
Formularz aplikacyjny
Edycja polska 2016

Informacje wstępne 

Informacje o osobie nominowanej 

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny, wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami fi nansowymi opisanymi 
w pkt 4. „Regulaminu konkursu” znajdującego się na końcu poniższego formularza, należy wysłać do dnia 1 czerwca 2016 roku 
na adres: EY Polska, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa z dopiskiem „Konkurs EY Przedsiębiorca Roku”. Możliwe jest również 
wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego poprzez stronę internetową konkursu www.przedsiebiorcaroku.pl.

Wszystkie przedstawione informacje fi nansowe zostaną zachowane w ścisłej tajemnicy i będą udostępniane tylko 
przedstawicielom EY uczestniczącym w spotkaniach z przedsiębiorcami - kandydatami do konkursu oraz osobom dokonującym 
oceny materiałów zgromadzonych na cele konkursu.

Proszę podać liczbę (w %) udziałów/akcji kandydata w innych podmiotach oraz ich nazwy

Nazwa podmiotu % posiadanych udziałów/akcji

Imię i nazwisko 

Data urodzenia 

Nazwa fi rmy i forma prawna 

Stanowisko 

Staż pracy w ww. fi rmie             Procent posiadanych udziałów 

Adres fi rmy 

Miasto i kod pocztowy 

Telefon bezpośredni          Telefon kom. 

Adres e-mail (bezpośredni) 

Strona internetowa fi rmy 

Informacje o fi rmie

Branża  

Rok założenia fi rmy  NIP KRS 

Czy fi rma jest notowana na giełdzie? Tak Nie

Rok wprowadzenia akcji fi rmy do obrotu giełdowego 

Giełdy, na których akcje fi rmy są notowane 

Uwaga: Jeśli nominowanych jest kilku przedsiębiorców, prosimy dla każdego z nich osobno wypełnić pierwszą stronę formularza.



Czy fi rma połączyła się z inną jednostką w okresie ostatnich 3 lat?  Tak  Nie

Jeśli tak, w którym roku? 

Jeśli tak, jaki % wzrostu powyższych danych fi nansowych jest efektem połączenia? 
 

Proszę wskazać przedstawiciela fi rmy (dyrektor fi nansowy, główny księgowy) upoważnionego do udzielania organizatorowi 
ewentualnych wyjaśnień dotyczących danych fi nansowych fi rmy na potrzeby konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Telefon bezpośredni 

Adres e-mail 

Informacje fi nansowe - poufne

Data bilansowa 
2013                       2014              2015

Dane te wykorzystywane są jedynie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Liczba pracowników

Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł)

W tym sprzedaż eksportowa (w tys. zł)

Zysk/(strata) brutto (w tys. zł)

Aktywa ogółem (w tys. zł)

Zadłużenie* (w tys. zł)

*zadłużenie = pożyczki + kredyty + zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego

Uwaga: Istotne zmiany danych fi nansowych powinny zostać wyjaśnione w oddzielnym piśmie, które należy dołączyć 
do formularza aplikacyjnego.

Załącznik nr 1 – dokumenty fi nansowe
Proszę dołączyć do formularza dokumenty fi nansowe zgodnie z pkt 4. regulaminu konkursu.

Czy załączone sprawozdania fi nansowe fi rmy były badane przez biegłego rewidenta?               Tak               Nie

Jeśli tak, za jakie lata?  2013  2014  2015

Proszę wymienić instytucje audytorskie współpracujące z fi rmą:



Załącznik nr 3 – opis przedsiębiorcy zgodnie z kryteriami konkursowymi

Proszę krótko scharakteryzować przedsiębiorcę i jego działalność zgodnie z kryteriami konkursu EY Przedsiębiorca Roku 
wskazanymi na następnej stronie formularza i opisanymi w pkt 15. „Regulaminu konkursu” zamieszczonego na końcu formularza 
aplikacyjnego. Sugerowana objętość wypowiedzi to około dwie strony A4, czcionka Arial 10.

Kategorie konkursu
Proszę dokonać wyboru kategorii, w której decyduje się startować osoba nominowana. Należy wskazać przynajmniej jedną 
kategorię. 

