
REGULAMIN KONKURSU  

O NAGRODĘ PREZESA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.  

na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (Konkurs) jest: 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 

Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000037957, NIP 5260300204, REGON 006746410, kapitał 

zakładowy w wysokości 5.301.329.000,00 zł, w pełni opłacony (ARP S.A. bądź Organizator). 

2. Intencją Konkursu jest: 

a. zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki 

zagadnieniami związanymi z innowacjami w przemyśle, restrukturyzacją, efektywnym 

zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz rolą ARP S.A. jako podmiotu zajmującego się 

wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności; 

b. promocja ARP S.A., w tym  jako Organizatora Konkursu,  w środowisku akademickim. 

3. Organizowany Konkurs stanowi wyraz zaangażowania ARP S.A. we wzmacnianie współpracy 

pomiędzy światem nauki i biznesu oraz w rozwój gospodarki opartej na wiedzy. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:  praca magisterska -

(kategoria 1.), praca licencjacka - (kategoria 2.) oraz praca inżynierska - (kategoria 3.) („Praca”) 

w następujących obszarach:  

a. Technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu;  

b. Otoczenie okołobiznesowe; 

c. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków; 

d. Informatyka 

5. Fundatorem nagród określonych w pkt. III Regulaminu jest Organizator.  

6. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, autorów Prac, Promotorów oraz 

podmiotów zgłaszających Prace do Konkursu. 

 

II. Zasady i Przebieg Konkursu 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Nabór Prac konkursowych skierowany jest do absolwentów publicznych uczelni zawodowych, 

których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą: 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.  

3. Wymaganym językiem dokumentów składanych w ramach Zgłoszenia do Konkursu, w tym 

Pracy jest język polski. 

4. Zgłoszenia Pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie publiczna uczelnia zawodowa, o której 

mowa w pkt. II. 2 Regulaminu („Uczelnia”), za zgodą  autora pracy.  

5. Uczestnikiem Konkursu jest autor Pracy, która została zgłoszona do Konkursu i bierze w nim 

udział.   

6. Każda Uczelnia może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną Pracę w każdej z kategorii 

wskazanych w pkt.I.4 Regulaminu.   

7. Daną Pracę można zgłosić do Konkursu tylko jeden raz.  

8. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, na podstawie 

których nadano tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera w Rzeczypospolitej Polskiej w 

roku akademickim 2019 bądź 2020.  



9. Prace zgłaszane do Konkursu powinny mieścić się w zakresie obszarów wskazanych w pkt. I.4 a-

d. Regulaminu. Każda zgłoszona w Konkursie Praca może swym zakresem odpowiadać więcej 

niż jednemu obszarowi. Uczelnia w zgłoszeniu określa do którego z obszarów zgłaszana jest 

Praca. Prace będą oceniane tylko w zgłoszonych obszarach.   

10. Ogłoszenie naboru w Konkursie nastąpi za pośrednictwem strony internetowej www.arp.pl  

w terminie do 15 lutego 2020 roku.  

11. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 15 

października 2020 roku do godziny 16.00. (Zgłoszenie do Konkursu)  

12. Zgłoszenie do Konkursu zawiera: 

a. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.arp.pl, prawidłowo 

wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi 

w związku z udziałem w Konkursie, w tym zgodą autora/autorów Pracy. Formularz 

zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

b. oryginał zgody autora Pracy, 

c. Pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej  

d. streszczenie Pracy (maksymalnie do 1500 znaków bez spacji), określające cel Pracy 

wraz z głównymi założeniami i wnioskami, 

e. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu magistra, 

licencjata, inżyniera,  

f. dokumenty wymienione w pkt. II 12 a-e w wersji elektronicznej w formacie .pdf (na 

płycie CD albo DVD albo na pendrivie). 

13. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać osobiście albo za pośrednictwem poczty przesyłając 

Zgłoszenie do Konkursu na adres Organizatora, wskazany w pkt. I. 1 Regulaminu z dopiskiem 

„Konkurs na pracę magisterską, licencjacką, inżynierską (Biuro Rozwoju Technologii)”. 

O przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu decyduje data stempla pocztowego bądź data wpływu do 

kancelarii Organizatora w przypadku zgłoszenia dokonywanego osobiście. 

14. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości przez Uczelnię, 

Promotora oraz Uczestnika, autora Pracy. 

15. Zgłoszenia do Konkursu dokonane po terminie określonym w pkt. II. 11 Regulaminu nie będą 

brały udziału w Konkursie, a zgłoszone w nich Prace nie będą podlegały ocenie.  

16. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie ze strony Organizatora jest Dorota 

Nowak-Wierzbińska Ekspert w Biurze Rozwoju Technologii, tel.: 022 6953745, mail: 

dorota.nowak-wierzbinska@arp.pl 

17. Organizator nie zwraca zgłoszonych w Konkursie Prac.  

18. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszoną Pracę na każdym etapie Konkursu bez podawania 

przyczyn, w szczególności, jeżeli Uczelnia, Uczestnik bądź zgłoszona Praca nie spełnia 

warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie wpisuje się w obszary wskazane w pkt. I. 

4 a-d Regulaminu, treści zwarte w zgłoszonej Pracy naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje 

albo prawa osób trzecich lub godzą w dobre imię Organizatora.  

19. W przypadku odrzucenia Pracy, autor Pracy nie bierze udziału w Konkursie, a Praca nie podlega 

ocenie w Konkursie.  

20. Prace zgłoszone w Konkursie zostaną poddane ocenie pod względem formalnym, a następnie 

merytorycznym przez Komisję Konkursową (Komisja). Komisja z pośród Uczestników dokona 

wyboru maksymalnie 3 Laureatów Konkursu w każdej z kategorii wymienionych w pkt. I. 4 

Regulaminu tj.  

- Laureata miejsca trzeciego w kategorii 1., w kategorii 2, oraz w kategorii 3.,  

- Laureata miejsca drugiego w kategorii 1., w kategorii 2, oraz w kategorii 3, 

- Laureata miejsca pierwszego w kategorii 1., w kategorii 2, oraz w kategorii 3.  
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21. Członków Komisji powołuje Organizator.  

22. Osoby wchodzące w skład Komisji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w 

pracach Komisji. 

23. W ocenie zgłoszonych Prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

a. możliwość zastosowania przedstawionych w Pracy rozwiązań w obszarach wskazanych 

w pkt. I. 4 a-d Regulaminu, 

b. możliwość zastosowania przedstawionych w Pracy rozwiązań w obszarach działalności 

spółek z grupy Organizatora, 

c. poziom merytoryczny Prac,  

d. innowacyjność rozwiązań zaprezentowanych w Pracach, 

e. oryginalność, 

f. komunikatywność przekazu. 

III. Nagrody przewidziane w Konkursie  

1 Laureat kategorii 1.,  kategorii 2, oraz  kategorii 3 za zajęcie miejsca pierwszego otrzyma nagrodę 

pieniężną w wysokości 4.000,00 zł, 

2 Laureat kategorii 1.,  kategorii 2, oraz  kategorii 3 za zajęcie miejsca drugiego otrzyma nagrodę 

pieniężną w wysokości 2.500,00 zł  

3 Laureat kategorii 1.,  kategorii 2, oraz  kategorii 3 za zajęcie miejsca trzeciego otrzyma nagrodę 

pieniężną w wysokości 1.500,00 zł. 

4 Wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym Promotor (nauczyciel akademicki, pracownik naukowy 

pełniący funkcję nadzorującego pracę osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu zawodowego 

magistra, licencjata, inżyniera) każdego z Laureatów opisanych w pkt. III 1-3 otrzyma nagrodę 

pieniężną w wysokości nagrody pieniężnej jaka przyznana zostanie Laureatowi, którego pracę 

nadzorował.  

5 Wszystkim Uczestnikom Konkursu wydane zostaną pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział 

w Konkursie.  

6 Uroczyste ogłoszenie wyników oraz symboliczne wręczenie nagród odbędzie się podczas Finału, 

który odbędzie się nie później niż do dnia  30 listopada 2020 roku po wcześniejszym ogłoszeniu 

daty i miejsca spotkania na stronie internetowej www.arp.pl.  Data i miejsce Finału zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej www.arp.pl z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem. 

Laureaci oraz ich Promotorzy zobowiązani są wziąć udział w Finale. Przekazanie nagród 

pieniężnych Laureatom Konkursu oraz Promotorom nastąpi  w terminie 14 dni od dnia, w 

którym odbędzie się Finał Konkursu, w formie bezgotówkowej. Wartość nagrody jest wypłacana 

Laureatom oraz Promotorom po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy. 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe przedstawicieli uczelni, uczestników Konkursu, Promotorów będą przetwarzane 

w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, wydania i odbioru nagrody, a także 

dla celów promocyjnych. 

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do niniejszego Konkursu  jest Agencja Rozwoju Przemysłu 

S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12. 

3. ARP S.A. oświadcza, że powołała administratora bezpieczeństwa informacji/wyznaczyła 

inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora 
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ochrony danych w ARP S.A.: iodiod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, 

ul. Nowy Świat 6/12. 

4. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą 

przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie  art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją 

niniejszego Konkursu w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce 

pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim 

innym niż Fundatorzy, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z organizacji 

konkursu. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

(rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca 

roku kalendarzowego w którym odbył się Finał Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy 

okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne 

wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego ze względu na miejsce pobytu lub 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych organu nadzorczego. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, ARP S.A. nie będzie podejmowała 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. W ramach akcji promocyjnej zgłaszający zobowiązuje się do umieszczenie informacji o 

Konkursie wraz z logo ARP S.A. na stronie internetowej zgłaszającego oraz umieszczenia 

plakatu informującego o konkursie wraz z logo ARP na tablicy informacyjnej w budynku Uczelni 

zgłaszającego.  

