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Regulamin Konkursu „Zawodowiec Roku 2022”  

  

§ 1.  

Postanowienia Ogólne  

  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki 

uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Zawodowiec Roku 2022” (zwany dalej:  

„Konkursem”) oraz tryb przeprowadzenia Konkursu.  

2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a, 

02305 Warszawa.  

3. Partnerem w Konkursie jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. 

M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP: 

6920000013, REGON: 390021764 (zwana dalej: „KGHM”).   

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

5. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 15 października 2022 r. (dzień ogłoszenia 

konkursu) do dnia 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 (dzień zakończenia 

składania zgłoszeń).  

6. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, które funkcjonują na 

obszarze Polski.  

  

§ 2.  

Cel Konkursu   

  

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych w Polsce nauczycieli kształcenia 

zawodowego w dziedzinach objętych Konkursem, którzy mogą być wzorem dla innych 

nauczycieli kształcących w zawodach przyporządkowanych do danej dziedziny, w tym 

w szczególności:  

a) cechujących się zaangażowaniem i pasją w pracy,   

b) wspierających zainteresowania zawodowe uczniów, w tym uczniów 

zdolnych,  

c) cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,   

d) posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i/lub wychowawcze w 

obszarze kształcenia zawodowego.   

  

§ 3.  

Uczestnicy Konkursu  

  

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego (nauczyciele 

przedmiotów zawodowych lub nauczyciele praktycznej nauki zawodu) 

zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowe 
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szkoły I stopnia, technika, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne) lub w 

centrach kształcenia zawodowego znajdujących się na obszarze  

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik” lub łącznie „Uczestnicy”).   

2. Wykaz dziedzin, w których można zgłaszać Uczestników Konkursu został 

zawarty w Załączniku nr 1 – „Dziedziny” (dalej: „Dziedziny”).  

3. Warunkiem formalnym przystąpienia Uczestnika do Konkursu jest wykazanie się 

przez Uczestnika minimum jedną inicjatywą (sukcesem) w każdym z poniższych 

obszarów w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu): 

a) działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego,  

b) wprowadzanie autorskich rozwiązań dydaktycznych i metodycznych (w tym 

innowacji pedagogicznych, TI i metod aktywizujących) w obszarze 

kształcenia zawodowego,  

c) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności 

z pracodawcami,  

d) wspierania zainteresowań zawodowych uczniów, w tym pracy z uczniem 

zdolnym,  

e) udział w doskonaleniu zawodowym.  

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz oraz pracownicy 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz KGHM, 

a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób 

stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych 

rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.    

§ 4.  

Przystąpienie do Konkursu  

  

1. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie może dokonać jedynie Podmiot 

zgłaszający, tj. szkoła lub centrum kształcenia zawodowego reprezentowane 

przez  dyrektora, po ustaleniu wspólnego kandydata we współpracy z Radą 

Szkoły, a w przypadku, gdy w szkole nie funkcjonuje Rada Szkoły – z Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim lub Radą Rodziców oraz z 

pracodawcami współpracującymi ze szkołą lub centrum kształcenia 

zawodowego.   

2. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie może zostać dokonane jedynie za 

zgodą Uczestnika.  

3. Podmiot zgłaszający może zgłosić nie więcej niż jednego Uczestnika w każdej z 

Dziedzin.  

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:  

a) wypełnienie przez Dyrektora szkoły lub centrum kształcenia zawodowego 

formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej 

https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022, który musi zawierać:  

https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
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i. potwierdzenie posiadania przez Dyrektora szkoły lub centrum 

kształcenia zawodowego zgody Uczestnika na uczestnictwo w 

Konkursie oraz zgody na przetwarzania jego danych osobowych i 

publikację wizerunku Uczestnika przez Organizatora (wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu);  

ii. oświadczenie Podmiotu zgłaszającego o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.  

Podanie Organizatorowi przez Podmiot zgłaszający jego/jej danych 

osobowych (tj. imię i nazwisko; status, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Regulaminu; kontakt: e-mail i numer telefonu) jest dobrowolne, ale 

konieczne dla udziału Uczestnika w Konkursie (wzór oświadczenia 

dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Podmiot zgłaszający jak i osobę zgłoszoną stanowi Załącznik nr 

2 do Regulaminu).   

5. Jeśli w złożonym formularzu zgłoszeniowym Konkursu, w uzasadnieniu lub 

załącznikach znajdą się dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych,                      

o których mowa w art. 9 ust. 1 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, dalej: „RODO”), Uczestnik może złożyć w 

formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, odmowa nie ma 

wpływu na prawo do uczestnictwa w Konkursie. W razie odmowy udzielenia 

zgody w tym zakresie, informacje te nie będą przetwarzane, ani publikowane.   

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym lub 

załącznikach do formularza zgłoszeniowego, Podmiot zgłaszający jest 

zobowiązany niezwłocznie o takim fakcie powiadomić Organizatora.  

7. Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest 

równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i akceptacją zasad 

Regulaminu.   

6.       Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym 

czasie z udziału w Konkursie.  

  

§ 5.  

Zasady Konkursu  

  

1. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a przede 

wszystkim w celu wyłonienia finalistów i zwycięzców, Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 

przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Edukacji i 

Nauki oraz przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. Komisja Konkursowa 

dokona wyboru przewodniczącego Komisji.  
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2. Proces oceny Uczestników składa się z dwóch etapów:   

a) oceny formalnej  

b) oceny merytorycznej.   

3. Ocena formalna polega na weryfikacji danych przesłanych przez formularz 

zgłoszeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.   

4. Przy ocenie merytorycznej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące 

kryteria oceny Uczestników (w okresie ostatnich dwóch lat szkolnych, tj. roku 

szkolnego 2021/2022 oraz 2020/2021):  

a) działania Uczestnika na rzecz promocji kształcenia zawodowego;  

b) wprowadzanie przez Uczestnika autorskich rozwiązań dydaktycznych i 

metodycznych (w tym innowacji pedagogicznych, TI i metod 

aktywizujących) w obszarze kształcenia zawodowego;  

c) współpraca Uczestnika z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w 

szczególności z pracodawcami;  

d) wspieranie zainteresowań zawodowych uczniów, w tym praca z uczniem 

zdolnym;  

e) udział w doskonaleniu zawodowym.  

5. Na podstawie dokonanej oceny, członkowie Komisji Konkursowej przyznają 

punkty od 1 do 3 w każdym z pięciu kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej 

(Karta oceny merytorycznej – załącznik nr 4), według zasady:  

a) Uczestnik spełnia kryterium w niepełnym zakresie (dwie inicjatywy w danym 

obszarze) – 1 punkt,  

b) Uczestnik spełnia kryterium w pełnym zakresie (od trzech do czterech 

inicjatyw w danym obszarze)  – 2 punkty,  

c) Uczestnik spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny (powyżej czterech 

inicjatyw) – 3 punkty.  

6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez każdego Uczestnika wynosi 15.   

7. Komisja Konkursowa nominuje maksymalnie po 3 Uczestników do tytułu 

„Zawodowiec Roku 2022” w każdej z Dziedzin, nadając im tytuł „Nominowanego 

Uczestnika”. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę osiągnięcia wychowawcze 

i dydaktyczne Uczestników w zakresie promocji kształcenia zawodowego, 

zaangażowania w wykonywaną pracę, a w szczególności kryteria oceny, o 

których mowa w ust. 4 powyżej.   

8. Spośród Nominowanych Uczestników w każdej z Dziedzin, Komisja Konkursowa 

wybiera nauczyciela, który otrzymuje tytuł „Zawodowiec Roku 2022” w danej 

Dziedzinie, pozostali dwaj „Nominowani Uczestnicy” otrzymują tytuł 

„Wyróżnionego Uczestnika” w danej Dziedzinie. Tytuł „Zawodowiec Roku 2022” 

otrzymuje nauczyciel z najwyższą liczbą punktów. W sytuacji, gdy w danej 

Dziedzinie Uczestnicy otrzymają tę samą liczbę punktów, Komisja Konkursowa 

w drodze głosowania (zwykłą większością głosów) dokonuje wyboru.    

9. Komisja Konkursowa może nie wskazać Nominowanych Uczestników w danej 

Dziedzinie, jeżeli nie będzie zgłoszeń lub uzna, że przesłane formularze 

zgłoszeniowe nie spełniają w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych  
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10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

11. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej 

Uczestnikom Konkursu.   

12. Nominowani Uczestnicy zostaną ogłoszeni do dnia 31 stycznia 2023 r. na stronie 

internetowej https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022.   

13. Nominowani Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.   

14. Zwycięzcy Konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach zostaną 

ogłoszeni podczas Uroczystej Gali.   

  

  

§ 6.  

Nagrody w Konkursie  

  

1. Nagrodami dla każdego Uczestnika, który otrzyma tytuł „Zawodowca Roku 2022” 

w danej Dziedzinie oraz dla „Wyróżnionych Uczestników” są dyplomy oraz 

vouchery (bony towarowe) do wykorzystania w sklepie ze sprzętem 

elektronicznym w następujących wysokościach w każdej z dziedzin Konkursu:  

a) za zajęcie I miejsca – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);  

b) za zajęcie II miejsca – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);  

c) za zajęcie III miejsca – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).  

