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Regulamin rankingu 

„Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017” 

z dnia 16 lutego 2018 roku 

 
 

§1 

Postanowienia ogólne. 
 
1. Organizatorem rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017” (dalej „Złota Setka”) jest Polska 

Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45), wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji 
podatkowej NIP 522-01-03-609. 

2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla rankingu: Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 
85-063 Bydgoszcz.  

3. Czas trwania rankingu ustala się na okres od 16.02.2018 r. do 21 maja 2018 r.  
4. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm regionu Kujaw i Pomorza: 

a. Filary Regionu - najlepsze duże firmy pod względem wyników finansowych (firmy, które 
zatrudniają 250 pracowników i więcej). 

b. Najlepsze średnie firmy pod względem wyników finansowych (firmy, które zatrudniają mniej niż 
250 pracowników, do 50 pracowników). 

c. Najlepsze małe firmy pod względem wyników finansowych (firmy, które zatrudniają mniej niż 
50 pracowników). 

d. Filary Regionu - duże najbardziej innowacyjne firmy Kujaw i Pomorza (firmy, które zatrudniają 
250 pracowników i więcej).  

e. Małe i średnie najbardziej innowacyjne firmy Kujaw i Pomorza (firmy, które zatrudniają mniej 
niż 250 pracowników, do 10 pracowników). 

f. Mikro najbardziej innowacyjne firmy Kujaw i Pomorza (firmy, które zatrudniają mniej niż 
10 pracowników).  

g. Udany start w biznes (nowe firmy, założone po 1 stycznia 2015 r.). 
h. Duże miasta - najlepsza inicjatywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego. 
i. Małe i średnie miasta. Najlepsza inicjatywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju 

gospodarczego. 
j. Gminy wiejskie. Najlepsza inicjatywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego. 

5. Organizator ustala komisję w składzie: Jolanta Lenc (kontroler zarządzania Gazety Pomorskiej), 
Alicja Polewska (z-ca redaktora naczelnego Gazety Pomorskiej), Katarzyna Paczewska 
(dziennikarz Gazety Pomorskiej), Lucyna Talaśka-Klich (kierownik działu Dodatki Gazety 
Pomorskiej Borys Malinowski (starszy menedżer w dziale audytu i usług doradczych w PwC). 

6. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem rankingu, 
weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień 
i rozpatrywanie reklamacji. 

7. Organizator ustala kapitułę (tzw. sędziów kompetencyjnych) w składzie: Alicja Polewska (z-ca 
redaktora naczelnego Gazety Pomorskiej), Mirosław Ślachciak (prezes Pracodawców Pomorza 
i Kujaw), Krzysztof Matela (wiceprezes zarządu BCC, kanclerz Loży Bydgoskiej), Zbigniew 
Ostrowski (wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego) i Borys Malinowski (starszy 
menedżer w dziale audytu i usług doradczych w PwC) i przedstawiciel partnera naukowego.  

8. Zadaniem kapituły będzie ocena firm w kategoriach rankingu „Udany start w biznes” i trzech 
rankingach „Najlepsza inicjatywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego" (duże 
miasta, małe i średnie, a także gminy wiejskie). 

9. Uczestnikiem rankingu jest firma i jednostka administracyjna, która wypełniła formularz 
zgłoszeniowy do „Złotej Setki”. 
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§2 

Zasady rankingu. Zgłoszenia do udziału w klasyfikacji. 
 

1. Ranking ma charakter otwarty i udział w nim jest nieodpłatny. 
2. Zgłoszenia do „Złotej Setki” mogą nadsyłać firmy, które w dniu wysłania zgłoszenia prowadzą 

aktywną działalność gospodarczą. Komisja może wykluczyć zgłoszoną firmę z rankingu, jeśli ta 
zawiesi swoją działalność w trakcie rankingu. Za dane nadesłane w zgłoszeniu odpowiada osoba 
nadsyłająca zgłoszenie. 

