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Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu „Przedsiębiorca roku” 
 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA  

Do konkursu “Przedsiębiorca roku” 

 

Nazwa firmy: ….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres firmy: 

ulica: ……………………………………………………… 

miasto: ……………………………………………………. 

telefon: ……………………………………………………. 

strona www: ……………………………………………… 

Wielkość firmy zgodnie  (zaznacz X we właściwej budce):  

Mikroprzedsiębiorca* 
1

 Małe i średnie przedsiębiorstwa*   

  

Nominacje z podziałem na podkategorie: 

 

Przedsiębiorca Roku Debiut roku Inwestycja/inwestor roku  

 

Rok założenia działalności gospodarczej: ……………………………… 

Rodzaj przedsiębiorstwa: □ produkcyjny □ handlowy □ usługowy □ inny ………………. 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.  

1. Opisz produkt, inwestycję, świadczone lub oferowane przez firmę produkty / usługi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                             
1
 1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 

euro; 

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 

euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
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2. Szczególne informacje i opinie na temat Kandydata np. nowe propozycje w ofercie, usłudze, 

stosunek do klienta, nowoczesne podejście do prowadzonej działalności, wykorzystanie OZE 

lub prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

3. Działania CSR firmy - społeczna odpowiedzialność biznesu: ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

4. Otrzymane nagrody, wyróżnienia i inne osiągnięcia firmy: ….………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do zgłoszenia można załączyć informacje dot. firmy, wycinki prasowe, ofertę podmiotu, 

otrzymane wyróżnienia oraz nagrody w innych konkursach/plebiscytach itp. 

 

Oświadczam niniejszym, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

w niniejszej ankiecie w celach związanych z realizacją Konkursu „Przedsiębiorca Roku”. 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta Tczewa. 

 

Prosimy wpisać dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu z Organizatorem Konkursu: 

Imię i nazwisko: ....................................................................................... 

Numer telefonu: ....................................................... 

Adres e-mail:  ............................................................ 

 

 

Podpis: ………………………………………………………………….. 


