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Regulamin konkursu 

„Księgowy Roku 2017” 

 

§ 1 

Cel 

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych polskich księgowych oraz 

biur rachunkowych w 2017 roku, na podstawie kilkuetapowej oceny merytorycznej 

uczestników. 

 

§ 2 

Definicje 

W niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) poniższe wyrażenia otrzymują następujące 

znaczenie: 

a) Konkurs – konkurs „Księgowy Roku 2017”, tworzony przez Organizatorów, przy 

udziale Partnerów Merytorycznych, odbywający się w kategoriach „Księgowy” oraz 

„Biuro Rachunkowe”;  

b) Organizatorzy – (i) Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 

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 zł, 

wydawca „Dziennika Gazety Prawnej" – który jest organizatorem głównym 

Konkursu; (ii) Sage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 132, 02-

305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 228956, posiadająca 

kapitał zakładowy w wysokości 15.050.000 zł oraz (iii) Tax Care S.A., z siedzibą w 

Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 303939, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

6.000.000 zł (opłacony w całości); 

c) Partnerzy Merytoryczni – (i) Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 

57/59, 03-301 Warszawa; (ii) Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 

00-175 Warszawa; 

d) Biuro Rachunkowe – osoba fizyczna, handlowa spółka osobowa lub osoba prawna, 

która w dniu zgłoszenia zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w ramach 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; 

e) Księgowy – pełnoletnia osoba fizyczna zgłaszająca się do Konkursu, inna niż Biuro 

Rachunkowe i nie działająca w jego imieniu; 

f) Uczestnik – Księgowy lub Biuro Rachunkowe zakwalifikowane do udziału w 

Konkursie przez Organizatorów; 

g) Kapituła – pięcioosobowe grono ekspertów powołane przez Organizatora Głównego, 

składające się z ekspertów w dziedzinie rachunkowości, w którego skład wchodzą 

przedstawiciele Organizatorów i Partnerów Merytorycznych (po jednej osobie 

wskazanej przez każdego z tych podmiotów). 

 

§ 3 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 4 września 2017 r. do 29 września 2017 r. 
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2. Zgłoszenia odbywają się jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety w 

formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej: 

www.gazetaprawna.pl/konferencje/ksiegowyroku2017 

3. W formularzu rejestracyjnym należy podać: 

a) kategorię (Księgowy albo Biuro Rachunkowe), 

b) imię i nazwisko 

c) stanowisko 

d) nazwę firmy 

e) NIP 

f) adres elektroniczny 

g) adres korespondencyjny 

h) telefon 

i) województwo w którym zgłaszający ma siedzibę lub faktyczny adres 

zamieszkania.  

4. Biuro Rachunkowe powinno posiadać, a na żądanie Organizatorów przedłożyć w 

ciągu 24 godzin: 

a) skan aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej 

(CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz  

b) upoważnienie dla działającej w jego imieniu osoby fizycznej (nie dotyczy 

osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub 

reprezentujących danego przedsiębiorcę z mocy prawa). 

5. W formularzu zgłaszający wyraża: 

a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu organizacji Konkursu oraz 

do celu marketingu bezpośredniego produktów Organizatorów oraz 

podmiotów należących do Grupy kapitałowej INFOR PL/ Grup kapitałowych 

Organizatorów, 

b) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej od Organizatorów, 

c) zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 

bezpośredniego przez Organizatorów. 

Wyrażenie powyższych zgód na formularzu jest dobrowolne, jednak jego odmowa 

uniemożliwia uzyskanie statusu Uczestnika. 

6. Biuro Rachunkowe przy zgłoszeniu może dodatkowo udzielić odpowiedzi na pytania 

dotyczące sposobu prowadzenia swojej działalności, w związku z możliwością 

uzyskania nagrody Specjalnej Tax Care (zob. § 8 ust. 5 Regulaminu). 

7. Jedno Biuro Rachunkowe może być reprezentowane przez jedną osobę. 

8. Wykluczony jest udział w Konkursie jednej osoby w kategorii Księgowy przy 

jednoczesnym udziale tej osoby jako reprezentanta Biura Rachunkowego. W 

przypadku próby takiej rejestracji, skuteczne będzie pierwsze z prawidłowych 

zgłoszeń. 

9. Osoba zakwalifikowana do udziału w Konkursie otrzyma potwierdzenie tego faktu 

drogą elektroniczną. 

