społecznym i pracowniczym oraz transparentność i ład korporacyjny
towarzyszący tym działaniom.
Do Konkursu można zgłaszać strategie przyjęte na lata 2020 lub/i 2021 lub/i
następne. Strategia podlega ocenie jeśli obejmuje co najmniej dwa lata i cele
objęte strategią będą realizowane przez co najmniej dwa lata.
Kandydaci: spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium
RP.
Kapituła może przyznać osobne nagrody w ramach tej kategorii dla małych i
średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium RP.

1.2

Za najlepszą innowację w obszarze ESG; pierwsze miejsce - diamentowe, drugie
miejsce - złote, trzecie miejsce - srebrne; dodatkowo kapituła może przyznać
wyróżnienie.
Ocenie podlega nowe innowacyjne rozwiązanie lub istotna modyfikacja czy
ulepszenie dotychczas stosowanego rozwiązania, które wspierają lub umożliwią
prowadzenie zrównoważonej działalności albo przyczynią się do ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko. Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie
się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do
zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.
Do Konkursu można zgłaszać innowacyjne rozwiązania wdrożone we własnym
przedsiębiorstwie lub wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat albo
przygotowane do wdrożenia lub komercjalizacji w 2021 lub 2022 roku.
Kandydaci: spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium
RP oraz inne podmioty lub organizacje działające w Polsce.
Kapituła może przyznać osobną nagrodę w ramach tej kategorii dla podmiotów
rozpoczynających prowadzenie działalności typu “start up”.

1.3

Za najlepszy program o charakterze edukacyjnym pierwsze miejsce diamentowe, drugie miejsce - złote, trzecie miejsce - srebrne; dodatkowo
Kapituła może przyznać wyróżnienie.
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Oceną zostanie objęty program edukacyjny kształtujący świadomość oraz
wywierający pozytywny wpływ na zachowania i działania, w tym podmiotów
gospodarczych w obszarze ESG. Każdy zgłoszony program powinien zawierać
elementy promujące postawy i zachowania społeczne lub proekologiczne.
Do Konkursu można zgłaszać programy przeprowadzone w ciągu ostatnich
dwóch lat lub przygotowane do realizacji w roku 2021 lub 2022.
Kandydaci: spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium
RP oraz inne podmioty lub organizacje działające na terytorium RP, których
celem jest wspieranie działań na rzecz ESG.
Kapituła w ramach tej kategorii przyzna osobne nagrody dla spółek i osobne dla
organizacji lub innych podmiotów.
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Każdy podmiot przystępujący do Konkursu może zgłosić swój udział w więcej niż jednej
kategorii. Laureatem pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca można zostać tylko w
jednej kategorii; nie dotyczy to wyróżnienia, które może zostać przyznane w dowolnej
liczbie kategorii także laureatom Konkursu.

Nagroda specjalna: Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji

Nagroda specjalna „Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji" przyznawana jest dla osoby,
która przeprowadziła najbardziej imponującą zmianę w obszarze zielonej transformacji w
spółce prowadzącej działalność gospodarczą lub dla największego innowatora lub
promotora w dziedzinie zielonej transformacji. Nagroda specjalna przyznawana jest w
uznaniu indywidualnych zasług na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nagrodę specjalną
przyznaje Kapituła osobie, której kandydatura:
1. została zgłoszona przez spółkę lub podmiot biorący udział w Konkursie,
2. została zgłoszona przez spółkę lub podmiot niebiorący udziału w Konkursie,
3. została zgłoszona przez członka Kapituły.

4

5

Zgłaszając kandydaturę należy przedstawić kandydata/kandydatkę oraz opisać dokonania
i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które miały znaczący wpływ na obszar
ochrony środowiska i zasobów naturalnych w ostatnich dwóch latach. Zgłoszenia można
składać za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie www.liderzyesg.pl do
dnia 31 października 2021 roku.

Aby zakwalifikować się do konkursu wymagane jest, aby uczestnik prowadzący
działalność gospodarczą spełniał poniższe wymogi:
• stosuje polityki w zakresie ochrony praw pracowniczych, w tym równego traktowania,
niedyskryminowania, bezpieczeństwa pracy, różnorodności wynikających z przepisów
prawa krajowego lub europejskiego;
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• stosuje polityki w łańcuchu wartości, w tym w umowach z dostawcami lub
podwykonawcami, dotyczące ochrony i przestrzegania podstawowych praw człowieka,
w tym dotyczących zakazu: handlu ludźmi, pracy niewolniczej, pracy przymusowej lub
pracy dzieci, wykorzystywania pracy drobnych producentów rolnych oraz zakazu
niepewnych lub niebezpiecznych warunków pracy pracowników, co najmniej w zakresie
wynikającym z właściwych konwencji ONZ;
• stosuje polityki w łańcuchu wartości, w tym w umowach z dostawcami lub
podwykonawcami, dotyczące przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz nadmiernej
emisji gazów cieplarnianych lub innych zanieczyszczeń na poziomie przekraczającym
dopuszczalne normy wynikające z prawa międzynarodowego, prawa krajowego lub
europejskiego a także przeciwdziałające dewastacji środowiska naturalnego, w tym
wylesiania zagrażającego istotnie społecznościom lokalnym, ekosystemom lub
bioróżnorodności;
• w przypadku spółek, których działalność znacząco szkodzi środowisku, prowadzi
działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko. Jeżeli działalność spółki jest
objęta Rozporządzeniem 2020/852 (tzw. Taksonomia), podejmuje lub zamierza podjąć
działania, które chociażby w części dostosują działalność do wymogów Taksonomii i nie
zamierza podjąć nowej działalności (w nowym obszarze) w taki sposób, aby znacząco
szkodzić środowisku lub wyrządzać poważne szkody jednemu z celów przewidzianych
przez Taksonomię.