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie 

równowartości nagrody.   

3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

nagrody w Konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.  

4. Nagrody zostaną wręczone na Uroczystej Gali w marcu 2023 r.   

  

§ 7.  

Ochrona danych osobowych  

  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 

02-305 Warszawa.   

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować poprzez e-mail: iod@frse.org.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników, Osób zgłaszających oraz członków Komisji 

Konkursowej i innych osób wykonujących czynności konieczne do 

przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 

1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO), a także w związku z realizacją zadania 

publicznego, wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na  

Administratorze oraz realizacją interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 

lit c, e oraz f RODO) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu 

„Zawodowiec Roku 2022” oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania 

i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronach 

https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
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internetowych Organizatora, FRSE oraz KGHM i w ich kanałach social media 

(imienia, nazwiska i wizerunku Laureatów tytułu „Zawodowiec Roku 2022” oraz 

imion,  nazwisk i wizerunków osób „Wyróżnionych Uczestników”, a także imion 

i nazwisk Nominowanych Uczestników, jak również adresów szkół lub placówek 

oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat 

nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. 

Dane osobowe Osób zgłaszających przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia Konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez 

Organizatora.   

5. Jeśli okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania, jakim jest 

przeprowadzenie Konkursu, Administrator może, wyłącznie w zakresie i na czas 

niezbędny do realizacji celu przetwarzania, powierzyć przetwarzanie danych 

osobowych Uczestników Konkursu oraz Osób zgłaszających, a także 

wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu podmiotom 

przetwarzającym, takim jak firmy dostarczające i serwisujące systemy 

informatyczne, wykonujące usługi poligraficzne lub inne konieczne do realizacji 

celu Konkursu, lub dokonujące w związku z przeprowadzeniem Konkursu 

przetwarzania danych na polecenie Administratora.  

6. Administrator może przekazać lub udostępnić innym Administratorom dane 

osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu:  

a) w celach służących przeprowadzeniu Konkursu (np. nadawanie i odbieranie 

korespondencji, udostępnianie informacji o Konkursie w środkach 

masowego przekazu);  

b) w celu realizacji swego interesu prawnego, w tym w szczególności 

rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów powstałych w związku z 

przeprowadzeniem Konkursu;  

c) lub jeśli tego będzie wymagało wykonanie obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze.  

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

przenoszenia danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego do tego czasu.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa 

– w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.  

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas konieczny dla przeprowadzenia 

Konkursu, w tym upowszechnienia wyników.   

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

w tym również profilowaniu.  
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11. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 

zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

13. Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

odmowa podania danych może uniemożliwić udział w Konkursie.  

  

§ 8.   

Odpowiedzialność  

  

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest jakakolwiek osoba, która 

nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do 

nagrody, a w przypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie 

zobowiązana do zwrotu nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do 

przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. Osoba, o której mowa w zd. 1 

traci także prawo do tytułów przyznanych jej przez Komisję Konkursową.  

3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród osób, które otrzymały tytuł „Zawodowca 

Roku 2022” jest osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące ją 

zdyskwalifikować – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – Komisja 

Konkursowa może dokonać zmiany werdyktu oraz wycofać przyznany tytuł. 

Kolejna osoba, która zdobyła najwyższa liczbę punktów otrzymuje wówczas tytuł 

„Zawodowca Roku 2022”.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Podmiot zgłaszający 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących Uczestnika oraz danych 

dotyczących adresu Podmiotu zgłaszającego lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w 

związku z prowadzeniem Konkursu.  

  

§ 9.  

Postanowienia końcowe  

  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022 oraz 

Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.mein.gov.pl i jest jedynym 

dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni 

przepisów niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie przy 

jednoczesnym poinformowaniu Uczestników o tych zmianach na stronie 

internetowej Konkursu.   

https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022
https://www.mein.gov.pl/
https://www.mein.gov.pl/
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3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez 

Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia 

Konkursu.  

6. Wizerunki „Nominowanych Uczestników” i Podmiotu Zgłaszającego (lub 

reprezentanta Podmiotu zgłaszającego) zostaną opublikowane, w szczególności 

na stronach internetowych FRSE, MEiN i KGHM oraz w ich kanałach social 

media. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, Uczestnik i Podmiot zgłaszający (lub reprezentant 

Podmiotu zgłaszającego) nieodpłatnie zezwalają na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku. Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i 

publikowana wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie. 

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) 

korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach 

eksploatacji. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z 

niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz 

Uczestnika, Podmiotu zgłaszającego (lub reprezentanta Podmiotu 

zgłaszającego) ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub 

odszkodowania z tego tytułu.  

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia Konkursu.   


