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Regulamin Konkursu 

„Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji” 

Edycja I – 2019 r. 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu „Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji”, zwanego dalej: 

Konkursem, jest Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej 

w Białymstoku. 

2. Siedziba Organizatora mieści się w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7, 15-667 

Białystok, tel. 85 652 56 45, e-mail: biuro@iph.bialystok.pl. 

3. Konkurs ogłaszany jest na stronie Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie 

Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku: www.podlaskiecam.pl oraz na stronie Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku: www.iph.bialystok.pl. 

4. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” nr 

POWR.02.17.00-00-0079/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

§ 2 

Założenia i cele Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest przyznanie wyróżnienia o nazwie: „Przedsiębiorca podlaski przyjazny 

mediacji” przedsiębiorcom posiadającym swoją siedzibę lub oddział lub filię na terenie 

Województwa Podlaskiego, którzy w zakresie swojej działalności: 

1) propagują polubowne rozwiązywanie sporów w obrocie prawno – gospodarczym ze 

swoimi klientami, kontrahentami, a także instytucjami administracji publicznej; 

2) swoją działalność opierają na otwartości, dialogu i dążeniu do porozumienia. 

2. Celem Konkursu jest również promowanie w ramach tego przedsięwzięcia świadomości, 

informacji i wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, w tym mediacji, w 

szerokich kręgach społeczności lokalnej oraz lokalnego biznesu. 

3. Za cele szczegółowe organizacji Konkursu uważa się: 

1) promowanie przedsiębiorców, którzy wprowadzają do swoich wzorów umów klauzule 

mediacyjne i którzy stosują się do tych klauzul; 

2) popularyzację mediacji jako skutecznej i szybkiej drogi rozwiązania sporu w sprawie 

gospodarczej; 

3) zwiększenie wskaźnika spraw skierowanych do mediacji w obrocie prawno – 

gospodarczym; 

4) upowszechnienie przykładów stanowiących dobre praktyki stosowania procedury 

mediacji w sprawach gospodarczych. 
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§ 3  

Adresaci i warunki przystąpienia do Konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną działalność na 

terenie Województwa Podlaskiego. 

2. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z jakąkolwiek partycypacją finansową 

przedsiębiorców w związku z jego realizacją. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do siedziby Organizatora Konkursu 

formularza „Deklaracji Promowania Mediacji i Stosowania Klauzul Mediacyjnych”, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Wraz z w/w deklaracją przedsiębiorca składa również na formularzu ankiety, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu, wniosek, który zawiera oświadczenie Uczestnika Konkursu o: 

1) akceptacji Regulaminu Konkursu; 

2) wyrażeniu zgody na bezpłatną publikację, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie i 

na nośnikach reklamy zewnętrznej, informacji o Uczestniku Konkursu; 

3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane te dotyczą – 

w przypadku zamieszczania danych osobowych przedsiębiorców lub osób 

reprezentujących przedsiębiorcę w materiałach informacyjno – promocyjnych przez 

Organizatora Konkursu – na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

6. Deklarację oraz wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście lub przesłać drogą 

pocztową na adres Organizatora wskazany w ogłoszeniu o Konkursie. Wersja papierowa 

deklaracji i wniosku powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

7. O zachowaniu terminu złożenia deklaracji oraz wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

 

§ 4 

Realizacja Konkursu 

 

1. Konkurs będzie podzielony na 3 etapy, które zostaną przeprowadzone w terminach 

określonych w zaproszeniu do udziału w danej edycji Konkursu. 

2. ETAP I: Przystąpienie do Konkursu – do 31 sierpnia 2019 r. 

Następuje poprzez wypełnienie formularzy „Deklaracji Promowania Mediacji i Stosowania 

Klauzul Mediacyjnych” oraz dostarczenie tego dokumentu do Organizatora Konkursu. 

Organizator Konkursu w celu promocji idei Konkursu odbędzie spotkania informacyjno – 

promocyjne w siedzibie IPH w Białymstoku, a także w Izbach w Suwałkach i w Łomży. 
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Informacja o Konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Izby oraz Podlaskiego 

Centrum Arbitrażu i Mediacji. 

Do członków i sympatyków Izby oraz do Samorządu Województwa Podlaskiego zostanie  

skierowane pismo przewodnie wraz z niniejszym Regulaminem Konkursu. 

3. ETAP II: Badanie ankietowe uczestników Konkursu – do 10 września 2019 r. 

W tym etapie uczestnicy Konkursu przekażą drogą elektroniczną lub tradycyjną  na adres 

Organizatora Konkursu formularze ankiety „Stosowanie mediacji i klauzul mediacyjnych w 

firmie. Badanie ankietowe uczestnika Konkursu Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji 

edycja I – 2019 r.” (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

Uczestnicy Konkursu wypełnią ankiety zgodnie z zamieszczoną w jej treści instrukcją. 

4. ETAP III: Wyłonienie Laureatów – do 15 września 2019 r. 

Przedsiębiorcy poddani zostaną ocenie przez członków Kapituły Konkursu. Kapituła, po 

zapoznaniu się z ankietami konkursowymi, dokona ich punktowej oceny. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu ex aequo o najwyższej liczbie przyznanych punktów zostaną 

Laureatami wyróżnienia „Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji”. 