 

§ 3 

Kryteria i sposób oceny 

1. Ocena uczestników dokonywana jest na podstawie poprawności i/lub szybkości 

rozwiązywania: testów jednokrotnego wyboru oraz zadań sprawdzających wiedzę i 

umiejętności w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa 

finansowego i podatkowego. Testy i zadania przygotowywane są przez 
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Organizatorów oraz Partnerów Merytorycznych Konkursu. W przypadku dogrywki, o 

której mowa w § 10 ust. 2, przewiduje się odpowiedzi ustne na pytania Kapituły. 

2. Sposób rozwiązania testu jest poddawany kontroli z kluczem rozwiązań i oceniany za 

pomocą punktów. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową bądź niezupełną 

przyznawane jest zero punktów. Za odpowiedź prawidłową i zupełną przyznawany 

jest jeden punkt. 

3. Nad poprawnością przebiegu oceny testów czuwa Kapituła. Kapituła podejmuje 

decyzje większością głosów.  

 

§ 4 

Pierwszy etap 

1. Do wzięcia udziału w pierwszym etapie zakwalifikowani są uczestnicy którzy 

otrzymali potwierdzenie rejestracji w Konkursie. 

2. Pierwszy etap odbywa się w dniach 25-29 września 2017 roku. W tych granicach czas 

rozwiązywania testów jest nieograniczony, jednakże jedna osoba może rozwiązać test 

z pierwszego etapu tylko raz.  

3. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu testu online (15 pytań).  

4. Uczestnik rozwiązuje test online logując się za pośrednictwem unikalnego 

indywidualnego linku do platformy z pytaniami konkursowymi, przekazanego 

uczestnikom najpóźniej w dniu 25.09.2017 r.  

 

§ 5 

Drugi etap 

1. Do wzięcia udziału w drugim etapie zakwalifikowani są uczestnicy którzy 

odpowiedzieli bezbłędnie na 14 spośród 15 pytań. 

2. Drugi etap odbywa się w dniu 6 października 2017 roku.   

3. Drugi etap polega na przeprowadzeniu testu online (15 pytań). 

4. Uczestnik rozwiązuje test online logując się za pośrednictwem unikalnego 

indywidualnego linku do platformy z pytaniami konkursowymi,  przekazanego 

uczestnikom najpóźniej w dniu 6.10.2017 r. 

 

§ 6 

Trzeci etap 

1. Do wzięcia udziału w trzecim etapie Konkursu zakwalifikują się uczestnicy z każdego 

województwa, którzy zdobyli najwięcej punktów w najkrótszym czasie w etapie II 

2. Trzeci etap odbywa się podczas następujących konferencji regionalnych: 

a) 18 października 2017 r. – Gdynia, dla uczestników z województw: 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; 

b) 26 października 2017 r. – Wrocław, dla uczestników z województw: 

dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego; 

c) 9 listopada 2017 r. –  Kraków, dla uczestników z województw:  

małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego; 

d) 21 listopada 2017 r. – Poznań, dla uczestników z województw: 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego; 

e) 5 grudnia 2017 r. – Warszawa, dla uczestników z województw: łódzkiego, 

mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. 

5. Trzeci etap polega na przeprowadzeniu testu przy jednoczesnej obecności 

uczestników w ramach danej konferencji. Rozpoczyna się o jednej godzinie 

(dokładnie podanej z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem). Pytania widoczne 

będą na ekranie, zaś odpowiedzi udzielane będą w jednym czasie (pytanie po pytaniu) 
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przy odpowiednim zastosowaniu urządzeń do głosowania. Na każdej z konferencji 

test będzie się składał z innego zestawu pytań.  

 

§ 7 

Czwarty etap 

1. Do wzięcia udziału w czwartym etapie zakwalifikowani są uczestnicy, którzy przy 

rozwiązywaniu testu z etapu trzeciego uzyskali najwyższe 1-sze noty z danego 

województwa.  

2. Czwarty etap polega na przeprowadzeniu testu przy jednoczesnej obecności 

uczestników, w taki sposób jak test na etapie trzecim, podczas Gali Finałowej w 

Warszawie w dniu 12 grudnia 2017 roku. 

 

§ 8 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Uczestnicy, którzy na etapie trzecim zdobyli najwyższe noty z obydwu kategorii, 

otrzymują dyplom z wyróżnieniem, wręczany na gali regionalnej.  

2. Uczestnikom Konkursu którzy zdobyli pierwsze miejsce w obydwu kategoriach na 

etapie czwartym, przysługuje tytuł Laureata Konkursu. 

3. Laureaci Konkursu w obydwu kategoriach otrzymują Nagrodę Główną oraz dyplom 

oraz statuetkę. Laureat Konkursu w kategorii „Księgowy” oraz osoba, która 

reprezentowała Laureata Konkursu w kategorii „Biuro Rachunkowe” w trakcie 

trwania konkursu – otrzymują Nagrodę Główną (w konkursie są dwie Nagrody 

Główne). 

