
Regulamin rankingu 

„Skarbnik Samorządu 2018” 

 

§ 1 

Cel 

Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych polskich skarbników  gminy, 

miasta lub powiatu według stanu na 2018 rok. 

 

§ 2 

Definicje 

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

znaczenie: 

a) Ranking – ranking „Skarbnik Samorządu 2018”, tworzony wspólnie przez redakcję 

Dziennika Gazety Prawnej oraz Partnera Merytorycznego; wyniki Rankingu zostaną 

ogłoszone 18 maja 2018 r. podczas ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu, 

który odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018 r. w Gdyni, a następnie opublikowane 

w Dzienniku Gazecie Prawnej (planowany termin publikacji: 6 czerwca 2018 r., może 

ulec zmianie); 

b) Organizator - 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"; 

c) Partner Merytoryczny - Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Tadeusza Kościuszki 13a/1, 87-100 Toruń, 

NIP 8792693370, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w 

Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000685480, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000, zł (w całości 

opłacony); 

d) Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynowania 

postępowania rankingowego (dane wskazane w § 9); 

e) Zgłaszający - gmina, miasto lub powiat, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w 

Rankingu. 

f) Osoba Kontaktowa - osoba wyznaczona przez Wójta/Burmistrza/ 

Prezydenta/Starostę do przesłania formularza zgłoszeniowego oraz kontaktu z 

Organizatorem i Partnerem Merytorycznym Rankingu; 

g) Kapituła – trzyosobowe  grono ekspertów powołane przez Organizatora 

 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Zgłoszenia oceniane będą w kategoriach:  

 

 

a) gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców  

b) gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców  

c) gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców 

d) gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców 

e) gmina miejska do 20 tys. mieszkańców  

f) gmina miejska powyżej 20 tys. mieszkańców  



g) miasto na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców  

h) miasto na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców  

i) powiat do 60 tys. mieszkańców 

j) powiat powyżej 60 000 mieszkańców do 120 tysięcy mieszkańców 

k) powiat powyżej 120 000 mieszkańców 
 

 

2. Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” opublikowani zostaną jedynie laureaci 

Rankingu, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca w pierwszej trójce.Treść ankiet 

przesłanych przez Zgłaszającego pozostaje tajna i nie może zostać udostępniona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów 

niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem. 

 

 

§ 4 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 22 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. 

Organizator może przedłużyć czas przyjmowania zgłoszeń. 

2. Udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

3. Zgłoszenia odbywają się jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety w 

formie elektronicznej. Dostęp do ankiety będzie możliwy poprzez wypełnienie 

odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnej na stronie internetowej: 

www.gazetaprawna.pl/skarbniksamorzadu2018 

Wraz z wypełnioną ankietą Osoba Kontaktowa jest zobligowana do przesłania skanu 

wypełnionego i podpisanego przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta/ Starostę 

załącznika 1 dołączonego do Regulaminu. Uzupełniony załącznik należy przesłać na 

adres e-mail: rafal.zielinski@infor.pl . Wypełnienie ankiety bez przesłania skanu 

wypełnionego i podpisanego załącznika 1 zostanie uznane za nieważne. 

4. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do Organizatora, czyli wydawcy 

tytułu pasowego Dziennik Gazeta Prawna. 

5. Dla jednego przedstawiciela samorządu biorącego udział w Rankingu udział w 

Kongresie Perły Samorządu podczas którego wręczane będą wyróżnienia w 

Rankingu jest nieodpłatny. 

 

 

§ 5 

Przedstawione dane 

1. Ranking tworzony jest na podstawie danych przesłanych przez Zgłaszającego w 

formie uzupełnionej ankiety elektronicznej. 

2. Dane, które zostaną wprowadzone do systemu, nie powinny być zmieniane. Możliwe 

jest jednak, w sytuacjach wyjątkowych, dokonanie korekty wprowadzonych danych. 

W takiej sytuacji należy przekazać informacje o danych, które zostały wprowadzone 

w sposób nieprawidłowy, do pana Rafała Zielińskiego z Dziennika Gazety Prawnej 

(dane kontaktowe znajdują się w par. 7). Przekazanie informacji musi nastąpić do 

dnia 15 marca 2018 r. włącznie, chyba że Organizator zmieni termin przyjmowania 

zgłoszeń, ale wówczas tylko do końca tego terminu. 

3. Wysyłając uzupełnioną ankietę, Osoba Kontaktowa oświadcza, że przesłane dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane zatajone bądź zmodyfikowane 

przez samorząd, niezgodne ze stanem faktycznym. 

http://www.gazetaprawna.pl/skarbniksamorzadu2018
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5. Organizator może kontaktować się z Osobami Kontaktowymi w celu weryfikacji 

danych podanych w ankiecie. 