3. Zgłoszenia można nadsyłać w dniach od 16.02.2018 r. do 31.03.2018 r. 
4. Zgłoszenie do udziału w rankingu polega na prawidłowym i kompletnym wypełnieniu ankiety 

zamieszczonej na stronie www.pomorska.pl/zlotasetka 
5. O tym, czy zgłoszenie zostało przyjęte do rankingu adresat ankiety zostanie poinformowany drogą 

e-mailową. 
6. Organizator może poddać telefonicznej lub e-mailowej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte 

w nich dane.  
7. Spośród wszystkich wypełnionych prawidłowo ankiet komisja stworzy ranking firm „Złota Setka”, 

który będzie opublikowany w specjalnym dodatku „Złota Setka Pomorza i Kujaw” oraz na łamach 
Gazety Pomorskiej i na stronie serwisu www.pomorska.pl/zlotasetka. 

8. Komisja może podejmować decyzję o wykluczeniu firm niespełniających wymogów regulaminu lub 
z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie rankingu. Decyzja 
komisji jest ostateczna. 

9. Z udziału w rankingu wyłączone są firmy kapitałowo powiązane z organizatorem rankingu. 
 

 
 

§3 

Zasady rankingu. Klasyfikacja. 
 
1. Uczestnicy, którzy wypełnią pełną ankietę, klasyfikowani będą we wszystkich rankingach na 

podstawie informacji podanych przez nich w formularzu zgłoszeniowym/ankiecie opublikowanym 
na stronie www.pomorska.pl/zlotasetka, między innymi: przychodów, kapitału własnego oraz 
zysku/straty netto. 

2. W przypadku kategorii finansowych, na podstawie wymienionych wcześniej danych, obliczane 
będą wskaźniki: 
a. Rentowność kapitałów własnych (zysk strata 2017 / kapitały własne 2017), 
b. Wskaźnik rentowności sprzedaży (zysk strata 2017 / przychody 2017), 
c. Dynamika wzrostu przychodów (przychody 2017 / przychody 2016 - 1), 
d. Dynamika wzrostu zysku (zysk strata 2017 / zysk strata 2016 - 1), 
e. Zysk netto. 

3. Następnie wskaźniki te będą ustawiane według przyznanych im sum punktów - od największej  
do najmniejszej. Im będzie ona większa, tym lepsze miejsce zajmie firma w danej grupie. 

4. Liczba punktów przy każdej kategorii wskaźników będzie zależna od liczby podmiotów biorących 
udział w rankingu. Na przykład, jeśli w danej ocenianej kategorii wezmą udział 84 
przedsiębiorstwa, to najlepsze z nich, którego parametr będzie najbardziej efektywny - otrzyma 84 
punkty. 

5. Ostatecznym wynikiem będzie suma punktów ze wszystkich wskaźników. 
6. W przypadku innowacyjnych firm brane pod uwagę będą odpowiedzi udzielone w ankiecie  

na www.pomorska.pl/zlotasetka w podpunkcie II. Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo. 
Kapituła, na podstawie udzielonych odpowiedzi w tej części ankiety, wybierze najbardziej 
innowacyjne firmy (dużą, średnią lub małą i mikro). 

7. Jeśli chodzi o kategorię "Udany start w biznes", oceniane będą firmy założone po 1 stycznia 
2015 roku, zarejestrowane w Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kategoria 
przeznaczona jest dla firm, które zadebiutowały i odnoszą sukcesy w Polsce i/lub na rynkach 
zagranicznych, wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami, ciekawą ofertą produktów lub usług 
oraz inwestują w dalszy rozwój. Wstępna ocena dokonana zostanie w oparciu o dane ilościowe. W 
wyniku weryfikacji wskaźników finansowych, z ocenianych firm do finału wybrane zostanie 
10 przedsiębiorstw.  
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8. Finaliści w kategorii "Udany start w biznes" zostaną poddani ocenie kapituły (tzw. sędziów 
kompetencyjnych), która w oparciu o dane ilościowe i jakościowe (innowacyjność rozwiązań, 
inwestowanie w rozwój, ciekawa oferta produktów lub usług, przewaga konkurencyjna, sukcesy 
firmy w Polsce i/lub na rynkach zagranicznych) wyłoni zwycięzców tej kategorii.  

