
nr korespondencji: UM.662092.2022 

 

Zarządzenie nr PM – 6063 / 2022    

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice 
w 2022 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłosić konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice w 2022 r. 

§ 2. Treść ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice 

w 2022 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Promocji  

i Komunikacji Społecznej. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Prezydent Miasta. 

§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz 

przygotowanie tekstu ujednoliconego jest Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej. 

§ 6. Treść ogłoszenia konkursu zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 

Adam Neumann 

 

Prezydent Miasta Gliwice 

 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM – 6063 / 2022 

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia  15 czerwca 2022 r. 

 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 

XVII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową  

dotyczącą miasta Gliwice w 2022 r. 

 

Regulamin konkursu 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, m.in. licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie, doktorskie (zwane dalej „pracami”) dotyczące miasta 
Gliwice – obronione w latach 2019 – 2022 (nie składane do niniejszego konkursu 
w żadnej z poprzednich edycji). 

2. Prawo do zgłaszania prac mają ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz 
uczelni, wydziału lub placówki badawczej, na której praca została obroniona. 

3. Prace należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji 
papierowej (napisanej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski)  
i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz z wnioskiem, który powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko autora, adres zamieszkania (i adres korespondencyjny jeśli jest 
inny niż adres zamieszkania), nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail (szczegółowa 
informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski  
w Gliwicach zawarta jest w załączniku do niniejszego Regulaminu Konkursu), 

2) kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy lub nadanie tytułu 
(uwierzytelnioną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub 
placówkę badawczą), 

3) pisemną zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Gliwicach danych 
osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym do celów związanych z obsługą tego 
zgłoszenia na potrzeby konkursu na najlepszą pracę dyplomową Prezydenta Miasta 
Gliwice, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) i Rozporządzeniem 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) i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), 

4) pisemną zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz 
publikację wizerunku w związku z udziałem w konkursie w ogłoszeniu informacji  
o wynikach konkursu, 



5) autorskie streszczenie zgłoszonej pracy (tekst czcionką Times New Roman lub 
Arial, w rozmiarze 12, na jednej stronie formatu A4, dopuszczalna liczba znaków nie 
może przekraczać 3.000), 

6) pisemne oświadczenie o możliwości wykorzystania pracy przez Miasto Gliwice  
do celów promocyjnych wraz z zobowiązaniem do zawarcia umowy upoważniającej 
Miasto Gliwice do nieodpłatnego korzystania z pracy do celów promocyjnych  
w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie.  

4. Prace konkursowe należy składać do 17 października 2022 r. w  zaklejonych 
kopertach opatrzonych jedynie napisem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 
dotyczącą miasta Gliwice w 2022” w sekretariacie Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, I piętro, 
pokój nr 132. 

5.  Do rozpatrzenia złożonych prac Prezydent Miasta powoła komisję konkursową oraz – 
na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów niebędących 
członkami komisji. 

6.  W skład komisji konkursowej wejdą: 

1) trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, w tym naczelnik Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej w funkcji przewodniczącego komisji konkursowej, 
oraz po jednym przedstawicielu z wydziałów: Promocji i Komunikacji Społecznej oraz 
Biura Prezydenta Miasta,  

2) radny Rady Miasta w Gliwicach wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta, 

3) przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach wskazany przez Rektora. 

7. Prezydent Miasta ustali regulamin prac komisji konkursowej oraz ekspertów 
niebędących członkami komisji.  

8. W charakterze ekspertów mogą zostać powołani specjaliści określonych dziedzin 
spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  

9.  Kryteria oceniania prac i autorskich streszczeń (w skali 10-punktowej): 

1) sposób prezentacji Gliwic lub osoby związanej z miastem, dający możliwość 
wykorzystania pracy w celach promocyjnych – do 6 punktów, 

2) twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem związany z miastem Gliwice 
– do 2 punktów, 

3) estetyka i przystępność pracy  - do 2 punktów. 

10. Prace będą oceniane przez komisję konkursową w 2 kategoriach: 

1) w dziedzinie architektury 

2) w pozostałych tematach związanych z Gliwicami 

11. Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta rekomendacje dotyczące 
nagród w konkursie do 30 listopada 2022 r. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania 
nagród podejmie Prezydent Miasta. 

 



12. Ustala się następujący katalog nagród Prezydenta Miasta w konkursie: 

1) nagrody rzeczowe, 

2) nagrody finansowe. 

13. Nagroda finansowa będzie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez autora 
nagrodzonej/wyróżnionej pracy, natomiast nagroda rzeczowa zostanie przekazana 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w sposób, o którym Urząd pisemnie powiadomi 
zwycięzcę/wyróżnionego autora pracy. Część nagrody finansowej nie zostanie 
wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora konkursu, przed wydaniem 
zwycięzcy nagrody, jako zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości 
nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. 
zm.). 

14. W przypadku przekazania nagród rzeczowych Organizator konkursu udzieli nagrody 
pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która przeznaczona 
zostanie na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu przekazania 
nagrody. 

15. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej 
wiadomości nastąpi do 7  grudnia 2022 r. 

16. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego 
Regulaminu. 

 

 

 

 
 

Adam Neumann 

 

Prezydent Miasta Gliwice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

         

 



      Załącznik do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dot. Miasta Gliwice w 2022 r. 

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1 

Dane Administratora 
Danych 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl 
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  

44-100 Gliwice 
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP 

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1. w celu przeprowadzenia oceny zgłoszonej przez Pana/Panią pracy do Konkursu Prezydenta Miasta na 

Najlepszą Pracę Dyplomową o Gliwicach, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów; 

2. dane osobowe osób nagrodzonych i wyróżnionych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) – 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Odbiorcy danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 
1) podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, 

w których Państwa dane osobowe są przetwarzane,  
2) członków komisji konkursowej oceniającej prace. 

Okres przechowywania 
danych osobowych 

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa. 

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu 
do danych osobowych 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 
uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Prawo do cofnięcia zgody  
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo 

prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. 
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. 

Sposoby realizacji 
przysługujących praw 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Informacja o wymogu/ 
dobrowolności podania 

danych oraz 
konsekwencjach 

niepodania danych 
osobowych 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych 
może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej 
zawarcie. 

3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi udział  
w konkursie. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, 

profilowanie 
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

Informacje dodatkowe 
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 12.08.2019 r . 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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). 
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http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==