Przedsiębiorca Roku w kategorii

 PRODUKCJA I USŁUGI

 Osoby kwalifi kujące się do tej kategorii powinny zarządzać fi rmami, które spełniają następujące warunki:
• �ponad pięcioletnia działalność produkcyjna i/lub usługowa na rynku polskim,
• przychody ze sprzedaży powyżej 20 mln PLN (wymagane dane za rok 2015).

 NOWE TECHNOLOGIE/INNOWACYJNOŚĆ

 Osoby kwalifi kujące się do tej kategorii powinny zarządzać fi rmami, które spełniają następujące warunki:
• �ponad dwuletnia działalność na rynku polskim,
• �przychody ze sprzedaży powyżej 5 mln PLN (wymagane dane za rok 2015).

 NOWY BIZNES

 Osoby kwalifi kujące się do tej kategorii powinny zarządzać fi rmami, które spełniają następujący warunek:
• �od dwóch do pięciu lat działalności na rynku polskim.

Załącznik nr 2 – opis działalności fi rmy

Proszę opisać charakter prowadzonej działalności oraz główne produkty/usługi fi rmy. Sugerowana objętość wypowiedzi to jedna 
strona A4, czcionka Arial 10.

Struktura udziałowców fi rmy (wg stanu na dzień sporządzenia aplikacji)

                                 Udziałowiec                                               % posiadanych udziałów w spółce



Oświadczenia przedsiębiorcy

Oświadczam, że znane mi są warunki  uczestnictwa w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku oraz, że znam  i akceptuję regulamin 
Konkursu stanowiący integralną część niniejszego formularza aplikacyjnego. Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych 
w niniejszym formularzu oraz  jestem świadomy/a, że podanie fałszywych informacji wyklucza  z udziału  w Konkursie. 
Potwierdzam, że wskazane w niniejszym formularzu dane nie są informacjami poufnymi i mogę  je przekazywać dla celów udziału  
w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  Polska  Sp.k. z siedzibą przy Rondo  ONZ 1 w Warszawie (00-124) wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 
526-02-07-930 jako administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) dla celów Konkursu EY Przedsiębiorca Roku, co obejmuje także ich ujawnienie niezależnemu Jury 
Konkursu oraz  innym osobom dokonującym oceny materiałów zgromadzonych na cele Konkursu. Zgodnie z ustawą przysługuje 
mi prawo  wglądu  do danych, prawo  ich poprawiania oraz  żądania ich usunięcia. Niniejsza  zgoda jest dobrowolna i może  zostać 
w każdym  czasie odwołana, przy czym akceptuję, że odwołanie zgody  może  spowodować brak możliwości  udziału  w Konkursie. 
Jednocześnie oświadczam, iż posiadam upoważnienie do udostępnienia Organizatorowi danych osobowych (przedstawicieli fi rmy 
np. dyrektor fi nansowy, główna księgowa) dla celów Konkursu EY Przedsiębiorca Roku oraz że dostarczone dane osobowe zostały 
przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną i z osobami wskazanymi w niniejszym formularzu przez pracowników 
i współpracowników Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Polska  sp. k. z siedzibą 
przy Rondo  ONZ 1 w Warszawie (00-124) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 526-02-07-930 oraz inne osoby ze spółek z grupy 
kapitałowej Ernst & Young w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wysyłanych 
przez Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Polska  sp. k. z siedzibą przy Rondo  
ONZ 1 w Warszawie (00-124) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 526-02-07-930 oraz Partnerów konkursu i inne spółki z grupy 
kapitałowej Ernst & Young, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 144, poz. 1204 z późn.  zm.).

 Tak  Nie

Spotkania z uczestnikami konkursu są elementem procesu ewaluacyjnego konkursu. Wyrażam zgodę, aby w spotkaniu 
uczestniczyli w charakterze obserwatora przedstawiciele Partnerów konkursu.