5. Przedstawienie wyników Konkursu oraz nadanie wyróżnień oraz statuetek odbędzie się 

podczas uroczystej Gali Konkursowej „Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji”, w 

ramach dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Do udziału w 

Gali zaproszeni będą wszyscy uczestnicy biorący udział w Konkursie. 

 

§ 5 

Kapituła Konkursu 

 

1. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Organizatora Konkursu. Składa się z osób, 

będących członkami Prezydium Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes IPH w Białymstoku. Przewodniczący Kapituły 

Konkursu kieruje pracami Kapituły Konkursu oraz poszczególnymi edycjami Konkursu, 

dbając o realizację jego celów. 

3. Obsługę prac Kapituły Konkursu zapewnia Organizator.  

4. Z każdego posiedzenia spisywany jest protokół, który podpisywany jest przez 

Przewodniczącego.  

5. O terminie posiedzenia Członkowie Kapituły zostają zawiadomieni telefonicznie lub drogą 

korespondencji elektronicznej.  

6. Posiedzenia Kapituły mają charakter niejawny.  

7. Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do:  

1) zachowania poufności i nie przekazywania informacji dotyczących przebiegu prac 

Kapituły osobom trzecim;  

2) wyłączenia się z oceny w sytuacji, w której może zaistnieć konflikt interesów w stosunku 

do ocenianego uczestnika Konkursu.  

8. Kapituła Konkursu, dokonując oceny wniosku, kieruje się rzetelnością i obiektywnością.  

9. Za udział w pracach Kapituły Członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzeń. 

10. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
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§ 6  

Nagrody w Konkursie 

 

1. Laureaci Konkursu otrzymują certyfikat, statuetkę oraz mają prawo posługiwać się tytułem 

„Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji”. 

2. Laureaci mają również prawo do dowolnego wykorzystywania Nagrody w prowadzonych 

przez siebie działaniach promocyjnych, z zastrzeżeniem, że:  

1) działania te nie godzą w dobre imię Organizatora Konkursu i cel Konkursu oraz nie 

naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych,  

2) każdorazowo podawana jest pełna nazwa zdobytego tytułu z oznaczeniem kategorii 

konkursowej i roku edycji.  

 

§ 7 

Warunki posługiwania się symbolami Konkursu 

 

1. Wyróżnieniu towarzyszy znak graficzny (logotyp), którego wzór zostanie określony odrębnie. 

2. Przedsiębiorcy, któremu przyznano wyróżnienie, przysługuje prawo do używania znaku w 

ramach prowadzonej przez siebie działalności. 

3. Znak może być wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji w dowolnej wielkości 

dostosowanej do potrzeb. Jakiekolwiek odstępstwa od wzoru znaku, w tym w szczególności 

zmiany w układzie graficznym lub kolorystyce znaku są niedopuszczalne. 

4. Prawo do używania znaku jest nieodpłatne. 

5. Prawo do używania znaku przysługuje przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania 

certyfikatu. Certyfikat oraz informacje o fakcie jego przyznania mogą być wykorzystywane 

przez wyróżnionego przedsiębiorcę również w okresie późniejszym. 

6. Nazwa wyróżnienia oraz znak podlegają ochronie prawnej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie określa 

Organizator Konkursu.  

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji 

Edycja I – 2019 r. 

 

Deklaracja Promowania Mediacji i Stosowania Klauzul Mediacyjnych 

 

Niniejszym, z racji przysługujących mi uprawnień lub na podstawie udzielonych mi pełnomocnictw, 

składam deklarację promowania w obrocie prawno – gospodarczym, w relacjach biznesowych z 

kontrahentami, w kontaktach z klientami oraz w stosunku do zatrudnionych pracowników, mediacji 

jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. 

 

Jednocześnie deklaruję zamiar stosowania we wzorach umów zawieranych w obrocie prawnym, 

obrocie gospodarczym – przy prowadzeniu działalności gospodarczej klauzuli mediacyjnej o 

następującej treści: 

1. Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej 

metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą 

rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów ……………………... 

(wpisać nazwę ośrodka mediacyjnego, np. Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji).  

3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o 

przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda 

ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla pozwanego. 

 

Deklaruję również, że w sprawach ze stosunków z zakresu prawa pracy w treści umów o pracę 

zamierzam stosować klauzulę mediacyjną o następującej treści: 

1. Strony stosunku pracy zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji w 

sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu właściwych przepisów KPC, przed 

wniesieniem sprawy do sądu.  

2. Strony stosunku pracy zobowiązują się do zastosowania mediacji w sprawach wykroczeń 

przeciwko prawom pracownika w rozumieniu właściwych przepisów KP, przed wniesieniem 

sprawy do sądu. 

3. Wszelkie spory wynikające z umowy o pracę lub związane z podstawą nawiązania stosunku 

pracy będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów …………. 

(wpisać nazwę ośrodka mediacyjnego, np. Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji).  

4. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o 

przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda 

ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla pozwanego. 

 

 

………………………………………… 

(data, pieczęć nagłówkowa, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji 

Edycja I – 2019 r. 

 

Stosowanie mediacji i klauzul mediacyjnych w firmie.  

Badanie ankietowe Uczestnika Konkursu  

Przedsiębiorca podlaski przyjazny mediacji edycja I – 2019 r. 

 

Ankieta nie jest anonimowa. Służy zbadaniu wiedzy i możliwości stosowania mediacji i klauzul mediacyjnych w 

obrocie prawno – gospodarczym w Podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Ankieta zostanie 

oceniona przez Kapitułę Konkursu. 

Organizator Konkursu prosi i rzetelne wypełnienie ankiety, stawiając znak „X” przy wybranej odpowiedzi lub 

skreślając znakiem „X” wybrany wariant odpowiedzi lub też udzielając krótkiej pisemnej odpowiedzi na zadane 

pytanie. 

Organizator Konkursu domniemuje, że Uczestnik Konkursu udziela odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym. 

Organizator Konkursu dziękuje za wypełnienie niniejszej ankiety. 

 

1. Czy deklarują Państwo zamiar promowania mediacji i stosowania klauzul 

mediacyjnych? 

TAK □ 

NIE □ 
2. Czy są Państwo jako kontrahent, klient stroną umowy, która przewiduje w przypadku 

sporu procedurę mediacji? 

TAK □ 

NIE □ 
3. Czy wprowadzili Państwo w zakresie swojej działalności we wzorach umów 

zadeklarowane lub inne klauzule mediacyjne? 

TAK □ 

NIE □ 
4. W przypadku twierdzącej odpowiedzi, proszę o wskazanie w ilu zawieranych przez 

Państwa umowach zaproponowali Państwo drugiej stronie umieszczenie klauzuli 

mediacyjnej: 
W żadnej 

umowie 

W mniej niż 5 

umowach 

W co najmniej 

5 umowach 

W mniej niż 10 

umowach 

W co najmniej 

10 umowach 
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5. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę o podanie ile razy 

druga strona zgodziła się na zaproponowaną przez Państwa klauzulę mediacyjną w 

umowie oraz jakiej sfery obrotu prawno – gospodarczego dotyczyła taka umowa (np. 

robót budowlanych, wykonania usługi, sprzedaży produktu itp.): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Czy uczestniczyli już Państwo w postępowaniu mediacyjnym w zakresie prowadzonej 

działalności? 

W żadnym 

wypadku 

W mniej niż 5 

wypadkach 

W co najmniej 

5 wypadkach 

W mniej niż 10 

wypadkach 

W co najmniej 

10 wypadkach 

 

7. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę o wskazanie 

jakiej sfery obrotu prawno – gospodarczego dotyczyła mediacja, czy mediacja odbyła 

się ze skierowania sądu i czy udało się doprowadzić do ugody przed mediatorem. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Czy z dotychczas zatrudnionymi pracownikami dochodziło u Państwa do mediacji w 

sprawach wynikających ze stosunku pracy: 

TAK □ 

NIE □ 
9. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie w ilu wypadkach 

pracownik zgodził się na zaproponowaną przez Państwa drogę mediacji oraz jakiego 

rodzaju sprawy miała mediacja dotyczyć (np. zmiany warunków pracy/płacy, 

rozwiązania umowy, zakazu konkurencji), a także czy mediacja odbyła się ze 

skierowania sądu: 



 
 

                                                                                                                                   
Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku  

ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 72 69, e-mail: biuro@iph.bialystok.pl 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

10. Czy z obecnie zatrudnianymi pracownikami zawierają Państwo umowy o pracę, w 

których stosują Państwo klauzule mediacyjne? 

TAK □ 

NIE □ 
11. Czy Państwa pełnomocnik/ dział prawny w kontaktach z Państwa kontrahentami, 

klientami informuje ich o korzyściach wynikających ze stosowania mediacji w obrocie 

prawno – gospodarczym? 

TAK □ 

NIE □ 
12. Jakie mogą wymienić Państwo korzyści wynikające z posługiwania się drogą mediacji 

w Państwa działalności biznesowej i profesjonalnej? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

13. Proszę o dokończenie zdania: „Mediacja jest dla mnie i mojej firmy…”: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

                                                                                                                                   
Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku  

ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 72 69, e-mail: biuro@iph.bialystok.pl 

Organizator Konkursu dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 

 

Niniejszym, z racji przysługujących mi uprawnień lub na podstawie udzielonych mi pełnomocnictw, 

oświadczam, że: 

 

1) akceptuję Regulamin Konkursu; 

2) wyrażam zgodę na bezpłatną publikację, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie i na nośnikach 

reklamy zewnętrznej, informacji o Uczestniku Konkursu; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób, których dane te dotyczą – w przypadku 

zamieszczania danych osobowych przedsiębiorców lub osób reprezentujących przedsiębiorcę w 

materiałach informacyjno – promocyjnych przez Organizatora Konkursu – na warunkach określonych 

w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

 

 

 

………………………………………… 

(data, pieczęć nagłówkowa, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


