
REGULAMIN KONKURSU 

“Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle” 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, dalej zwana WIR                              
z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Adres internetowy Organizatora Konkursu,                          
na którym umieszczony jest Regulamin Konkursu to: www.irpoznan.com.pl  
2. Konkurs odbywać się będzie na terenie działania WIR w Poznaniu. Konkurs rozgrywany będzie                       
w dwóch kategoriach - „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii mikroprzedsiębiorstwo” 
do 9 zatrudnionych oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe i średnie 
przedsiębiorstwo” łącznie do 249 zatrudnionych. 
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie                                       
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
4. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: prezes WIR w Poznaniu jako przewodniczący Kapituły, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, dyrektor 
WIR w Poznaniu. 
5. Koordynatorem działań prowadzonych w ramach Konkursu jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza                    
w Poznaniu. 
 

§2  
Cel Konkursu 

 
Za główny cel organizator przyjmuje rozwój i promocję rzemiosła oraz kształcenia zawodowego 
prowadzonego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w rzemieślniczym 
modelu kształcenia, wyróżnienie najlepszych firm rzemieślniczych, które upowszechniają pozytywne 
wzorce, m. in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia pracowników oraz wpływu 
na lokalne środowisko. 
 

§3  
Uczestnicy Konkursu  

 
1. Konkurs ma charakter zamknięty i dotyczy rzemieślników zrzeszonych  w Cechach z terenu 

działania WIR.  
 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymogów, które należy wpisać we wniosku. 

Przystąpić do Konkursu może firma, która: 
 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu oraz bieżącym była                  
i  jest członkiem cechu zrzeszonego w WIR w Poznaniu, 

- terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne, 
- wyróżnia się na niwie pedagogicznej, prowadząc przygotowanie zawodowe młodocianych 

pracowników oraz osiąga wysokie efekty kształcenia, 
- inwestuje w rozwój firmy, 
- utrzymuje stały poziom zatrudnienia lub tworzy nowe miejsca pracy, 
- stosuje zasady uczciwej konkurencji, 



- aktywnie uczestniczy w działalności struktur organizacyjnych rzemiosła, 
- angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności, 
- posiada certyfikaty, wyróżnienia, nagrody. 

 
    §4 

Procedura zgłaszania kandydatur 
 

1. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu „Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle” dokonać mogą 
następujący wnioskodawcy: 

1) Cechy zrzeszone w WIR w Poznaniu, 
2) Rzemieślnicy, 
3) Szkoły branżowe, 
4) Jednostki zaangażowane w kształcenie zawodowe z terenu działania WIR w Poznaniu. 

 
§6 

Sposób, miejsce i termin składania wniosków 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w formie papierowej w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego wniosku o tytuł „Lider Kształcenia 
Dualnego w Rzemiośle” do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

2. Niepodanie danych osobowych i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz wizerunku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 
§7 

Kryteria oceniania  
 

1. Obszary działalności gospodarczej oceniane w ramach konkursu:  
1) Osiągnięcia firmy w roku poprzedzającym rok kalendarzowy, w którym odbywa się 

konkurs w zakresie działalności: 
a) oświatowej (szkolenie i współpraca z jednostkami edukacyjnymi oraz działania 

mające wpływ na lokalny rynek pracy), 
b) społecznej (współpraca z lokalnymi instytucjami oraz działania prospołeczne                         

i charytatywne – wspieranie poprzez działania i ponoszone wydatki), 
c) gospodarczej (zrealizowane cele biznesowe). 

2) Osiągnięcia w czasie całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej:  
a) liczba wyszkolonych młodocianych pracowników i uzyskane efekty kształcenia, 

b) działalność na rzecz pracowników i ich rodzin (np. możliwość rozwoju 
zawodowego, stabilność zatrudnienia, dodatkowe świadczenia pracownicze), 

c) działalność na rzecz struktur organizacyjnych rzemiosła, 
d) posiadane certyfikaty, wyróżnienia, dyplomy, nagrody. 

 
§8 

Ocena zgłoszeń 
 

1. Ocena formalna i wstępna ocena merytoryczna wniosku kandydata nastąpi do 7 dni od dnia 
wpływu dokumentów. Ocenę zgłoszeń kandydatów dokonuje WIR w Poznaniu. 

2. W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony                                
o uzupełnienie wniosku. Uzupełnienie wniosku należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia 
wysłania prośby na wskazany adres e-mail. 

3. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 powoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. 
 