6. Dane przesłane przez Osobę Kontaktową stanowią podstawę do stworzenia listy 

rankingowej. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich odpowiedzi lub powstania 

błędów w przesłanych danych, dla danego wskaźnika, którego pytanie dotyczy, 

przyjmuje się zero punktów. 

7. Wszystkie uzyskane przez Organizatora dane zostaną wykorzystane jedynie do 

stworzenia listy rankingowej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie danych 

podawanych w ankiecie pod kątem ich kompletności i prawdziwości oraz do 

odrzucenia zgłoszenia (odmowy uczestnictwa w Rankingu), gdy informacje podane w 

zgłoszeniu okażą się nieprawdziwe. 

9. Organizator nie musi informować Zgłaszającego o  odmowie uczestnictwa w 

Rankingu. 

 

 

§ 6 

Harmonogram 

1. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 marca 2018 r. Rozumie się przez to 

wypełnienie ankiety w całości wraz z przesłaniem skanu zgłoszenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnionego i podpisanego przez Wójta/ 

Burmistrza/ Prezydenta/Starostę na adres: rafal.zielinski@infor.pl . 

2. Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 18 maja 2018 r. podczas ogólnopolskiego 

kongresu Perły Samorządu, a opublikowane 6 czerwca 2018 r. w Dzienniku Gazecie 

Prawnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji.  

 

§ 7 

Kryteria oceny i punktacja  

1. Ranking jest tworzony na podstawie ocen uznaniowych, wyrażanych w punktach 

przyznanych za działania skarbnika w obszarach ujawnionych w ankiecie  Rankingu, 

w ramach której Zgłaszający może zdobyć maksymalnie 100 punktów. 

2. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich odpowiedzi lub powstania błędów w 

przesłanych danych, dla danego wskaźnika, którego pytanie dotyczy, przyjmuje się 

zero punktów. 

3.  Zwycięzcą rankingu w każdej kategorii jest skarbnik, który łącznie uzyska największą 

liczbę punktów.  

 

 

                                                                       § 8  

Regulamin 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2018 roku.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

www.gazetaprawna.pl/skarbniksamorzadu2018 

3. W wyjątkowych przypadkach i z ważnych przyczyn Organizator może zmienić 

Regulamin już po rozpoczęciu postępowania rankingowego, o czym Zgłaszający 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 
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§ 9  

Informacje dodatkowe 

W sprawach proceduralnych i formalnych informacji odnośnie rankingu udziela: 

 Dziennik Gazeta Prawna – Rafał Zieliński (Koordynator), 

rafal.zielinski@infor.pl , +48 882 100 988. 

                      W sprawach merytorycznych informacji odnośnie rankingu udziela: 

  Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. - Mateusz 

Trawiński (Koordynator), ranking@centropolis.pl, +48 572 506 604 
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Załącznik 1                                   ZGŁOSZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a  wójt / burmistrz/ prezydent/ starosta (niepotrzebne skreślić) gminy 

 

……………………………………….…………………………………………………… 

[imię i nazwisko] 

 

Zgłaszam skarbnika gminy/miasta/powiatu …………………………………………………  

 

Pana/Panią ………………………………………………… do postępowania rankingowego 

„Skarbnik Samorządu 2018” oraz oświadczam, iż posiadam zgodę ww. osoby na udział  

ww. rankingu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się oraz zapoznałem  

 

Pana/Panią ……………………………………………………   z regulaminem postępowania 

rankingowego i go akceptuję, a wszelkie dane dostarczone twórcom rankingu – Dziennikowi 

Gazeta Prawna oraz  Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. są 

prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Jako osobę kontaktową wyznaczam: 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………../Stanowisko……………….. 

 

Adres e-mail………………………………………………….. Nr telefonu………………….... 

 
Zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego treść. (pole obowiązkowe) 

 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego wizerunku oraz utrwalanie mojego głosu podczas Gali Rankingu  
oraz na zwielokrotnianie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek lub głos, przez Spółki 
Grupy Kapitałowej Infor PL S.A. oraz pozostałych Partnerów Gali, w sposób przez nich wybrany, w tym w sieci Internet, 
prasie oraz innych mediach, a także innych kanałach komunikacji, wewnętrznych i zewnętrznych, w celach promocyjno-
informacyjnych projektu. Zgody udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony.  
(pole obowiązkowe) 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy 
INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.  
 
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) 
 i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz 
podmiotów współpracujących.  
 
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.  
 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, 
poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 
58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S. 
w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz 
na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi 
podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub 
uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., 
szczegółowe informacje znajdują się na stroniehttp://holding.infor.pl/ Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL  
i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie. 
 
 
…………………………………………                                                     ……………………………………………………………….. 
data                                                                                                               podpis i pieczęć 
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