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Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu “Poznaoski Lider Przedsiębiorczości” 

 Średni Przedsiębiorca  Mały Przedsiębiorca Mikroprzedsiębiorca
Prosimy zakreślić wybraną kategorię 

CZĘŚD A 

Dane o przedsiębiorstwie 

1. Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym

2. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej

3. Forma prawna

4. Nazwa właściciela/i podmiotu oraz udział we własności 

5. Organ, w którym firma jest zarejestrowana,

numer rejestracyjny dokumentu,

data wystawienia, miasto

6. Adres siedziby firmy:

ulica i nr domu, kod pocztowy,

miejscowośd, gmina,

nr tel., e-mail, http://

7. Oddział/y firmy (adres/y)

8. Numer NIP

9. Numer REGON

10. Dane osoby/ osób kierującej firmą
nr tel.
e-mail

11. Dane osoby upoważnionej w firmie do kontaktu
z organizatorami Konkursu
nr tel.
e-mail

12. Profil działalności firmy

13. Firma uzyskała tytuł “PLP” w roku
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CZĘŚD B 

* Punkty fakultatywne dla podmiotów prowadzących Książkę Przychodów i Rozchodów
** Wstępne dane 

Ankieta dotycząca sytuacji ekonomicznej 

Dane finansowe w zł.  

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 **

Dane za rok obrotowy: 

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

2. Zysk/strata ze sprzedaży *

3. Zysk/strata z działalności operacyjnej *

4. Zysk/strata brutto

5. Zysk/strata netto *

6. Wartośd nakładów inwestycyjnych (netto)

a) Inwestycje/modernizacje odtworzeniowe

b) Inwestycje rozwojowe

c) Inwestycje na ochronę środowiska

7. Amortyzacja 

8. Nakłady na szkolenia pracowników

Stan na koniec roku obrotowego: 

9. Aktywa ogółem * 

10. Aktywa trwałe

11. Zapasy *

12. Należności krótkoterminowe *

13. Inwestycje krótkoterminowe *

14. Kapitał (fundusz) własny * 

15. Rezerwy i zobowiązania długoterminowe * 

16. Zobowiązania krótkoterminowe * 

17. Kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe *

18. Zatrudnienie w osobach (wszystkie formy zatrudnienia)

19. Zatrudnienie w etatach (pracownicy zatrudnieni na umowę o
pracę)

20. Liczba osób przyjętych na staże lub praktyki
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CZĘŚD C 

Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

Opis oferowanych produktów 

Opis istotnych osiągnięd firmy z ostatnich trzech lat (np. wdrożenie nowego produktu, wdrożenie nowej technologii,  
wdrożenie systemu informatycznego, systemu jakości) 

Prosimy wymienid posiadane certyfikaty, patenty, nagrody, wyróżnienia, ważniejsze referencje uznanych podmiotów 
(prosimy o załączenie kopii dokumentów) 
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Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

Sformułowana na piśmie Strategia rozwoju przedsiębiorstwa 

Prosimy odznaczyd jeżeli firma posiada opracowane w formie dokumentów elementy strategii:  

 misja firmy i cele strategiczne

 plan marketingowy

 plan finansowy firmy na 3-5 lat

 budżet operacyjny na najbliższy rok

 inne (prosimy wymienid jakie) 

Prowadzone działania i inwestycje proekologiczne

Opis przeprowadzonych inwestycji w okresie ostatnich trzech lat z podaniem poniesionych nakładów 
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Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

Opis wsparcia inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej/wspieranie organizacji pożytku publicznego 

Polityka zarządzania potencjałem ludzkim 

Prosimy odznaczyd, który z poniższych procesów funkcjonuje w Paostwa firmie w postaci wdrożonego 
i zakomunikowanego pracownikom systemu/strategii 

 strategia rekrutacji i adaptacji pracowników

 system ścieżek kariery i awansu pracowników

 system ocen pracowniczych 

 system motywacyjny

 system szkoleo i rozwoju pracowników

 inne formy działao na rzecz pracowników (prosimy wymienid jakie) 

Przynależnośd do organizacji samorządowych, związków pracowniczych i innych (prosimy wymienid jakich) 

Wymagane załączniki 

Prosimy o załączenie następujących dokumentów 











  skan podpisanego dokumentu „Oświadczenia kandydata do tytułu PLP" (podpisany oryginał dokumentu należy 
przesład pocztą lub dostarczyd osobiście do organizatora konkursu)

aktualny odpis KRS lub odpowiedni dokument z innego rejestru

wstępne sprawozdanie finansowe za rok 2020 (bilans, rachunek zysków i strat, inny równoważny

dokument lub wydruk) 

 sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019 (bilans, rachunek zysków i strat, inny równoważny dokument lub 

wydruk) 

kopie certyfikatów, patentów, nagród, ważniejszych referencji uznanych podmiotów

inne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (prosimy wymienid jakie)

Uwagi* Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w "Oświadczeniach kandydata do tytułu PLP".
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