§9 
Kapituła Konkursu  

 
1. Wnioski rozpatrywane są przez Kapitułę Konkursu. 
2. Kapituła ma prawo zweryfikowania danych zawartych we wniosku w oparciu o wizytację lub 

wywiad środowiskowy. 
3. Kapituła Konkursu wyłania „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii 

mikroprzedsiębiorstwo” oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe                      
i średnie przedsiębiorstwo” oraz może przyznać maksymalnie dwa wyróżnienia. 

4. Kapituła Konkursu podejmie rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów o kolejności 
decyduje Przewodniczący Kapituły.  

5. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej. 
6. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do 

których mieli dostęp w związku z pracami Kapituły.  
7. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządza się protokół zawierający listę kandydatów, 

przyznaną liczbę punktów oraz informację o zwycięzcy Konkursu oraz wyróżnionych. 
 

§10 
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu  

 
1. Rozstrzygnięcie oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie do końca pierwszego 

półrocza danego roku kalendarzowego.  
2. Osoby nominowane o terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu zostaną poinformowane               

e-mailem lub telefonicznie oraz oficjalnym zaproszeniem.  
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej WIR w Poznaniu i przekazane 

mediom w zakresie: danych firmy zamieszczonych we wniosku kandydata oraz wyrażonych 
zgód. 

4. Nadanie tytułów i uroczyste wręczenie nagród jest wydarzeniem publicznym promującym 
laureatów, wyróżnionych i WIR w Poznaniu.  

5. Publikacja wizerunków laureata i ewentualnych wyróżnionych oraz przedstawicieli 
wnioskodawców będzie realizowana na podstawie udzielonej zgody zgodnie z oświadczeniem 
kandydatów zamieszczonych w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu „Lider Kształcenia 
Dualnego w Rzemiośle”. 

 
§11 

Nagrody 
 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii 
mikroprzedsiębiorstwo” oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe                        
i średnie przedsiębiorstwo”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę. 

2. Wyróżnione firmy otrzymują tytuł wyróżnionego  „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle”. 
3. W przypadku braku możliwości udziału nominowanego w uroczystości wręczenia nagród 

należy fakt zgłosić do Organizatora Konkursu.  
 

§12 
Zasady przetwarzania danych osobowych  

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Wielkopolska 

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, 
2. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców są przetwarzane w celach:  



1) zgłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu  „Lider Kształcenia Dualnego                  
w Rzemiośle”, 

2) promocji zwycięzcy i wyróżnionych kandydatów oraz WIR w Poznaniu,  
3) archiwalnych. 

3. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców przetwarzane będą na podstawie wyrażonej 
zgody. Wzięcie udziału w uroczystości wręczenia nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na publikację wizerunków pozyskanych podczas tej uroczystości.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydaci i wnioskodawcy 
mogą  kontaktować się z administratorem danych osobowych wskazanymi w ust. 1.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu przez 
okres 10 lat, licząc od roku następnego w którym rozstrzygnięto konkurs. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem 
uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

7. Kandydaci i wnioskodawcy mają  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Kandydatom i wnioskodawcom przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile ich dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy 
oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Kandydatom i wnioskodawcom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Kandydatom i wnioskodawcom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania w związku z ich sytuacją szczególną, o ile przetwarzanie ich danych osobowych 
jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej. 

11. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców będą ujawniane: podmiotom świadczącym 
usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów 
informatycznych utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych. 

12. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców nie są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 

13. W przypadku uzyskania przez kandydata tytułu lidera lub wyróżnionego, jego dane osobowe 
w zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, wizerunek, będą podawane do publicznej 
wiadomości. 

 
§13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wnioskodawcy zgłaszający kandydatów do Konkursu oraz uczestnicy Konkursu zobowiązani są 
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu  „Lider Kształcenia 
Dualnego w Rzemiośle” oznacza akceptację wszystkich warunków określonych w Regulaminie. 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu „ „Lider Kształcenia Dualnego                     
w Rzemiośle” bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu 
przeprowadzenia Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  Zmiany regulaminu obowiązują 
od momentu ich opublikowania. 

4. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
przeprowadzenia Konkursu  „Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle”. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Organizator. 
6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 
7. Organizator wyraża zgodę na promowanie, upowszechnianie oraz publikowanie informacji 

przez wnioskodawców, laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie  „Lider 



Kształcenia Dualnego w Rzemiośle” na stronach internetowych oraz w mediach 
społecznościowych.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość  danych Uczestników 
konkursu, w tym  brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika, w  szczególności, jeśli ten  nie podał prawdziwego  adresu do  korespondencji lub  
podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

9. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczonych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych  
z usunięciem  naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:  

a) ingerują w mechanizm działania konkursu;  
b)  przekazują nieprawdziwe informacje. 

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie począwszy od pierwszej edycji Konkursu. 
 


