
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 fizyczna, która jest:

• właścicielem/współwłaścicielem 
lub byłym właścicielem/
współwłaścicielem 
uczestniczącym w zarządzaniu 
polską, prywatną firmą 
(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 finansowymi 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 finansowymi, do 
dnia 30 czerwca 2016 r. na adres: 
EY Polska, Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa z dopiskiem 
„Konkurs EY Przedsiębiorca 
Roku”. 
Wymagane dokumenty finansowe 
firmy:

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

• deklaracje podatkowe za lata: 
2013, 2014 i 2015 (dotyczy 
wszystkich firm, które nie są 
objęte obowiązkiem sporządzania 
sprawozdań finansowych).
Warunkiem dopuszczenia 
przedsiębiorcy do konkursu jest 
przekazanie EY do 30 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 firmy 
kandydata oraz w terminie 
z nim uzgodnionym. Spotkania 
te są warunkiem koniecznym 
do zakwalifikowania kandydata 
do udziału w konkursie. 
W spotkaniach tych oprócz 
przedstawicieli EY, za zgodą 
przedsiębiorcy, będą uczestniczyli 
przedstawiciele Partnerów 
konkursu.

7.  Wszystkie przedstawione 
informacje finansowe 
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 firmy dla celów 
przeprowadzenia konkursu. 
Ponadto kandydat do konkursu 
wyraża zgodę na przekazywanie 
Partnerom konkursu informacji 
i danych, w tym danych 
osobowych kandydata i jego firmy 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
nazwa oraz dane teleadresowe 
firmy) na potrzeby konkursu EY 
Przedsiębiorca Roku. Dane będą 
przetwarzane przez Ernst & Young 
LLP i inne firmy należące do  
Ernst & Young Global Limited.

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 weryfikacji 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 kwalifikujące się do tej 
kategorii powinny zarządzać 
firmami, 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 kwalifikujące się do tej 
kategorii powinny zarządzać 
firmami, które spełniają 
następujące warunki:

• ponad dwuletnia działalność na 
rynku polskim,

• przychody ze sprzedaży powyżej 
5 mln PLN. 

NOWY BIZNES
Osoby kwalifikujące się do tej 
kategorii powinny zarządzać 
firmami, 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 firmy
•  umiejętność przezwyciężania 

kryzysów oraz trudności przy 
tworzeniu i rozwoju firmy

•  niezłomność i determinacja 
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu

Strategia
•  budowa silnej marki (marek) 

zarówno w kraju, jak i za granicą

•  wizja i strategia rozwoju firmy 
oraz konsekwentna realizacja 
celów

•  zdolność dostosowania słabych 
i mocnych stron firmy do 
istniejących szans i zagrożeń

•  kluczowe czynniki sukcesu firmy
Wyniki finansowe

•  wyniki finansowe świadczące 
o stabilnym wzroście w dłuższym 
okresie

•  doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków finansowych

•  efektywność podjętych inwestycji
Działalność międzynarodowa

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

•  formy zaangażowania 
w działalność gospodarczą poza 
granicami Polski

Nowe technologie/Innowacyjność
•  podejmowanie twórczych 

i nowatorskich działań 
prowadzących do lepszego 
pozycjonowania firmy wobec 
konkurencji

•  wprowadzanie i stałe rozwijanie 
nowych produktów i usług

•  innowacyjne stosowanie 
nowoczesnych technologii 
w podstawowej działalności firmy

•  tworzenie w firmie 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 zakwalifikowanie 
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 
firm 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.