4. Organizator główny ufunduje nagrodę główną. 

5. Biuro Rachunkowe przy zgłoszeniu może dodatkowo udzielić odpowiedzi na pytania 

dotyczące sposobu prowadzenia swojej działalności. Prawdziwość podanych danych 

może być badana przez Tax Care. Na podstawie własnej oceny tych odpowiedzi Tax 

Care przyznaje najlepszemu wybranemu przez siebie Biuru Rachunkowego Nagrodę 

Specjalną Tax Care (nagrodę rzeczową). 

6. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w ust. 2-5 powyżej wręczane są w czasie Gali 

Finałowej.  

7. Uprawniony do odbioru nagrody lub wyróżnienia nie ma prawa przenieść swojego 

prawa na osobę trzecią. 

8. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich 

równowartość pieniężną. 

9. Złożenie pisemnej rezygnacji uprawnionego z Nagrody Głównej, powoduje 

wygaśnięcie jego prawa ze skutkiem natychmiastowym. 

10. Brak należytego współdziałania uprawnionego do odbioru nagrody rzeczowej, w tym 

także w zakresie spełnienia obowiązków podatkowych, powoduje wygaśnięcie jego 

prawa w terminie roku od dnia zakończenia Gali Finałowej. 

 

§ 9 

Wyłączenia z Konkursu 

1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatorów 

oraz Partnerów Merytorycznych oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny 

rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2. Spełnianie wymogów formalnych uczestnictwa w Konkursie, w tym prawidłowość 

dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, może być badana na każdym 

etapie Konkursu, aż do wręczenia nagrody. Stwierdzenie nieprawidłowości lub nie 
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dostarczenia dokumentów w terminie jest podstawą do wyłączenia uczestnika z 

Konkursu.  

3. Uczestnik nie ma prawa ujawniać treści pytań testowych osobom trzecim przed 

zakończeniem danego etapu. 

4. Uczestnik może być także wyłączony z Konkursu jeżeli przy udziale w Konkursie 

naruszają oni obowiązujące prawo, prawnie chronione dobra osób trzecich, lub rażąco 

naruszają dobre obyczaje. 

5. Skutek wyłączenia z Konkursu następuje również wtedy, jeśli uprawniony uczestnik 

nie pojawi się lub/i nie przystąpi do rozwiązania testu we wskazanym czasie lub 

zrezygnuje z udziału w Konkursie. 

6. W przypadku wyłączenia, zwolnione w ten sposób miejsce nie podlega uzupełnieniu 

o inne osoby. 

 

§ 10 

Inne sytuacje szczególne 

1. W przypadku równej ilości punktów Uczestników posiadających notę 1-szą na 

trzecim etapie, do czwartego etapu przechodzi każdy z nich. 

2. W przypadku równej ilości punktów uczestników posiadających notę 1-szą na 

czwartym etapie, następuje dogrywka, polegająca na odpowiadaniu na pytania 

Kapituły. Dogrywka wyłoni Laureata Konkursu w danej kategorii. 

 

§ 11 

Dane osobowe 

1. Administratorami danych osobowych podanych w formularzu są Organizatorzy (zob. 

§ 2 lit. b Regulaminu).  

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu organizacji 

Konkursu, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Organizatorów.  

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

4. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na publikację imienia, nazwiska, 

miejscowości zamieszkania/siedziby lub nazwy laureata lub uczestnika 

wyróżnionego, a także publikacji wizerunku tych osób lub ich przedstawicieli, w 

mediach i na stronach internetowych Organizatorów. 

 

§ 12  

Komunikacja 

1. Wszystkie oświadczenia między zgłaszającym/uczestnikiem a Organizatorami mogą 

być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Po każdym etapie Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku swojego testu. 

Uczestnicy zakwalifikowani do następnego etapu zostaną dodatkowo poinformowani 

o dokładnym czasie lub miejscu następnego etapu, za stosownym wyprzedzeniem.  

3. Uczestnik może kontaktować się z organizatorami pod adresem: 

anna.beczek@infor.pl lub telefonicznie 22 530 42 69. 

 

§ 13  

Regulamin 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r. Regulamin dostępny jest 

na stronie internetowej www.gazetaprawna.pl/konferencje/ksiegowyroku2017 . 
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2. W wyjątkowych przypadkach i z ważnych przyczyn Organizatorzy mogą zmienić 

Regulamin już po rozpoczęciu postępowania rankingowego, o czym zgłaszający 

oraz Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.  

3. Informacje o konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy. Zakres uprawnień Uczestników oceniany jest na 

podstawie Regulaminu. 