 Tak  Nie

Podpis przedsiębiorcy nominowanego do nagrody:__________________     Data:________________

• Pomysł, koncepcja i okoliczności 
powstania fi rmy

• �Umiejętność przezwyciężania kryzysów 
oraz trudności przy tworzeniu 
i rozwoju fi rmy

• Niezłomność i determinacja w dążeniu 
do osiągnięcia sukcesu

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

• ��Znaczenie eksportu oraz obecności 
kapitałowej na rynkach zagranicznych 
w podstawowej działalności fi rmy

• �Formy zaangażowania w działalność 
gospodarczą poza granicami Polski

DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA

• �Wyniki fi nansowe świadczące 
o stabilnym wzroście w dłuższym 
okresie

• �Doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków fi nansowych

• �Efektywność podjętych inwestycji

WYNIKI FINANSOWE

• Podstawowe zasady współpracy i etyki 
pracy

• �Motywowanie personelu – system 
ocen, nagród, awansów

• �Działania mające na celu rozwój 
lokalnej społeczności oraz aktywne 
współuczestniczenie w jej życiu 

RELACJE Z PRACOWNIKAMI 
I OTOCZENIEM

• ��Podejmowanie twórczych 
i nowatorskich działań prowadzących do 
lepszego pozycjonowania fi rmy wobec 
konkurencji

• �Wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych 
produktów i usług

• �Innowacyjne stosowanie nowoczesnych 
technologii w podstawowej działalności 
fi rmy

• �Tworzenie w fi rmie kultury sprzyjającej 
innowacyjności

NOWE TECHNOLOGIE /
INNOWACYJNOŚĆ

• �Budowa silnej marki (marek) zarówno 
w kraju, jak i za granicą

• �Wizja i strategia rozwoju fi rmy oraz 
konsekwentna realizacja celów

• �Zdolność dostosowania słabych 
i mocnych stron fi rmy do istniejących 
szans i zagrożeń

• Kluczowe czynniki sukcesu fi rmy

STRATEGIA

Kryteria oceny kandydatów



Regulamin konkursu 
EY Przedsiębiorca 
Roku „Entrepreneur 
of the Year” Edycja 
polska 2016                                                                          

1. Organizatorem konkursu 
EY Przedsiębiorca Roku 
„Entrepreneur of the Year” edycja 
polska 2016 jest Ernst & Young 
Usługi Finansowe Audyt spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
Polska sp. k. z siedzibą przy 
Rondo ONZ 1 w Warszawie 
(00-124) wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000272210, NIP 526-02-
07-930 (zwany dalej „EY”).

2. Nominowanym do konkursu 
EY Przedsiębiorca Roku 
„Entrepreneur of the Year” 
edycja polska 2016 (zwanym dalej 
„konkursem”) może być każda 
osoba fi zyczna, która jest:

• właścicielem/współwłaścicielem 
lub byłym właścicielem/
współwłaścicielem 
uczestniczącym w zarządzaniu 
polską, prywatną fi rmą 
(przedsiębiorstwem) istniejącą 
od co najmniej dwóch lat, której 
siedziba zarejestrowana jest 
na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej
lub

• założycielem uczestniczącym 
w zarządzaniu notowaną na 
giełdzie spółką istniejącą od co 
najmniej dwóch lat, której siedziba 
zarejestrowana jest na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Do konkursu można zgłaszać 
się osobiście lub, za zgodą, być 
nominowanym przez osobę 
trzecią. Udział w konkursie jest 
bezpłatny.

4. Zgłoszenie do konkursu następuje 
poprzez przesłanie wypełnionego 
formularza aplikacyjnego on-line 
wraz z wymaganymi załącznikami 
i dokumentami fi nansowymi oraz 
jego akceptację przez kandydata/
ów za pośrednictwem strony: 
www.przedsiebiorcaroku.pl.
Wypełniony i podpisany formularz 
aplikacyjny może być również 
dostarczony przesyłką pocztową 
wraz z wymaganymi załącznikami 
i dokumentami fi nansowymi, do 
dnia 1 czerwca 2016 r. na adres:
EY Polska, Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa z dopiskiem 
„Konkurs EY Przedsiębiorca 
Roku”.
Wymagane dokumenty fi nansowe 
fi rmy:

• pełne sprawozdania fi nansowe za 
lata: 2013, 2014 i 2015 (dotyczy 
fi rm, które są objęte obowiązkiem 
sporządzania sprawozdań 
fi nansowych). Sprawozdanie 
fi nansowe powinno zawierać 
następujące informacje - bilans, 
rachunek zysków i strat oraz, jeśli 
były sporządzane, cash fl ow 
i zestawienie zmian w kapitałach,

• deklaracje podatkowe za lata: 
2013, 2014 i 2015 (dotyczy 
wszystkich fi rm, które nie są 
objęte obowiązkiem sporządzania 
sprawozdań fi nansowych).
Warunkiem dopuszczenia 
przedsiębiorcy do konkursu jest 
przekazanie EY do 1 czerwca 
2016 r. wszystkich dokumentów 
wymaganych regulaminem 
konkursu.

5. EY zastrzega sobie prawo 
nieuwzględnienia zgłoszenia 
kandydata w przypadku 
nieprzekazania wszystkich 
dokumentów, wymaganych 
regulaminem konkursu, w terminie 
określonym w pkt. 4 powyżej, 
a także w przypadku uzyskania 
przez EY informacji o istniejących 
wobec kandydata podejrzeniach 
dotyczących niezgodności 
jakichkolwiek aspektów jego 
działalności z prawem lub dobrymi 
obyczajami. W takim przypadku 
EY pozostawi zgłoszenie bez 
rozpoznania, o czym poinformuje 
kandydata lub osobę zgłaszającą, 
jeśli nie jest nią kandydat.

6. W celu uzyskania informacji 
o kandydacie i jego 
przedsiębiorstwie, przedstawiciele 
EY odbędą bezpośrednie 
spotkania z każdym z kandydatów 
do konkursu w siedzibie fi rmy 
kandydata oraz w terminie 
z nim uzgodnionym. Spotkania 
te są warunkiem koniecznym 
do zakwalifi kowania kandydata 
do udziału w konkursie. 
W spotkaniach tych oprócz 
przedstawicieli EY, za zgodą 
przedsiębiorcy, będą uczestniczyli 
przedstawiciele Partnerów 
konkursu.

7.  Wszystkie przedstawione 
informacje fi nansowe 
zostaną zachowane w ścisłej 
tajemnicy i będą udostępniane 
tylko przedstawicielom EY 
uczestniczącym w spotkaniach 
z przedsiębiorcami - kandydatami 
do konkursu oraz osobom 
dokonującym oceny materiałów 
zgromadzonych w konkursie.

8. Kandydat do konkursu wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i fi rmy dla celów 
przeprowadzenia konkursu. 
Ponadto kandydat do konkursu 
wyraża zgodę na przekazywanie 
Partnerom konkursu informacji 
i danych, w tym danych 
osobowych kandydata i jego fi rmy 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
nazwa oraz dane teleadresowe 
fi rmy) na potrzeby konkursu EY 
Przedsiębiorca Roku. Dane będą 
przetwarzane przez 
Ernst & Young Usługi Finansowe 
Audyt Sp. z o. o. Polska Sp. k., 
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

9. Dane mogą być przekazane 
niezależnemu Jury konkursu 
oraz innym osobom dokonującym 
oceny materiałów zgromadzonych 
na cele konkursu. Informujemy 
o prawie wglądu do Pana/i danych 
oraz ich poprawiania. Podanie 
danych osobowych w formularzu 
aplikacyjnym jest dobrowolne, 
jednakże ich niepodanie powoduje 
brak możliwości wzięcia udziału 
w konkursie.

10. W skład Jury konkursu wchodzą:
• Jerzy Koźmiński - Prezes, Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności, 
Przewodniczący Jury

• Paweł Buszman - Prezes, 
American Heart of Poland, 
Przedsiębiorca Roku 2015

• Leszek Czarnecki - 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
GETIN Holding

• Andrzej Dębowski - Prezes, 
Ustka Apartamenty 

• Marcin Iwiński – Wiceprezes, 
CD Projekt, Przedsiębiorca Roku 
2008

• Adam Krzanowski – Prezes, Grupa 
Nowy Styl, Przedsiębiorca Roku 
2014

• Krzysztof Pawiński - Prezes, 
Grupa Maspex Wadowice, 
Przedsiębiorca Roku 2011

• Ewald Raben - Prezes, Grupa 
Raben, Przedsiębiorca Roku 2012

• Jacek Siwicki - Prezes, Enterprise 
Investors

• Andrzej Wiśniowski - Twórca 
i założyciel marki WIŚNIOWSKI, 
Przedsiębiorca Roku 2013

11. Proces oceny kandydatów składa 
się z następujących etapów:
a) oceny formalnej i preselekcji,
b) oceny merytorycznej.