9. W przypadku wyboru najlepszych inicjatyw w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego   
będą brane pod uwagę odpowiedzi udzielone w ankiecie na www.pomorska.pl/zlotasetka. Ranking 
przeznaczony jest dla urzędów miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które mogą 
zgłaszać podjęte inicjatywy w zakresie wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rozwoju 
gospodarczego. Zgłaszane mogą być zarówno jednorazowe projekty i wydarzenia, np. program 
wsparcia lokalnych firm, wsparcie wyjazdu lokalnych przedsiębiorców na targi branżowe, 
konferencje dla lokalnych firm, imprezy promujące lokalny biznes, cykl szkoleń dla 
przedsiębiorców, jak i nowe działania na rzecz np. wzrostu poziomu obsługi firm, takie jak 
wdrożenie zasady „jednego okienka” czy nowoczesnych standardów obsługi przedsiębiorców 
przez urząd gminy, a także np. uruchomienie portalu internetowego uwzględniającego potrzeby 
przedsiębiorców, pogłębienie współpracy szkół i uczelni z firmami. Podane przykłady nie stanowią 
zamkniętego katalogu - do rankingu mogą być zgłaszane wszelkie inicjatywy wypływające na 
lokalnych przedsiębiorców lub, szerzej, na rozwój gospodarczy regionu.  

10. Podczas pierwszego etapu oceny inicjatyw w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego dla gmin 
formularze zostaną ocenione według opisanych kryteriów przez organizatora konkursu: kryterium 
1 - efekty działań, waga 50 proc. (części z ankiety: krótki opis inicjatywy, cel i założenia inicjatywy, 
beneficjenci, efekty), kryterium 2 - innowacyjność, waga 30 proc. (innowacyjność, dobre praktyki 
i potencjał kontynuacyjny), kryterium 3 - współpraca, waga 20 proc. (współpraca 
z przedsiębiorcami, współpraca z innymi podmiotami administracji publicznej i społeczeństwa 
obywatelskiego). 

11. W każdej kategorii powstanie ranking. Najlepsi (ok. 3 duże miasta, ok. 5 małych i średnich miast 
oraz 5 gmin wiejskich - w zależności od liczby i jakości zgłoszeń) zostaną zakwalifikowane do 
etapu finałowego i uhonorowane wyróżnieniem podczas gali konkursu. Spośród nich, organ np. 
Rada Konkursu, dokona wyboru najlepszego zgłoszenia w drodze głosowania. W razie małej 
liczby zgłoszeń podczas pierwszej edycji konkursu, możliwe jest np. połączenie kategorii.  

 
 

§4 

Ogłoszenie wyników i nagrody. 
 
1. W dziesięciu kategoriach rankingu (regulamin plebiscytu  §1 pkt 4 podpunkt a, b, c, d, e, f, g, h, i, 

j) nagrodzimy po jednej firmie, mieście lub gminie, którzy zdobędą największą sumę punktów. 
2. W dziesięciu kategoriach w rankingu (regulamin plebiscytu §1 pkt 4 podpunkt a, b, c, d, e, f, g, h, i, 

j) przyznamy wyróżnienia firmom w każdej z kategorii, które kolejno uplasują się na drugim 
i trzecim miejscu rankingu (razem 20 wyróżnień). 

3. Laureaci rankingu otrzymają od organizatora statuetkę oraz pamiątkowy dyplom. 
4. Wszyscy laureaci rankingu są zaproszeni na uroczystą galę „Złotej Setki”, która odbędzie się 

21 maja 2018 roku w Operze Nova w Bydgoszczy. 
5. Nagrodzeni - firmy, miasta i gminy - będą mieli prawo do umieszczenia loga rankingu na swojej 

stronie internetowej i publikowania go tam przez 1 rok. 
6. Uczestnicy rankingu otrzymają po zakończeniu rankingu certyfikat uczestnictwa. 
7. Laureaci rankingu otrzymają pakiet 3 zdjęć: z wręczenia, laureatów danej kategorii i zbiorowe 

zdjęcie wszystkich laureatów oraz roczny dostęp do e-prenumeraty plus.pomorska.pl. 
8. Wyniki rankingu opublikujemy na stronie internetowej www.pomorska.pl/zlotasetka i w dodatku 

„Złota Setka Pomorza i Kujaw”.   
 
