
XV edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyoca Roku” 

 

 

 

 

FAQ 

 

1. Kto może byd nominowany w Konkursie o tytuł „Dobroczyoca Roku 2011”? 

 

Do Konkursu mogą byd zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, paostwowe i fundacje 

utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. 

Do Konkursu w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową”: 

 mogą byd zgłaszane: 
- przedsiębiorstwa prywatne i paostwowe mające siedzibę w Polsce; 
- fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce. 

 

 nie mogą byd zgłaszane: 
- placówki edukacyjne paostwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o 

szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne 
prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe; 

- instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego. 
 

Do konkursu w Kategorii „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy”: 

 mogą byd zgłaszane: 
- przedsiębiorstwa prywatne i paostwowe mające siedzibę w Polsce, których 

siedziba lub oddział znajduje się na terenie objętym zasięgiem działalności 
organizacji nominującej; 

- fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce, jeśli siedziba lub 
oddział firmy znajdują się na terenie objętym zasięgiem działalności organizacji 
nominującej. 

 

Do konkursu w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” 

 zgłoszenia mogą składad samodzielnie: 



- przedsiębiorstwa prywatne i paostwowe mające siedzibę w Polsce; 
- fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce; 

 

 zgłoszeo nie mogą składad: 
- placówki edukacyjne paostwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o 

szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne 
prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe; 

- instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego. 
 

  W kategorii „Program wolontariatu pracowniczego” 

 mogą byd zgłaszane: 
- przedsiębiorstwa prywatne i paostwowe mające siedzibę w Polsce, które są 

pracodawcą i organizują program wolontariatu pracowniczego we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi; 

- fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce, które są pracodawcą  
i organizują program wolontariatu pracowniczego we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 

 nie mogą byd zgłaszane 
- firmy ani fundacje firm, które nie organizują programu wolontariatu 

pracowniczego we współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
- placówki edukacyjne paostwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę  

o szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne 
prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe; 

- instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego. 
 

 

2. Kto może nominowad firmy/fundacje firm do Konkursu o tytuł „Dobroczyoca Roku 2011”? 

 W kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową”  

 zgłoszenia mogą składad: 
- fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowośd prawną; 
- fundacje firm (w przypadku zgłaszania firmy innej niż ta, która daną fundacje 

utworzyła); 
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków 
wyznaniowych posiadające aktualny numer KRS. 

 

 zgłoszeo nie mogą składad: 
- fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Paostwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego; 
- fundacje utworzone przez firmy (w przypadku zgłaszania firmy, która daną 

fundację utworzyła); 
- fundacje utworzone przez partie polityczne; 
- instytucje kultury (teatry, filharmonie, opery i in.); 
- organizacje sportowe działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej; 



- placówki edukacyjne paostwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o 
szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne 
prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe; 

- partie polityczne; 
- związki zawodowe; 
- organizacje pracodawców; 
- samorządy terytorialne. 

 

Do konkursu w kategorii „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” 

 zgłoszenia mogą składad: 
- fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowośd prawną i należące do 

ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie w ramach programu "Działaj 
Lokalnie" Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności; 

- fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowośd prawną i mające swoją siedzibę 
na terenie do 50 000 mieszkaoców i działające na małych obszarach (do 20 000 
mieszkaoców). 

 

Do konkursu w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” 

 zgłoszenia mogą składad samodzielnie: 
- przedsiębiorstwa prywatne i paostwowe mające siedzibę w Polsce; 
- fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce; 

 

 zgłoszeo nie mogą składad: 
- placówki edukacyjne paostwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o 

szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne 
prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe ; 

- instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego. 
 

W kategorii „Program wolontariatu pracowniczego” 

 zgłoszenia mogą składad: 
- pracownicy firm (lub fundacji utworzonych przez firmy) z terenu Polski 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę. 

-  
 zgłoszeo nie mogą składad: 

-  pracownicy placówek edukacyjnych paostwowych ani prywatnych działających w 
oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkół wyższych i wyższych 
seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe; 

- pracownicy instytucji publicznych szczebla rządowego i samorządowego. 
 

 

 



3. Czy Ośrodki Działaj Lokalnie mogą zgłaszad nominacje również w kategorii "Współpraca 

firmy z organizacją pozarządową? 

 

Tak, wymaga to jednak założenia osobnego konta w serwisie www.dobroczyncaroku.pl, jako 

Organizacja pozarządowa. 

 

 

4. Kto powinien podpisad potwierdzenie złożenia wniosku przesyłane pocztą tradycyjną do 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – organizatora Konkursu? 

 

Osoba wypełniająca wniosek online, zarejestrowana w serwisie www.dobroczyncaroku.pl 

 

5. Czy firma/fundacja firmy powinna zostad powiadomiona o nominacji do Konkursu? 

 

Tak, Zgłoszenie wymaga poinformowania o nim zgłaszanej firmy (lub fundacji utworzonej 

przez firmy) przez osobę/instytucję nominującą. Dopuszczalną formą jest kontakt 

telefoniczny bądź mailowy. 

 

 

6. Jakie przedsiębiorstwa uznawane są za „małe/średnie”, a jakie za „duże”? 

 

Kryteria przyporządkowania firmy do kategorii „Małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „Duże 

przedsiębiorstwo”: 

 

  

Mała/ średnia firma 

Duża firma 
Mikroprzedsiębiorstwo 

Małe 
przedsiębiorstwo 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

Liczba 
pracowników 
(średnio w 
roku) 

< 10 pracowników 
< 50 

pracowników 
< 250 

pracowników 
> 250 

pracowników 

Roczny obrót 
netto 

< 2 mln € < 10 mln € < 50 mln € > 50 mln € 

 

 

Pozostałe pytania prosimy kierowad na adres e-mail: 

konkurs@dobroczyncaroku.pl, bądź telefonicznie na numer telefonu:  

+48 22 622 01 22, wew. 17. 

 

 

 

http://www.dobroczyncaroku.pl/
http://www.dobroczyncaroku.pl/
mailto:konkurs@dobroczyncaroku.pl