12. Ocena i preselekcja, o której 
mowa w pkt 11 a) polega 
na weryfi kacji danych 
przygotowanych przez kandydata 
oraz na zebraniu dodatkowych 
informacji o kandydacie podczas 
bezpośredniego spotkania 
z kandydatem, o którym mowa 
w pkt 6. i jest dokonywana przez 
pracowników EY, a następnie 
przedkładana członkom Jury. 
Ocena, o której mowa w pkt 
11 b) dokonywana jest przez 
Jury. Każdy z członków Jury 
może przeglądać dokumentację 
wszystkich kandydatów 
spełniających kryteria formalne 
opisane w pkt 1-4. Jury, na 
wniosek któregokolwiek ze swoich 
członków, zwykłą większością 
głosów, może dopuścić do etapu 
merytorycznej oceny przez Jury 
każdego kandydata spełniającego 
kryteria formalne opisane w pkt 
1-4, niezależnie od preselekcji 
dokonanej przez pracowników EY.

13. Na podstawie dokonanej oceny 
Jury przyznaje tytuły zwycięzcom 
w poszczególnych kategoriach:

PRODUKCJA I USŁUGI
Osoby kwalifi kujące się do tej 
kategorii powinny zarządzać 
fi rmami, które spełniają 
następujące warunki:

• ponad pięcioletnia działalność 
produkcyjna i/lub usługowa 
na rynku polskim,

• przychody ze sprzedaży powyżej 
20 mln PLN.

NOWE TECHNOLOGIE/
INNOWACYJNOŚĆ 

Osoby kwalifi kujące się do tej 
kategorii powinny zarządzać 
fi rmami, które spełniają 
następujące warunki:

• ponad dwuletnia działalność na 
rynku polskim,

• przychody ze sprzedaży powyżej 
5 mln PLN. 

NOWY BIZNES
Osoby kwalifi kujące się do tej 
kategorii powinny zarządzać 
fi rmami, które spełniają 
następujący warunek:

• działalność na rynku polskim od 
dwóch do pięciu lat.

14. Spośród zwycięzców 
wymienionych w pkt 13. Jury 
wybiera Przedsiębiorcę Roku 
2016, który reprezentować 
będzie Polskę na etapie 
międzynarodowym w Monte Carlo.

15. Podstawowymi kryteriami oceny 
dokonywanej przez Jury są:

Przedsiębiorczość
•  pomysł, koncepcja i okoliczności 

powstania fi rmy
•  umiejętność przezwyciężania 

kryzysów oraz trudności przy 
tworzeniu i rozwoju fi rmy

•  niezłomność i determinacja 
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu

Strategia
•  budowa silnej marki (marek) 

zarówno w kraju, jak i za granicą

•  wizja i strategia rozwoju fi rmy 
oraz konsekwentna realizacja 
celów

•  zdolność dostosowania słabych 
i mocnych stron fi rmy do 
istniejących szans i zagrożeń

•  kluczowe czynniki sukcesu fi rmy
Wyniki fi nansowe

•  wyniki fi nansowe świadczące 
o stabilnym wzroście w dłuższym 
okresie

•  doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków fi nansowych

•  efektywność podjętych inwestycji
Działalność międzynarodowa

•  znaczenie eksportu oraz 
obecności kapitałowej na rynkach 
zagranicznych w podstawowej 
działalności fi rmy

•  formy zaangażowania 
w działalność gospodarczą poza 
granicami Polski

Nowe technologie/Innowacyjność
•  podejmowanie twórczych 

i nowatorskich działań 
prowadzących do lepszego 
pozycjonowania fi rmy wobec 
konkurencji

•  wprowadzanie i stałe rozwijanie 
nowych produktów i usług

•  innowacyjne stosowanie 
nowoczesnych technologii 
w podstawowej działalności fi rmy

•  tworzenie w fi rmie kultury 
sprzyjającej innowacyjności

Relacje z pracownikami i otoczeniem
•  podstawowe zasady współpracy 

i etyki pracy
•  motywowanie personelu – system 

ocen, nagród, awansowania
•  działania mające na celu rozwój 

lokalnej społeczności oraz 
aktywne współuczestniczenie w jej 
życiu.