 

§5 

Ochrona danych osobowych.  
 

1. Podane w formularzu dane osobowe osoby biorącej udział w rankingu „Złota Setka Pomorza 
i Kujaw 2017" będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
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Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 w celu przeprowadzenia rankingu „Złota Setka 
Pomorza i Kujaw 2017". Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizowanie i 
przeprowadzenie przez nas ww. rankingu. Dodatkową podstawą przetwarzania danych 
osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Polska Press Sp. z o.o. w postaci dochodzenia 
swoich praw i obrony przed roszczeniami, a także w celu wypełnienia obowiązków ciążących na 
administratorze, w szczególności podatkowych i rozliczeniowych. Państwa dane będą również 
przetwarzane dla potrzeb dziennikarskich, zgodnie z § 4.7 powyżej. Za Państwa zgodą dane 
mogą być wykorzystane w kolejnych edycjach rankingu.  

2. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych. Dane mogą być 
przekazywane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy i współpracownicy Polska 
Press sp. z o.o., podmioty przetwarzające.  

3. Przysługuje Państwo prawo dostępu do Państwa  danych osobowych w siedzibie Polska Press 
Sp. z o.o. oraz do ich poprawiania, jak również od dnia 15 maja 2018 r. prawo do przeniesienia 
danych. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co 
do przetwarzania jego danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto mają Państwo prawo w każdym czasie 
zażądać  usunięcia danych osobowych, co  będzie równoznaczne z usunięciem danej 
zgłoszonej firmy z rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017", o czym Polska Press Sp. z 
o.o. powiadomi właściciela danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w kolejnym rankingu mogą Państwo w każdej chwili wycofać 
zgodę (mailowo na adres jakub.rzeznicki@polskapress.pl), przy czym nie wpłynie to na 
legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.  

4. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 
osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie na adres:  ul. Domaniewskiej 45, 
02-672 Warszawa. Udział w rankingu jest dobrowolny. Podanie danych osobowych jest 
warunkiem zgłoszenia danej firmy do rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017"; niepodanie 
danych osobowych skutkuje niemożnością udziału w rankingu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Państwa 
udziałem w rankingu. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę dane mogą być wykorzystane w ramach 
przyszłych rankingów, do czasu wycofania zgody przez Państwa.  

6. Od dnia 25 maja 2018 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

7. Od dnia 25 maja 2018 r. będzie wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym 
będzie można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych pod adresem: jakub.rzeznicki@polskapress.pl 

 
§6 

Postępowanie reklamacyjne. 
 

1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu 
uczestnikowi rankingu. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników rankingu wyłącznie w formie pisemnej od 
dnia rozpoczęcia rankingu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników 
głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres organizatora. 
4. Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Złota Setka 2017 - reklamacja”. 
5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika rankingu, przyczynę                  

reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu. 
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, 

włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. 
7. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego regulaminu. 
8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

 

 
 
 

§7 

Postanowienia końcowe. 



5

   

 

 
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady rankingu. Udział w rankingu 

jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rankingu. Dotyczy to w szczególności zmian 
poszczególnych czynności związanych z rankingiem oraz terminów.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników rankingu oraz 
osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, dostawców internetu).  

4. Ewentualne pytania w sprawie rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017” można kierować do 
działu Dodatki Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy: katarzyna.paczewska@pomorska.pl. 

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o.o., II 
Oddział w Bydgoszczy, Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz oraz pod 
adresem www.pomorska.pl/zlotasetka. 

 
 
 

 