2. Jeżeli którekolwiek ze złożonych w ramach udziału w Konkursie  oświadczeń jest nieprawdziwe, 

podmiot, który złożył takie oświadczenie może być pociągnięty do odpowiedzialności za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym za spowodowaną Organizatorowi szkodę.  

3. Wszystkie ogłoszenia związane z Konkursem lub Finałem Konkursu, w szczególności Regulamin 

Konkursu  będą publikowane przez ARP S.A. na stronie internetowej Organizatora www.arp.pl.  

4. Uczelnie oraz Uczestnicy Konkursu mają obowiązek zapoznania się z publikowanymi 

ogłoszeniami związanymi z Konkursem i Finałem Konkursu, w szczególności z niniejszym 

Regulaminem. 

5. Organizator nie odpowiada wobec Uczelni, Promotora, Uczestnika, autora Pracy za działania 

bądź zaniechania innych Uczestników, autorów Prac, Promotorów, Uczelni.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konkursu, zmiany 

niniejszego Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje niezwłocznie na stronie 

internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach 

internetowych ARP S.A. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. Uczelniom, Promotorom, Uczestnikom Konkursu, autorom Prac nie przysługują 

względem Organizatora żadne roszczenia związane z odwołaniem Konkursu.   

8. W sprawach merytorycznych i organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

Konkursu  rozstrzyga ostatecznie Komisja.  

9. Organizator nie zwraca Uczelniom, Promotorom, autorom Prac, Uczestnikom żadnych kosztów 

związanych z dokonaniem zgłoszenia Pracy w Konkursie, udziałem w Konkursie lub jego Finale.  

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej 

Organizatora www.arp.pl W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

O NAGRODĘ PREZESA AGENJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.  

na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską  

Formularz dla przedstawicieli Uczelni 

 

 

1. Informacje o autorze 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji   

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

2. Informacje o pracy 

Rodzaj pracy licencjacka  

inżynierska  

magisterska  

Obszar (proszę zaznaczyć 

przynajmniej jeden) 

Technologie  

Otoczenie okołobiznesowe  

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem  

Informatyka  

Tytuł pracy  

Kierunek nauczania  

Obszar w którym Praca jest 

zgłaszana do Konkursu 

Technologie  

Otoczenie okołobiznesowe  

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem  

Informatyka  

 

3. Informacje o uczelni 

Nazwa uczelni  

Adres uczelni  

Władze uczelni  



 

4. Informacje o Promotorze 

Imię i nazwisko  

Tytuł zawodowy/stopień naukowy  

Adres do korespondencji, telefon, 

adres e-mail 

 

 

 

5. Oświadczenia/zgody autora 

Oświadczenie o autorstwie 

 

Oświadczam, że złożona przez mnie praca jest mojego autorstwa i nie zostały w niej dokonane 

żadne zmiany od momentu złożenia jej na uczelni do obrony. 

 

 

…………….…………………….………………… 

 

 

Oświadczenie o znajomości regulaminu 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu o nagrodę Prezesa Agencji 

Rozwoju Przemysłu S.A. i akceptuję jego warunki. 

 

 

..………………………………………..…………… 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

Promotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na zgłoszenie pracy w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej pracy w konkursie o nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. przez władze uczelni. 

 

 

………………………………………………… 

 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ul. 

Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

…………………………………….……………… 

 

6. Zgoda promotora na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ul. 

Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

…………………………………….………………… 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KARTA OCENY PRACY MAGISTERSKIEJ/LICENCJACKIEJ/INŻYNIERSKIEJ 

Uczelnia: 
 

 

Autor: 
 

 

Obszar: 
 

 

Tytuł Pracy: 
 

 
 
 
 

 

Poziom merytoryczny Pracy (1-25 pkt) 
 

 

Możliwość zastosowania przedstawionych w Pracy rozwiązań w 
obszarach wskazanych w pkt I.4 a-c Regulaminu (1-20 pkt) 

 

Możliwość zastosowania przedstawionych w Pracy rozwiązań 
w praktyce/Spółkach Skarbu Państwa (1-15 pkt) 

 

Innowacyjność rozwiązań zastosowanych w Pracach (1-15 pkt) 
 

 

Oryginalność (1-10 pkt) 
 

 

Komunikatywność przekazu(1-10 pkt) 
 

 

Dobór źródeł(1-5 pkt) 
 

 

Suma punktów: 
 

 

 

Uzasadnienie oceny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       ………………………………………………………….………….. 

       Podpis Przewodniczącego Komisji Oceniającej 


