
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Next.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000303210, kapitał zakładowy 5 600 000 zł, NIP 5272570300, REGON 141350989 

Projekt „rodzina-i-kariera.infor.pl” realizowany jest w partnerstwie przez Next.pl Sp. z o.o. i Lechaa Consulting Sp. z o.o. na podstawie umowy  
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego  

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 

 

 Projekt regulaminu konkursu: „Firma Przyjazna Rodzicom” 
 
§ 1 Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Firma Przyjazna Rodzicom” (zwanego dalej 
Konkursem), jest Next.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000303210, posiadająca numer REGON: 141350989, 
numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.600.000,00 zł zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Partnerem Konkursu jest  LECHAA Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Lublinie ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin, 

3. Celem Konkursu jest promowanie pracodawców oraz rozwiązań, które pomagają rodzicom 
spełniać się w roli mamy/taty i jednocześnie realizować ambicje zawodowe.  

4. Za "przyjaznych rodzicom" można uznać tych pracodawców i organizacje, którzy podejmują 
działania na rzecz kobiet w ciąży i młodych rodziców wykraczające poza obowiązki 
wynikające z prawa powszechnego, w tym uregulowane w Kodeksie Pracy lub w których 
panuje wyjątkowa atmosfera sprzyjająca rodzicielstwu. Mogą to być zarówno duże 
korporacje, wprowadzające specjalne programy dla młodych rodziców, ale również mniejsi 
przedsiębiorcy i inni pracodawcy, stwarzający dogodne warunki pracownikom – rodzicom, 
w tym również pragnącym powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim czy 
wychowawczym. 

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z 
przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
konkursu – www.rodzina-i-kariera.infor.pl (zwanej dalej stroną konkursową). 

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
8. Konkurs prowadzony jest w ramach Projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” Nr 

POKL.01.05.00.00-106/12. 
9. Nagrody w Konkursie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
10. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

 
§ 2 Czas trwania Konkursu i jego przebieg 

1. Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 marca 2014 r. 
2. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniu 27 marca 2014 r. na gali finałowej 
3. Szczegółowy harmonogram Konkursu określi Program Konkursu, który zostanie 

upubliczniony przez Organizatora w jego siedzibie oraz na stronie konkursowej. 
4. Zgłoszenia od Uczestników przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2014 r., do godziny 23:59 
5. Konkurs przeprowadzany będzie w 4 kategoriach Uczestników:  

a) Mikroprzedsiębiorców – to jest  przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro. 

b) Małych Przedsiębiorców – to jest przedsiębiorców, którzy w jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęli 
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roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów ich 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro. 

c) Średnich Przedsiębiorców – to jest przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników 
oraz osiągnęli  roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 
aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 milionów euro. 

d) Dużych Przedsiębiorców – to jest przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie 250 i więcej pracowników 
oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy 
aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 
równowartość w złotych 43 milionów euro. 

6. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów.  
7. W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną eliminacje regionalne w 16 województwach.  

Jury Konkursu spośród zgłoszonych Uczestników w województwie wytypuje laureatów 
wojewódzkich. Eliminacje regionalne zakończone będą mini galami w każdym 
województwie, podczas których ogłoszeni zostaną laureaci wojewódzcy. 

8. W każdym województwie zostanie wybrany jeden laureat wojewódzki w każdej kategorii. 
9. Eliminacje regionalne wraz z mini galami odbędą się od  dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 21 

marca 2014 r.  
10. W drugim etapie spośród laureatów wojewódzkich zostaną wyłonieni laureaci Konkursu 

oraz przyznana zostanie nagroda główna Grand Prix, W każdej kategorii Uczestników 
wyłoniony zostanie jeden laureat Konkursu.   

