
REGULAMIN KONKURSU PIRP DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORCA” 

CEL KONKURSU: 

1. Celem Konkursu jest: 

a) Promocja innowacyjności w działaniach przedsiębiorców w Polsce, 

b) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie przedsiębiorców 

wdrażających innowacyjne rozwiązania, 

c) Zachęcanie przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań 

technologicznych, wprowadzania zmian w organizacji przedsiębiorstw, szkolenia 

pracowników, 

d) Zachęcanie przedsiębiorców do dbania o markę swojego przedsiębiorstwa, 

e) Promocja zawodu rzecznika patentowego, 

f) Zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a rzecznikami patentowymi. 

2. Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. 

3. Biuro Konkursu znajduje się  w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w 

Warszawie, ul. Żelazna  59 lok. 134 (I piętro), 00-848 Warszawa, tel.  

WARUNKI OGÓLNE 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych w dniu 26 kwietnia 2020 r.   

3. Uczestnictwo w Konkursie INNOWACYJNY PRZEDSIEBIORCA jest bezpłatne. 

4. Jeden uczestnik konkursu może  dokonać maksymalnie do trzech zgłoszeń 

konkursowych w każdej kategorii. 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy w trzech odrębnych kategoriach 

zgłoszeń do ochrony przedmiotów własności przemysłowej w Polsce i na innych 

terytoriach: 

 

- zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego – opublikowane w terminie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 r., 

- zgłoszenie znaku towarowego – dokonane i opublikowane w terminie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 r., 

- zgłoszenie wzoru przemysłowego – dokonane i opublikowane w terminie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 r., 

 

2. Tematyka zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej ma dotyczyć ochrony 

środowiska. 

 



WYMAGANIA CO DO UCZESTNIKÓW 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. Prowadzą legalnie działalność gospodarczą w Polsce w formie przewidzianej 

obowiązującymi przepisami prawa; 

b. Siedziba prowadzonego przedsiębiorstwa znajduje się w Polsce; 

c. dokonali zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej opisanej w warunkach 

uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem rzecznika patentowego, 

d. do dnia 31.01.2021 R. prześlą wypełniony formularz online na adres 

konkurs@pirp.org.pl.  

2. Dodatkowo przedsiębiorcy , którzy zgłoszą się do konkursu oświadczają, że: 

a. nie została ogłoszona wobec nich decyzja o upadłości lub nie są w trakcie  

likwidacji działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie 

przystąpili do postępowania układowego z wierzycielami, nie zwiesili 

prowadzenia działalności lub nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji 

wynikającej z przepisów prawa, 

b. nie jest prowadzone wobec nich postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

egzekucyjne, zawarcie ugody z wierzycielami lub inne procedury przewidziane w 

krajowych przepisach prawnych,  

c. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane z 

działalnością gospodarczą (wymóg ten w przypadku spółek osobowych dotyczy 

wszystkich wspólników, zaś w przypadku osób prawnych dotyczy członków 

organów zarządzających), 

d. nie posiadają zaległości z tytułu płatności składki na ubezpieczenie społeczne, 

e. nie posiadają zaległości z tytułu płatności podatków. 

 

WARUNKI KWALIFIKACJI 

1. Aby zakwalifikować się do Konkursu należy dokonać następujących czynności: 

a. Wypełnić online formularz konkursowy dostępny na stronie internetowej Polskiej 

Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl.  

b. zaakceptować warunki uczestnictwa w Konkursie i wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, 

c. wysłać drogą e-mailową w formacie .pdf wypełniony formularz konkursowy na 

adres konkurs@pirp.org.pl do dnia 31.01.2021 r. do godz. 24.00. 

 

2. Za datę złożenia formularza konkursowego uważa się datę jego zarejestrowania na 

serwerze organizatora Konkursu do dnia 31.01.2021 r. do godz. 24.00 

3. Formularze konkursowe złożone po terminie, o którym mowa w pkt  2 nie będą 

rozpatrywane. 

mailto:konkurs@pirp.org.pl
http://www.pirp.org.pl/
mailto:konkurs@pirp.org.pl


4. Formularz konkursowy składa się w języku polskim. 

 

REALIZACJA KONKURSU 

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach: 

Etap I 

1. Biuro PIRP sprawdza poprawność formalną złożenia formularzy konkursowych, w tym 

w szczególności tematykę dokonanych zgłoszeń przedmiotów własności 

przemysłowej i czas ich zgłoszenia zgodnie z Regulaminem.  

2. O zakwalifikowaniu zgłoszenia konkursowego do II Etapu Konkursu Biuro PIRP 

zawiadamia uczestnika konkursu droga mailową w terminie do dnia 28.02.2021 r.  

3. Wyniki przeprowadzonej oceny zawartości Zgłoszeń Konkursowych, są ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie.  

Etap II 

1. Zakwalifikowane w Etapie I zgłoszenia konkursowe biuro PIRP przekazuje Jury 

Konkursowemu. 

2. Jury Konkursowe w głosowaniu tajnym wyłania zwycięzcę i wyróżnionych w 

Konkursie.   

3. Ogłoszenie listy nagrodzonych w Konkursie nastąpi w trakcie Gali Finałowej w 

kwietniu 2021 r. podczas obchodów IP DAY w 2021 r.  

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również zamieszczona na stronie 

internetowej Konkursu, na stronie internetowej www.pirp.org.pl oraz fanpage’u PIRP 

na Facebooku. 

JURY KONKURSOWE 

1. Jury Konkursowe składa się z: 

a. Prezesa PIRP, 

b. Przewodniczącego Komisji Promocji PIRP, 

c. Przewodniczącego Komisji Wydawniczej PIRP, 

d. przedstawiciel Krajowej Rady PIRP, 

e. przedstawiciel uczelni technicznych, 

f. przedstawiciel uczelni artystycznych, 

g. przedstawiciel instytutu naukowego,  

h. przedstawiciel sponsorów, 

i. przedstawiciel mediów. 

2. Jury Konkursowe przy ocenie zgłoszeń konkursowych bierze pod uwagę najlepsze – 

jego zdaniem - projekty pod względem: 



a. w kategorii zgłoszenie wynalazku i wzoru użytkowego - poziom zaawansowania 

technologicznego, innowacyjność; 

b. w kategorii zgłoszenie znaku towarowego – ciekawa koncepcja, ujęcie tematyki; 

c. w kategorii zgłoszenia wzoru przemysłowego – innowacyjny design.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie dokonane podczas Gali Finałowej. 

NAGRODY 

1. W każdej kategorii konkursu przyznawana  jest  jedna nagroda główna o wartości 

5.000 PLN. 

2. Jury może przyznać w każdej kategorii konkursu wyróżnienia. 

3. Jury może postanowić o nieprzyznaniu nagrody głównej w każdej kategorii konkursu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest PIRP  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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).  

3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu info@pirp.org.pl.  

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane :  

a. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

b. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki 

podatkowe,  

c. w celach marketingowych,  

d. w celach realizacji zadań statutowych PIRP. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie.  

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych,  

b. usunięcia danych,  

c. ograniczenia przetwarzania danych  

d. przenoszenia danych,  

e. wniesienia sprzeciwu,  

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a. imię i nazwisko,  

b. adres e-mail,  

c. numer telefonu,  
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8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.  

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia  

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody.  

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

www.pirp.org.pl. 

3. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na udział w Konkursie.  

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pirp.org.pl.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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