
 

 

 

Regulamin Plebiscytu na Eko-firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 

 

1. Organizator 

Fundacja Ochrony wielkich Jezior Mazurskich 

Ul. Łuczańska 1 

11-500 Giżycko 

2. Plebiscyt jest skierowany do Firm, Szkół i Samorządów działających na terenie 

Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, powiaty: giżyckiego, kętrzyńskiego, 

mrągowskiego, pieskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, ełckiego oraz gm. 

Świętajno (powiat szczycieński)  

3. Celem plebiscytu jest uhonorowanie firm, szkół i samorządów w Regionie KWJM, 

które w sposób szczególny dbają o środowisko, wprowadzają standardy pro-

ekologiczne oraz w sposób szczególny wyróżniają się na tle eco-przedsiębiorstw w 

Regionie. 

4. Laury Eko Firmy KWJM będą nadawane w 4 kategoriach: 

a. Eko-samorząd 

b. Eko-usługi 

c. Eko-szkoła 

d. Eko-produkt 

5. Laury będą podzielone na złoty, srebrny i brązowy w każdej z 4 kategorii.  

6. Do Plebiscytu na Eko Firmę, należy zgłaszać instytucją w formie papierowej na adres 

FOWJM, drogą elektroniczna na adres: p.gradzki@jeziora.com.pl, po zgłoszeniu 

elektronicznym należy dostarczyć oryginał zgłoszenia do siedziby fundacji.  

7. Instytucje zgłoszone w plebiscycie zostaną ocenione przez Radę Plebiscytu Eko Firmy 

składającą się z : 

a. Przedstawiciel Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

b. Przedstawiciel WMARR S.A. 

c. Przedstawiciel WMSSE S.A. 

d. Przedstawiciel BCC Loża Olsztyńska 

e. Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych 

f. Przedstawiciel FOWJM 

8. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na Gali Finałowej 13 grudnia 2019 r.  

9. Zgłoszenia w plebiscycie należy zgłaszać do 30 listopada 2019 roku 
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10. Instytucje starające się o tytuł Eko-Firmy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich muszą 

spełnia/wykazać mi.in warunki: 

a) szczególną dbałość o otoczenie zakładu pracy, 

b) szkolenia pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych w 

zakresie ochrony środowiska, 

c) minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i ich powtórne wykorzystanie, 

d) planowanie rozwoju w oparciu o technologie przyjazne środowisku, 

e) wdrożenie i realizacja wszystkich wymagań prawnych w dziedzinie ochrony 

środowiska zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej, 

f) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

g) modyfikacja technologii w aspekcie ograniczenia niekorzystnego wpływu 

na środowisko, 

h) zapewnienie oraz zachowania norm i bezpieczeństwa w transporcie, 

usługach, produkcji, 

i) prowadzenie działań mających za zadanie promowanie zachowań 

proekologicznych. 

11.  Organizator plebiscytu uhonoruje laureatów Certyfikatami oraz pamiątkową statuetką 

Eko-Firmy KWJM 2019. 

12. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na upublicznienie informacji o udziale w 

plebiscycie. 

13. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na fotografowanie, nagrywanie i upublicznienie 

danych podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 13 grudnia 2019 r.   

14. Dane laureatów Plebiscytu będą podane do publicznej wiadomości.  

15. Zgłoszenie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

16. Zgłoszenie do Plebiscytu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.  

17. Laureat Plebiscytu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego 

(załącznik do regulaminu pod nazwą „Kanon Etyczny”)  

18. Naruszenie Regulaminu i/lub zasad Kanonu Etycznego może skutkować 

pozbawieniem tytułu Laureata przez Radę Plebiscytu. Kapituła Plebiscytu określa 

zasady weryfikacji naruszenia zasad. 

19. Organizatorzy i Rada Plebiscytu zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkiej 

wiedzy zawartej w materiałach dostarczonych przez Uczestników Plebiscytu.  

20. Plebiscyt „Eko-Firma Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019” realizowany jest w 

ramach zadania realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  



 

 

21. Organizatorzy mają wyłączne prawo do wyrażania zgody na używanie logo, wszelkich 

znaków graficznych i symboli związanych z Plebiscytem.  

22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za materiały dostarczone przez 

Uczestnika i zamieszczone w publikacjach związanych z Plebiscytem. Wszystkie dane 

zawarte w publikacjach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób 

podających te dane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KANON ETYCZNY PLEBISCYTU 

 

Działając w imieniu  .....................................................................................................................  

zobowiązuję się, iż w okresie posługiwania się tytułem Eko Firma Krainy Wielkich Jezior 

Mazurskich 2019 będę/będziemy przestrzegać poniższych zasad: 

 

1. Świadczyć usługi i dostarczać produkty dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne 

w użytkowaniu.  

2. Unikać praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek 

przedsięwzięcia niezgodne z prawem.  

3. Utrzymywać w tajemnicy informacje zastrzeżone przez klienta. 

4. Dbać o interesy akcjonariuszy, udziałowców i pozostałych inwestorów.  

5. Opierać stosunki przedsiębiorcy z pracownikami na szacunku dla ich godności 

osobistej.  

6. Zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami BHP i 

przepisami prawa pracy.  

7. Pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie.  

8. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie będą używane dla innego celu 

niż ten, dla którego były udostępnione. 

9. Nie będzie  tolerowane molestowanie seksualne i inne formy maltretowania 

psychicznego lub fizycznego pracowników.  

10. Zostaną wypracowane procedury rozstrzygania sporów, aby rozwiązać spory bez 

dopuszczenia do eskalacji konfliktu. 

11. Nie będą zawierane umowy niedozwolone przez prawo. 

12. Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami będą oparte na wzajemnym zaufaniu.  

13. Nie będą przyjmowane  ani przekazywane korzyści noszące znamiona korupcji 

i mogących mieć wpływ na podejmowane decyzje. 

14. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontrahentami powinny być 

traktowane jako poufne. 

15. Uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie podważać ich reputacji. 

16. Nie będą stosowane restrykcyjne praktyki handlowe, niezgodne z prawem. 

17. Będę dbał o zachowanie ekologicznych form ochrony przyrody w mojej działalności. 

18. Pod uwagę będą brane interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno 

interes krajowy, jak i lokalny. 

19. Podejmowane działania będą charakteryzowały się wysokim stopniem 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

20. Działania  będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa. 

21. Polityka w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być 

jawna. 

22. Respektowane będą prawa i obowiązki konsumentów. 



 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i Nazwisko zgłaszającego………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe zgłaszającego ( tel, adres e-mail) …………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……..…………

…………………………………………………………………………………...……………… 

Nazwa Firmy …………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………...……………………………………….. 

e-mail …………………………………………………...……………………………………… 

Adres Przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………….…………….. 

Kategoria zgłoszenia: 

 Eko-samorząd 

 Eko-usługi 

 Eko-szkoła 

 Eko-produkt 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

Podpis i data osoby upoważnionej:…………………………………………………………….. 


