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Regulamin Konkursu  
 „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016” 

 
§1  

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 

„Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego”.  
2. Załączniki do niniejszego Regulaminu są publikowane co roku, wraz z ogłoszeniem 

kolejnej edycji Konkursu. Są to: 
a) Harmonogram Konkursu (załącznik nr 1), którego treść jest aktualizowana co roku, 
b) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), którego treść jest aktualizowana co roku. 

3. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, z siedzibą w Katowicach 
(ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice), zwany dalej „Organizatorem”. 

4. Nad prawidłową organizacją i realizacją Konkursu czuwa Koordynator Konkursu, 
wyłoniony przez Organizatora. 

 
§2  

Misja i cel Konkursu 
1. Misją Konkursu jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych 

praktyk i staży. 
2. Cele Konkursu to: 

a) zwiększanie świadomości studentów w zakresie korzyści płynących z udziału  
w wysokiej jakości praktykach i stażach oraz informowanie ich o praktykodawcach  
w województwie śląskim, którzy troszczą się o jakość organizacji praktyk i staży, 

b) informowanie praktykodawców o najlepszych sposobach organizowania praktyk  
i staży studenckich oraz zachęcanie ich do organizowania rzetelnej edukacji 
praktycznej, 

c) wypracowanie – przez przedstawicieli studentów, władze uczelni i praktykodawców – 
standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże studenckie. 

3. Cele Konkursu są realizowane poprzez: 
a) coroczne wyłanianie piętnastu podmiotów gospodarczych (firm, organizacji, 

stowarzyszeń i innych instytucji funkcjonujących zgodnie z przepisami prawa 
polskiego) z województwa śląskiego, które organizują praktyki i/lub staże o wysokim 
standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów, 

b) coroczne wyłanianie jednego podmiotu spośród podmiotów, o których mowa  
w ppkt a) niniejszego paragrafu i przyznanie mu tytułu „Praktykodawcy Roku  
Województwa Śląskiego”, z podaniem roku, za który tytuł ten został przyznany, 

c) promowanie wypracowanych standardów realizacji praktyk i staży. 
 

§3 
Kapituła Konkursu 

1. Kapituła Konkursu będzie liczyć maksymalnie 11 osób, będących przedstawicielami 
środowisk gospodarczych z województwa śląskiego. 

2. Kapituła Konkursu powoływana jest co roku, dla każdej edycji Konkursu.  
3. Kapituła spośród swego grona wyłania Przewodniczącego Kapituły. 
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§4 

Uczestnicy Konkursu 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty gospodarcze (firmy, organizacje, 

stowarzyszenia i inne instytucje funkcjonujące zgodnie z przepisami prawa polskiego) 
działające w województwie śląskim i oferujące studentom możliwość odbycia praktyk 
i/lub staży na tym terenie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
a) spełnianie kryterium, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, 
b) zgłoszenie do udziału w Konkursie przez osoby, o których mowa w pkt. 3 niniejszego 

paragrafu, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na 
wskazany w formularzu adres, 

c) odebranie Kwestionariusza ankiety, przesłanego przez Organizatorów w terminie 
określonym w harmonogramie Konkursu, wypełnienie go i przesłanie na wskazany  
w kwestionariuszu adres,  

d) akceptacja i przestrzeganie przez Uczestnika Konkursu warunków i Harmonogramu 
Konkursu, 

e) wyrażanie zgody przez Uczestnika Konkursu na podanie do wiadomości publicznej 
nazwy i logo podmiotu, a także wybranych informacji na jej temat, pozyskanych  
w wyniku wypełnienia Kwestionariusza ankiety, o którym mowa w § 4 pkt 2, w celu 
realizacji kolejnych etapów konkursu.  

3. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu mogą dokonywać studenci i absolwenci uczelni 
wyższych, członkowie organizacji i samorządów studenckich, przedstawiciele uczelni 
wyższych, samorządów i innych organizacji, w których zakresie zainteresowania leży 
rynek pracy, a także pracownicy i reprezentanci podmiotów, o których mowa w pkt 1 
niniejszego paragrafu. 