11. Konkurs zakończony zostanie galą finałową w Warszawie, na której odbędzie się 
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być przedsiębiorca 

mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zatrudniający pracowników.  
2. Uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Regulaminem 

Konkursu. 
3. Uczestnikiem nie może być podmiot powiązany kapitałowo lub osobiście z 

Organizatorem lub  LECHAA Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 
także kontrahent Organizatora lub LECHAA Consulting spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

4. Osoba fizyczna działająca w imieniu Uczestnika lub go reprezentująca,  jak również 
osoba, która zgłasza Uczestnika do udziału w Konkursie powinna spełniać 
następujące warunki: 
a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora, a także pozostałych 
spółek powiązanych z nim kapitałowo;  
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c. nie jest pracownikiem, współpracownikiem LECHAA Consulting spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością –partnera projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl”;  

d. nie jest członkiem rodziny pracownika podmiotów wskazanych w punktach b i c; 
przy czym przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i 
rodzeństwo;  

e. wypełni formularz konkursowy, 
d. zaakceptuje niniejszy Regulamin. 

5. Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać: 
a.  pracodawca, który po wypełnieniu  zamieszczonego na stronie konkursowej projektu 
formularza konkursowego staje się Uczestnikiem Konkursu. 
b. pracownik zgłaszający firmę, w której jest zatrudniony,  poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursowej projektu. Uczestnikiem konkursu 
pozostaje tylko pracodawca, który potwierdzi chęć udziału w Konkursie i wypełni formularz 
konkursowy.  

 
§ 4 Zasady Konkursu i wybór zwycięzców 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien poprawnie wypełnić formularz 
konkursowy zamieszczony na stronie konkursowej i odesłać formularz Organizatorowi. 
Uczestnik dostanie od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail 
podany w formularzu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu Uczestnika, który przesłał 
formularz: 

a. zawierający nieprawdziwe lub niekompletne dane dotyczące zgłaszanego podmiotu, 
w szczególności  dane osób upoważnionych do reprezentowania firmy; 

b. zawierający treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa; 
c. zawierający treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące być uznane za 

obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem lub innymi przejawami 
dyskryminacji; 

d. zawierający treści odnoszące się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów 
tytoniowych; 

e. zawierający treści lub inne hasła, do których prawa przysługują osobom trzecim; 
3. Brak możliwości odczytania danych z formularza konkursowego, w szczególności nazwy, 

imienia i nazwiska, a także adresu e-mail, skutkuje pominięciem zgłoszenia bez przesyłania 
informacji do Uczestnika. 

8. Jury Konkursu (zwane dalej jury) składać się będzie z przedstawiciela Organizatora, 
przedstawiciela LECHAA Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
eksperta zewnętrznego. 

9. Jury dokona oceny nadesłanych formularzy z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
a. zgodności z celem Konkursu 
b. zgodności z Regulaminem Konkursu.  

10. Jury w oparciu o kryteria opisane w pkt. 9 przyzna każdemu zgłoszeniu określoną liczbę 
punktów według następujących zasad:  
a) za spełnienie każdego z kryteriów wskazanych w formularzu konkursowym jury przyzna 
Uczestnikowi jeden punkt,  
b) w przypadku otrzymania przez kilku Uczestników jednakowej liczby punktów kryterium 
rozstrzygającym będzie odpowiedź na podane w formularzu konkursowym pytanie: „W jaki 
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sposób Twoja firma wykorzysta nagrodę otrzymaną w konkursie?” ( zwane dalej kryterium 
dodatkowym). Jury w tym kryterium będzie mogło przyznać od 1 do 3 punktów. 

11. Laureatem wojewódzkim zostanie Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów 
spośród Uczestników zgłoszonych w danym województwie w danej kategorii. 

12. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w swojej 
kategorii.  

13. Nagroda Grand Prix zostanie przyznana przez jury Uczestnikowi, który w szczególny 
sposób wyróżnia się w działaniach na rzecz rodziny. Oceny dokona jury w oparciu o 
całokształt punktacji oraz kryterium dodatkowe. 

14. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników, każda decyzja jury zawiera pisemne 
uzasadnienie.  

15. Wyniki Konkursu zostaną upublicznione na stronie konkursowej. Lista laureatów Konkursu 
będzie opublikowana na stronie konkursowej od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 31marca 
2014 r. Podane zostaną do wiadomości dane laureatów Konkursu z formularza 
konkursowego. 

16. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w czasie gali finałowej w Warszawie w dniu 27 marca 
2014 r., na którą zostaną zaproszeni pocztą elektroniczną wszyscy finaliści wojewódzcy, z 
podaniem dokładnej daty, godziny i miejsca gali finałowej.  

17. Uczestnicy zobowiązani są odpowiedzieć na wysłanego e-maila Organizatora w terminie 5 
dni od daty jego otrzymania.  

18. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, firmy, adresu 
zamieszkania lub wykonywanej działalności, telefonu) w formularzu zgłoszeniowym będzie 
przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

19. W celu weryfikacji poprawności i prawdziwości informacji podanych w formularzach jury 
może zażądać od Uczestnika przedstawienia dodatkowych informacji potwierdzających 
wywiązywanie się przez Uczestnika względem pracownika z wynikających z przepisów 
prawa obowiązków pracowniczych, w szczególności w zakresie odprowadzania należnych 
składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Organizator może zwracać się do 
Uczestników z prośbą o podanie dodatkowych informacji o pracodawcy dotyczących 
rodzaju prowadzonej działalności, branży w której działa itp. 

20. Po zakończeniu Konkursu Organizator opublikuje związaną z Konkursem broszurę – raport 
dobrych praktyk w nakładzie 2.000 egzemplarzy, w którym zawarte będą informacje o 
Uczestnikach, w szczególności o laureatach wojewódzkich i laureatach Konkursu, zgodnie 
z treścią nadsyłanych formularzy konkursowych oraz informacji uzupełniających. Raport ten 
otrzymają Uczestnicy, jak również przedstawiciele mediów.     

 
§5 Nagrody 

1. Dla laureatów Konkursu przewidziane są 4 równorzędne nagrody konkursowe po jednej w 
każdej kategorii Uczestników - statuetki i sprzęt biurowy (laptop) o wartości po 3.000,00 zł 
brutto każdy oraz nagroda główna Grand Prix - statuetka i sprzęt biurowy (sprzęt do 
prezentacji multimedialnych) o wartości 10.000,00 zł brutto.  

2. Wszyscy laureaci Konkursu (w tym wojewódzcy laureaci) otrzymają tytuł „Firmy Przyjaznej 
Rodzicom”. 

3. Nagrody będą wręczane w czasie gali finałowej, a w przypadku ich nieodebrania przez 
laureata Konkursu podczas gali finałowej, mogą zostać odebrane w siedzibie Organizatora 
w późniejszym terminie.  
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4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę 
rzeczową. 

5. Laureat Konkursu nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim. Nie może 
również sprzedać nagrody w okresie pięciu lat od jej otrzymania oraz usuwać oznaczeń 
informujących o zakupie dokonanym ze środków Unii Europejskiej. 

6. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

7. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361) z tytułu wygranej w Konkursie od 
osoby fizycznej pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. 
Laureat Konkursu będący osobą fizyczną zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi 
podatku z tytułu wygranej w Konkursie przed wydaniem mu nagrody.   

§6 Przetwarzanie danych osobowych 
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze 

przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych z 
przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.   

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie ich niepodanie uniemożliwia 
udział w Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest 
Next.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.  

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wypełnienie i wysłanie formularza konkursowego oznacza akceptację regulaminu 
Konkursu przez Uczestnika. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy polskiego kodeksu 
cywilnego. 

3. Formularz konkursowy stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z ważnych przyczyn o czym 

niezwłocznie poinformuje jego uczestników. 
7. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres 

grazyna.ginalska@infor.pl 
 
 
 
 