5.1

5.2
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W przypadku uczestnictwa w Konkursie w kategorii na najlepszą innowację ESG
podmiot prowadzący działalność gospodarczą może nie stosować wymogów
zawartych w pkt 5, o ile zgłoszone innowacyjne rozwiązanie umożliwia
prowadzenie działalności w sposób zrównoważony lub przyczynia się do
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko wnosząc istotny wkład w
realizację celów środowiskowych.
Wymogi, o których mowa w pkt 5, nie dotyczą podmiotów nie prowadzących
działalności gospodarczej oraz podmiotów rozpoczynających prowadzenie
działalności typu “start up”.

Podstawowymi kryteriami oceny są kryteria ilościowe i jakościowe, które będą brane pod
uwagę przy ocenie sposobu uwzględnienia zagadnień ESG i oddziaływania na środowisko
w tym klimat, pracowników, społeczności lokalne lub innych interesariuszy w ramach
przyjętych strategii, wprowadzanych innowacyjnych rozwiązań lub programów
edukacyjnych. Kryteria mogą być związane w szczególności ze zmniejszaniem
negatywnego wpływu na środowisko (m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych,
redukcję zużycia energii, redukcję zużycia wody, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń lub
powstawania innych szkodliwych odpadów, ochronę bioróżnorodności czy poprzez
działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym). Ponadto kryteria mogą być związane
z uwzględnieniem interesu interesariuszy, w tym działaniami na rzecz pracowników (np. w
obszarze likwidacji nierówności wynagrodzeń lub innych nierówności czy dyskryminacji) a
także wspierania społeczności lokalnych oraz uwzględniania interesów klientów,
kontrahentów, inwestorów i innych interesariuszy.
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§4
Uczestnicy Konkursu
1

2

Konkurs adresowany jest do spółek giełdowych, prywatnych, w tym start-upów, oraz
spółek portfelowych funduszy private equity i instytucji finansowych, stowarzyszeń,
fundacji i innych organizacji pozarządowych, których cele lub działania wspierają rozwój
wartości związanych z ESG.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów,
które w ustalonym terminie poprawnie wypełnią w formie elektronicznej formularz
konkursowy zamieszczony na stronie www.liderzyesg.pl. Od podmiotów
zakwalifikowanych do Top 10, wyłonionych zgodnie z § 5 pkt 5, wymaga się złożenia
oświadczenia dotyczącego udziału w Konkursie podpisanego podpisem kwalifikowanym
przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy lub osobę, której udzielono
pełnomocnictwa (osoby uprawnione) w zakresie opisanym w § 5 pkt 5. Brak złożenia
oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie.

§5
Zasady uczestnictwa i oceny nadesłanych zgłoszeń
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Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz konkursowy. Formularz
zamieszczony jest na stronie www.liderzyesg.pl. Przed zakończeniem jego wypełnienia
należy zaakceptować regulamin Konkursu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól
i akceptacji regulaminu nastąpi automatyczne przesłanie wypełnionego formularza do
organizatorów Konkursu, po naciśnięciu przycisku wysyłki. Zgłoszenia można przesyłać
do końca dnia 31.10.2021 roku.

Informacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, zdobycia nagrody wraz z opisem
osiągnięć będą udostępnione na stronie internetowej Konkursu www.liderzyesg.pl.
Pozostałe informacje będą dostępne jedynie dla członków Kapituły i ich
współpracowników w ramach wykonywania prac związanych z Konkursem.
Informacje przekazane w formularzu konkursowym lub w załączonych materiałach, jeśli
nie zostały opublikowane, objęte są tajemnicą i mogą być udostępniane tylko osobom
biorącym udział w pracach związanych z Konkursem. Podmiot, odpowiadając na pytania
zawarte w formularzu konkursowym, powinien pominąć lub usunąć wszelkie dane
osobowe, dane stanowiące tajemnice przedsiębiorcy lub inne dane wrażliwe.

Zgłoszenia nadesłane po 31.10.2021 r. nie będą uwzględniane.
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Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną analizie zgodności z wymogami formalnymi oraz
analizie ilościowej przez powołany zespół analityczny w celu wyłonienia po 10 zgłoszeń w
każdej kategorii, które uzyskały najlepszą ocenę ilościową (TOP 10). Wyniki tej analizy
obejmujące podmioty zakwalifikowane do TOP 10, zostaną przekazane członkom Kapituły
złożonej z ekspertów świata biznesu, administracji publicznej i mediów, mianowanych
przez przedstawicieli Organizatorów i Partnerów. Do każdego podmiotu, który
zakwalifikował się do TOP 10, na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu
konkursowym, zostanie wysłana prośba o złożenie oświadczenia dotyczącego udziału w
Konkursie podpisanego podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do
reprezentacji firmy lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa (osoby uprawnione).
Wzór oświadczenia zostanie przekazany wraz z prośbą o jego złożenie. Oświadczenie
zawiera stwierdzenie o prawdziwości i rzetelności danych podanych w wypełnionym
formularzu konkursowym oraz pozwolenie na przetwarzanie danych i upublicznienie
nazwy podmiotu, a w przypadku zwycięzców na upublicznienie opisu osiągnięć, za które
przyznano nagrodę lub wyróżnienie. Zdjęcia oraz logotyp mogą zostać przekazane wraz z
oświadczeniem i zaprezentowane podczas ogłoszenia wyników Konkursu.
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Brak złożenia oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w
Konkursie.
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Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość danych
nadesłanych przez uczestników Konkursu.
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Kapituła zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji prawdziwości
przedstawionych informacji z publicznie dostępnymi informacjami, a w razie ich braku
Kapituła może wystąpić do uczestnika o ich potwierdzenie. Kapituła może również
wystąpić o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, o ile będzie to niezbędne
dla prac Kapituły.

§6
Zasady Oceny
1

2

Kapituła składać się będzie maksymalnie z 13 członków. Minimalna liczba członków
Kapituły nie może być mniejsza niż 7. W skład Kapituły wchodzić będą eksperci w
dziedzinie ESG, rynków finansowych, przedstawiciele nauki i przedstawiciele Partnerów
Konkursu. Skład Kapituły będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu.

Organizatorzy będą dążyć do powołania Kapituły o nieparzystej liczbie członków, tak aby
decyzje mogły być podejmowane większością głosów. W przypadku zaistnienia sytuacji, w
której Kapituła składać się będzie z parzystej liczby członków i głosy rozłożą się
równomiernie, Kapituła może zdecydować o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród.
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Kapituła podejmuje decyzje większością głosów.

4

Kapituła przyznaje poszczególnym obszarom od 0 do 5 punktów, ustanawiając dla
wybranych obszarów wagi od 1 do 2.
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Po otrzymaniu zgłoszeń finalistów Kapituła przystąpi do oceny według skali punktowej i
wagi przypisanej do każdego obszaru. Przemnożenie punktów uzyskanych w danej
kategorii przez wagę przypisaną danym kategoriom przez Kapitułę, ustali po zsumowaniu
końcowy wynik dla danego uczestnika konkursu.
Kapituła zastrzega sobie prawo osobistego skontaktowania się z wybranymi podmiotami,
w przypadku kiedy będzie to konieczne dla oceny zgłoszenia i podjęcia decyzji o
przyznawanej punktacji.
W przypadku uzyskania takich samych wyników końcowych dla dwóch organizacji,
Kapituła może przyznać równorzędne nagrody lub podjąć decyzję o ponownym
głosowaniu nad zgłoszeniami o tych samych wynikach.
Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub nagrody w danej kategorii.
Kapituła w zależności od oceny nadesłanych zgłoszeń może powstrzymać się od
przyznania nagrody lub nagród w danej kategorii, może również przyznać nagrody
równorzędne w liczbie przez siebie ustalonej, tak aby werdykt możliwie jak najlepiej
odzwierciedlał poziom nadesłanych zgłoszeń.
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Kapituła może przyznać wyróżnienie dla podmiotów, które zdobędą liczbę punktów
zbliżoną do wyniku głównego laureata.
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Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu, Kapituła zobowiązana jest do zachowania
poufności i nieprzekazywania informacji osobom trzecim.
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Wszelkie niejednoznaczne przypadki i wymagające dodatkowych interpretacji przypadki
rozstrzyga Kapituła.
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Decyzje Kapituły nie podlegają odwołaniu.
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Nazwy podmiotów mogą być wykorzystywane w celach promocji Konkursu przez
Organizatorów i Partnerów.

14

Dane zawarte w zgłoszeniach mogą być przetwarzane przez Organizatorów w celach
badawczych i medialnych, o ile ich wyniki będą prezentowane publicznie w sposób
zagregowany.
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§7
Laureaci konkursu
1

2

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali planowanej na 2 grudnia 2021 roku.

Laureaci otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Lider Strategii ESG ”, “Lider Innowacji
ESG”, Lider edukacji na rzecz ESG” , "Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji" w celach
promocyjnych przez 24 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.
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