 
§5 

Realizacja konkursu 
1. Konkurs jest realizowany zgodnie z Harmonogramem Konkursu. 
2. Konkurs obejmuje następujące etapy: 

a) ogłoszenie konkursu i publikacja Regulaminu Konkursu oraz załączników do 
Regulaminu na stronie internetowej www.praktykodawca.us.edu.pl oraz stronach 
internetowych Organizatora, 

b) gromadzenie Formularzy zgłoszeniowych nadesłanych przez osoby, o których mowa  
w §4 pkt 1, 

c) przesłanie  Kwestionariuszy ankiet do Uczestników Konkursu przez Organizatora, 
d) gromadzenie Kwestionariuszy ankiet nadesłanych przez Uczestników Konkursu, 
e) analiza i ocena Kwestionariuszy ankiet przez Koordynatora Konkursu, 
f) wyłonienie piętnastu Uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów 

w etapie, o którym mowa w ppkt e) 
g) przeprowadzenie publicznego plebiscytu z udziałem Uczestników Konkursu,  

o których mowa w ppkt f) 
h) wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz trzech wyróżnionych Uczestników Konkursu, 
i) gala i publiczne ogłoszenie wyników. 
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3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do okazania na prośbę Organizatora dokumentów 

związanych z tokiem organizacji praktyk (np. ramowy program praktyk). 
 

§6 
Kryteria wyboru Zwycięzcy Konkursu 

1. Wybór zwycięzcy Konkursu obejmuje dwa etapy: 
a) analizę i ocenę Kwestionariuszy ankiet, 
b) przeprowadzenie publicznego plebiscytu. 

2. Analiza i ocena Kwestionariuszy ankiet będzie dokonywana przez Koordynatora 
Konkursu. Wynikiem tego etapu będzie przyznanie punktów wszystkim Uczestnikom 
Konkursu i stworzenie rankingu. 

3. Piętnastu Uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w rankingu,  
o którym mowa w pkt 2, weźmie udział w jawnym plebiscycie, który odbędzie się za 
pośrednictwem strony internetowej i trwać będzie minimum 2 tygodnie. W plebiscycie 
głos może oddać każda osoba pełnoletnia. Wynikiem tego etapu będzie wyłonienie 
jednego zwycięzcy Konkursu oraz trzech wyróżnionych Uczestników Konkursu. 

4. Dodatkowo, pięciu Uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów  
w rankingu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, zostanie ocenionych przez 
Kapitułę Konkursu podczas niejawnego spotkania, po szczegółowej analizie treści 
Kwestionariuszy ankiet. Decyzje Kapituły będą zapadać w drodze głosowania – 
większością zwykłą. W przypadku równej ilości głosów zadecyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły. W efekcie wyłoniony zostanie jeden zdobywca „nagrody 
Kapituły Konkursu Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego dla firmy” z podaniem 
roku, za który nagroda została przyznana. 

5. Jeśli do Konkursu zgłoszone zostaną instytucje publiczne, spośród których minimum trzy 
otrzymają co najmniej 50% punktów w wyniku oceny Kwestionariusza ankiety przez 
Koordynatora Konkursu, to zostanie dla nich utworzona oddzielna kategoria konkursowa: 
„instytucje publiczne”. Ich ocena będzie dokonywana przez Kapitułę Konkursu zgodnie ze 
schematem opisanym w pkt 4 niniejszego paragrafu. W efekcie wyłoniony zostanie jeden 
zdobywca „nagrody Kapituły Konkursu Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego dla 
instytucji publicznej”. 
 

§7 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających firmy i instytucje do konkursu 
(dalej: „dane osobowe”) jest Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach, ul. Bankowa 12 
(dalej: „Administrator”). Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.  

2. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) są podawane przez osoby zgłaszające 
firmy i instytucje do konkursu na zasadach dobrowolności, jednak ich niepodanie lub 
usunięcie skutkuje utraceniem możliwości zgłoszenia firmy w konkursie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od dnia 1.12.2016 roku do dnia 
2.01. 2017 roku wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu. W dniu 3 stycznia 2017 roku dane te zostaną usunięte. 
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4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. 
 

§ 8 
Ogłoszenie wyników i nagrody 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali. 
2. Nagrodzone podmioty otrzymają tytuły honorowe, o których mowa w §2 pkt. 3 ppkt. c) 

oraz statuetki. 
 

§9 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 
i warunki prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i przedłużenia 
terminu nadsyłania zgłoszeń do Konkursu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania 
nagrody przewidzianej w §6 Regulaminu, oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy 
Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub  
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w brzmieniu obowiązującym w dacie 
podpisania umowy.  

5. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
 

Harmonogram Konkursu  
 „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016” 

 
 

DATA WYDARZENIE 

15.11.2016 

ogłoszenie konkursu i publikacja Regulaminu Konkursu oraz 
załączników do Regulaminu na stronie internetowej 

www.praktykodawca.us.edu.pl oraz stronach 
internetowych Organizatora 

15.11.2016 – 31.12.2016 gromadzenie Formularzy zgłoszeniowych 

02.01.2016 
przesłanie  Kwestionariuszy ankiet  

do Uczestników Konkursu przez Organizatora 

02.01.2016 – 13.01.2016 
gromadzenie Kwestionariuszy ankiet  

nadesłanych przez Uczestników Konkursu 

14-15.01.2017 
analiza i ocena Kwestionariuszy ankiet  

przez Koordynatora Konkursu 

16.01.2017 stworzenie rankingu Uczestników Konkursu 

18.01.2017 – 16.02.2017 

wyłonienie piętnastu Uczestników Konkursu,  
którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w rankingu  

i przeprowadzenie publicznego plebiscytu 
- efekt: wyłonienie zwycięzcy Konkursu  

oraz trzech wyróżnionych Uczestników Konkursu 

09.02.2017  

dodatkowo: wyłonienie pięciu Uczestników Konkursu, 
którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w rankingu  

i przeprowadzenie głosowania przez Kapitułę Konkursu 
- efekt: wyłonienie zwycięzcy nagrody Kapituły Konkursu 

23.02.2017, godz. 15:00 uroczysta gala i publiczne ogłoszenie wyników 

22.03.2017 

zorganizowanie i przeprowadzenie debaty na temat 
standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże, 

z udziałem zwycięzców Konkursu, przedstawicieli uczelni 
wyższych i władz miasta, a także studentów 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu  

„Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016” 
 

Podobno w województwie śląskim istnieje firma, w której praktykanci nie parzą kawy  

i nie kserują dokumentów, lecz realizują samodzielne zadania? Znasz ją?  

W takim razie koniecznie zgłoś ją do konkursu na  

„Praktykodawcę Roku Województwa Śląskiego 2016”! 

 

Miałeś okazję odbyć praktykę lub staż w organizacji, która troszczyła się o jakość jej 

organizacji? A może jesteś pracownikiem firmy, która wypracowała godne naśladowania 

standardy organizacji praktyk i staży? Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i prześlij go 

na adres bk@us.edu.pl do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa firmy: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  

Adres firmy: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kontakt e-mail do firmy  

(np. Działu Rekrutacyjnego, Opiekuna praktyk): 
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kontakt do osoby zgłaszającej: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Status osoby zgłaszającej:  

 
 
Wysyłając zgłoszenie oświadcza Pan(i), że zapoznał(a) się z Regulaminem konkursu „Praktykodawca Roku 
Województwa Śląskiego 2016” i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu 
„Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016”. Jednocześnie, informujemy, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135): 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Bankowej 12; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom;  

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu. 