16. Jury podejmuje decyzje 
większością głosów. W przypadku 
równej liczby głosów o werdykcie 
decyduje głos Przewodniczącego 
Jury.

17. Finalne zakwalifi kowanie 
kandydata/ów do udziału 
w konkursie uwarunkowane jest 
osobistym uczestnictwem w II 
sesji Obrad Jury. W przypadku 
niemożliwości osobistego 
stawiennictwa, Jury może 
odstąpić od dalszej oceny 
kandydata/ów.

18. Bezpośredni nadzór nad całością 
przebiegu oceny konkursowej 
sprawuje Ernst & Young Usługi 
Finansowe Audyt Sp. z o. o. Polska 
Sp. k., Rondo ONZ 1, 
00-124 Warszawa. 

19. W szczególnych przypadkach 
Jury może odstąpić od przyznania 
nagrody.

20. Jury ma prawo do przyznawania 
dodatkowych nagród specjalnych 
i wyróżnień.

21. Decyzja Jury musi być 
umotywowana, a jej uzasadnienie 
jest po rozstrzygnięciu konkursu 
dostępne publicznie.

22. Firmy posiadające status 
Partnerów lub Sponsorów 
konkursu, nie mogą brać udziału 
w konkursie. Przedstawiciele tych 
fi rm nie mogą być członkami Jury 
konkursu.

23. Nazwiska Finalistów oraz 
Laureatów są ogłaszane podczas 
uroczystości wręczania nagród 
w listopadzie 2016 r.

24. Organizator konkursu zastrzega 
sobie możliwość zmiany 
regulaminu konkursu.



Konkurs EY Przedsiębiorca Roku    Kontakt

EY Polska      Barbara Górska
Rondo ONZ 1      Dyrektor Konkursu
00-124 Warszawa     tel. +48 22 557 74 16

       e-mail: barbara.gorska@pl.ey.com
Infolinia:
tel. +48 22 557 77 55     Bartłomiej Smolarek
e-mail: przedsiebiorcaroku@pl.ey.com   Audytor Konkursu
www.przedsiebiorcaroku.pl    tel. +48 22 557 66 85
       e-mail: bartlomiej.smolarek@pl.ey.com

Więcej informacji na temat konkursu EY Przedsiębiorca Roku “Entrepreneur of the Year” na stronie internetowej 
www.przedsiebiorcaroku.pl lub pod numerem infolinii: 22 557 77 55.

Informacje o osobie nominującej przedsiębiorcę
(np. przedstawiciel działu marketingu, public relations)

Imię i nazwisko 

Nazwa fi rmy 

Stanowisko 

Telefon bezpośredni 

Adres e-mail (bezpośredni) 

Potwierdzam, że wskazane w niniejszym formularzu dane nie są informacjami poufnymi i mogę je przekazywać dla celów udziału 
w Konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt 
Sp. z o.o. Polska Sp.k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1 w Warszawie (00-124) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 526-02-07-930 
jako administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) dla celów Konkursu EY Przedsiębiorca Roku, co obejmuje także ich ujawnienie niezależnemu Jury Konkursu 
oraz innym osobom dokonującym oceny materiałów zgromadzonych na cele Konkursu. Zgodnie z ustawą przysługuje mi prawo 
wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym 
czasie odwołana, przy czym akceptuję, że odwołanie zgody może spowodować brak możliwości udziału w procesie nominowania 
innych osób do udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną i z osobami wskazanymi w niniejszym formularzu przez pracowników 
i współpracowników Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Polska  sp. k. z siedzibą 
przy Rondo  ONZ 1 w Warszawie (00-124) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 526-02-07-930 w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Podpis osoby nominującej: __________________________ Data: _______________________
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