Załącznik Nr 2
do Oświadczenia o zgodzie na poddanie się Weryfikacji z dnia _________ ____r. („Oświadczenie”)
podpisanego przez Spółkę (jak zdefiniowana w Oświadczeniu).
REGULAMIN PROJEKTU dot. Diversity&Inclusion Rating
1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu („Organizator”) we współpracy z Deloitte Advisory spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej „Partner”) realizuje projekt Diversity&Inclusion
Rating, którego celem jest ocena dojrzałości podmiotów w Polsce w zakresie poszanowania
różnorodności.
2. Każda ze Spółek zainteresowana wzięciem udziałem w Diversity&Inclusion Rating
zobowiązana jest po wypełnieniu i przesłaniu kwestionariusza badania (dalej „ankieta Badania”)
do poddania się Weryfikacji poprawności informacji przedstawionych w ankiecie Badania
(,,Weryfikacja”), przeprowadzanej przez Partnera.
3. Weryfikacja realizowana jest przez Partnera w terminie uzgodnionym ze Spółką, po
przedstawieniu przez Spółkę oświadczeń podpisanych przez Spółki w przedmiocie zgody na
poddanie się Weryfikacji, akceptacji Regulaminu Projektu oraz Warunków przeprowadzenia
Weryfikacji ankiety Badania przez Partnera („Warunki Weryfikacji”), w tym zobowiązania do
zapłaty na rzecz Partnera wynagrodzenia oraz odesłaniu przez Partnera zaakceptowanych
oświadczeń i innych dokumentów.
4. W sytuacji, gdy okazane przez Spółkę w trakcie Weryfikacji informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (tj. są oznaczone przez Spółkę jako „poufne”), Partner zobowiązany jest do
zachowania w tym względzie poufności, zgodnie z Warunkami Weryfikacji. Ograniczenie to nie
dotyczy informacji, które mają charakter informacji publicznych lub informacji uzyskanych z
innych źródeł bez obowiązku zachowania ich w poufności.
5. Spółka poddawana Weryfikacji zobowiązana jest okazać, w uzgodnionym z Partnerem terminie,
dokumenty potwierdzające poprawność odpowiedzi udzielonych przez nią w ankiecie Badania
opracowanej i udostępnionej przez Organizatora. Spółka zobowiązana jest okazać wersję
papierową lub elektroniczną wszystkich dokumentów, stanowiących potwierdzenie informacji
zawartych w ankiecie Badania.
6. Partner przeprowadza Weryfikację w oparciu o dokumenty okazane przez Spółkę. Weryfikacja
przeprowadzana przez Partnera ukierunkowana jest na potwierdzenie zgodności odpowiedzi
udzielonych przez Spółkę ze stanem faktycznym. Proces planowania i realizacji Weryfikacji
odbywa się z uwzględnieniem Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 („ISAE
3000”), aktualnego na dzień przeprowadzenia Weryfikacji, mającego zastosowanie do usług
atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych,
opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług
Atestacyjnych („IAASB”) - i ma charakter zlecenia poświadczającego o ograniczonym zakresie.
Weryfikacja nie stanowi badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości ani czynności rewizji finansowych w rozumieniu Ustawy z
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Weryfikacja dokonywana jest zgodnie z Regulaminem Projektu oraz Warunkami Weryfikacji.
7. Z tytułu przeprowadzonej weryfikacji Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Partnera
wynagrodzenia zawartego w tabeli poniżej, a także pokrycia kosztów związanych z przejazdem,
dietą i noclegiem członków zespołu Partnera. 10% wynagrodzenia przekazane będzie na rzecz
Organizatora.
Cena za udział w Weryfikacji

Duża firma

10.000 EUR

(500 pracowników i więcej)
Duża firma – członek FOB

8.000 EUR

(500 pracowników i więcej)
Mała i średnia firma

6.000 EUR

(poniżej 500 pracowników)

Przy decyzji o udziale w D&I Rating 2 lata z rzędu – 15% rabatu.
8. W sytuacji, gdy ankieta Badania uzupełniona i przesłana przez Spółkę odnosi się nie tylko do
Spółki, ale również do jej grupy kapitałowej, Spółka zobowiązana jest okazać członkom zespołu
Partnera w swojej siedzibie wszelkie dokumenty potwierdzające poprawność odpowiedzi
udzielonych w ankiecie Badania, a odnoszących się również do pozostałych podmiotów
tworzących grupę kapitałową.
9. W przypadku, gdy Spółka nie okazała wszystkich niezbędnych dokumentów w trakcie
Weryfikacji przeprowadzanej przez Partnera, jest ona zobowiązana dostarczyć je do siedziby
Partnera w terminie 3 dni roboczych licząc od daty, w której Weryfikacja w siedzibie Spółki była
przeprowadzana. Nieprzekazanie ich w ww. terminie równoznaczne jest z brakiem dokumentów
potwierdzających udzielone przez Spółkę odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w
ankiecie Badania.
10. Partner uprawniony jest do sporządzenia kopii wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych
dla celów archiwalnych, a w szczególności dla celów udokumentowania prawidłowości
przeprowadzonej Weryfikacji.
11. Proces Weryfikacji poprawności odpowiedzi udzielonych przez wytypowane Spółki
dokumentowany jest przez Partnera zgodnie z zasadami i w formie u niego obowiązującej, przy
zachowaniu należytej staranności w tym zakresie.
12. Po przeprowadzeniu Weryfikacji Spółek Partner przekazuje Organizatorowi zestawienie
zweryfikowanych odpowiedzi udzielonych przez Spółki, które wypełniły ankietę Badania. Spółka
natomiast po zapłacie wynagrodzenia oraz na podstawie Umowy z Partnerem, zawartej na
mocy oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 - otrzymuje raport poświadczający (,,Raport”)
sporządzony po przeprowadzeniu Weryfikacji zgodnie z wymogami ISAE 3000, w języku
polskim.

13. Organizator w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria wprowadzania Spółek w skład Ratingu,
jak również na podstawie ww. zestawienia oraz szczegółowych wyjaśnień przekazanych przez
Partnera, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych Spółek do Ratingu.
14. Data publikacji Diversity&Inclusion Rating będzie ustalana co roku decyzją FOB.
Akceptuję w imieniu Spółki:

