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REGULAMIN RANKINGU „Skrzydła Biznesu 2015” 

 

§ 1 

Misja i cel  

Misją rankingu jest promowanie efektywnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami z sektora 
MSP.  

Celem rankingu jest wskazanie, wyróżnienie i nagrodzenie firm wiarygodnych i charakteryzujących się 

najlepszymi wynikami finansowymi.  

§ 2 

Organizator  

Organizatorem i pomysłodawcą rankingu jest wydawca „Dziennika Gazety Prawnej" INFOR Biznes Sp. 
z o.o. z siedzibą przy ulicy Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, NIP 5272575823, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, 

pod numerem KRS 307225, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 29 421 550,00 zł w pełni 
wpłacony.  

§ 3 

Zasady tworzenia rankingu  

Proces wyłonienia zwycięzców przebiegać będzie dwustopniowo. W pierwszej fazie z bazy danych 

firmy Bisnode Polska zostaną wytypowane przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm, których 
obrót nie przekroczył 200 mln zł  w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku 

poprzedzającego kolejną edycję Rankingu Skrzydła Biznesu.  

W drugiej fazie wyłonione zostaną te firmy, które w ocenie Organizatora Rankingu są firmami:  

 o minimalnym ryzyku współpracy - decydujący jest współczynnik Failure Score D&B Poland 

Sp. z o.o.  

 w latach 2013/2014 wykazały się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży 

 nie są w stanie upadłości i likwidacji 

 terminowo złożyły do KRS sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy.  

Ranking tworzony jest w podziale na kategorie utworzone według obrotów firm (wpływy brutto lub 

należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy).  

 Mikro, obrót firmy do 8 mln zł.  

 Małe, obrót firmy do 40 mln zł.  

http://mfiles.pl/pl/index.php/Nale%C5%BCno%C5%9Bci
http://mfiles.pl/pl/index.php/Sprzeda%C5%BC
http://mfiles.pl/pl/index.php/Sprzeda%C5%BC
http://mfiles.pl/pl/index.php/Us%C5%82uga
http://mfiles.pl/pl/index.php/Podmiot_gospodarczy
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 Średnie, obrót firmy do 200 mln zł.  

W przypadku porównywalnej oceny wiarygodności firm wyższe miejsce w rankingu przypadnie firmom 

charakteryzującym się większą dynamiką wzrostu sprzedaży. Przy czym ocena wiarygodności firmy 
określana jest na podstawie wskaźnika Failure Score D&B Poland Sp. z o.o. definiowanym jako: 

wskaźnik ryzyka upadłości firmy, stworzony przez D&B Poland Sp. z o.o. na podstawie modelu 
statystycznego, który wyznacza prawdopodobieństwo upadku firmy w ciągu następnych 12 miesięcy. 

Prawdopodobieństwo wyznaczono na podstawie obserwacji zachowań blisko 400 tyś. firm 

prowadzących pełną księgowość.  

§ 4 

Warunkiem udziału w rankingu Skrzydła Biznesu - edycja 2015 jest zgłoszenie swojego akcesu 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 
http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/skrzydla_biznesu_2015/ w zakładce Ranking – formularz 

zgłoszeniowy, w terminie do 5 tygodni przed każdą galą. Terminy gal:  

 14 X TORUŃ (pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) 

 28 X WROCŁAW (dolnośląskie, lubuskie, opolskie)  
 4 XI KATOWICE (śląskie, małopolskie) 

 18 XI LUBLIN (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie) 
 9 XII WARSZAWA (mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) 

lub obecność w bazach Bisnode D&B Polska stworzonych poprzez proaktywne zbieranie danych.  

§ 5 

Ogłoszenie wyników  

Ranking Skrzydła Biznesu ma charakter cykliczny i przygotowywany jest raz do roku.  

Wyniki rankingu dla poszczególnych regionów ogłaszane są podczas regionalnych spotkań według 
harmonogramu dostępnego na stronie www.gazetaprawna.pl/konferencje  

Poszczególne edycje Rankingu rozróżniane są datami wprowadzanymi do nazwy przedsięwzięcia np. 
"Skrzydła Biznesu 2010", "Skrzydła Biznesu 2011", … "Skrzydła Biznesu 2015" 

§ 6 

Korzyści z udziału w rankingu  

 Nobilitacja i prestiż dla nagrodzonych firm.  

 Firmy wyróżnione podczas regionalnych spotkań otrzymają pamiątkowe dyplomy. Najlepsze firmy              

w klasyfikacji ogólnopolskiej otrzymają statuetki, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali 
finałowej, która odbędzie się w Warszawie.  

 Możliwość wykorzystania logo "Skrzydła Biznesu" jako certyfikatu potwierdzającego wiarygodność, 

innowacyjność i rozwój firmy. Firmy mogą wykorzystywać tylko logotyp spełniający specyfikacje 
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techniczne niezbędne do druku i emisji w internecie. Udostępniany on jest przez Organizatora na 

prośbę nagrodzonej firmy.  

 Możliwość uzyskania wiedzy poprzez uczestnictwo w części seminaryjnej prowadzonej przez wysokiej 

klasy ekspertów oraz otrzymanie materiałów szkoleniowych.  

§ 7 

Postanowienia końcowa  

 Rankingowi towarzyszy kampania wizerunkowa poprzez publikację wyników rankingu                       

i fotorelacji na łamach Dziennika Gazety Prawnej (specjalny dodatek), stronie internetowej 

projektu, relacji przeprowadzanych przez lokalne media oraz informacji zamieszczanych na 
stronach internetowych Partnerów.  

 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest INFOR Biznes Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa.  
 Dane osobowe będą wykorzystywane do dalszych działań związanych z rankingiem "Skrzydła 

Biznesu" w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. INFOR Biznes oraz 

Partnerzy projektu zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),                              

w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie do 

przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy 
kapitałowej INFOR PL SA i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.  

 INFOR Biznes Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych innym osobom     

i instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie uczestnika albo na 
żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.  

 Dane osobowe uczestników rankingu "Skrzydła Biznesu" są przechowywane przez 

organizatorów Rankingu.  
 Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez organizatora.  

 Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

uczestnik powinien kierować listem poleconym na adres: INFOR Biznes Sp. z o.o.,                        

ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, z dopiskiem "Skrzydła Biznesu", wysyłając e-mail na 
adres: skrzydlabiznesu@infor.pl.  

 Uczestnik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając e-mail na 

adres: skrzydlabiznesu@infor.pl, albo pismo na adres: INFOR Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 
58/72, 01-042 Warszawa, z dopiskiem "Skrzydła Biznesu".  

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeżeli żadna z klasyfikowanych 

firm nie wykaże swymi wynikami odpowiedniej wiarygodności.  

 Organizator zastrzega sobie prawa do cofnięcie lub zawieszenia nagrody, jeżeli w działalności 

firmy dojdzie do rażących nieprawidłowości wpływających negatywnie na ocenę 
wiarygodności.  

 Cofnięcie lub zawieszenie nagrody oznacza, że firma traci prawo do posługiwania się tytułem 

"Skrzydła Biznesu" i ma obowiązek usunięcia elementu graficznego Rankingu ze wszystkich 
materiałów promocyjnych, marketingowych i informacyjnych.  

 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Warszawie.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia 

konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.  


