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     REGULAMIN KONKURSU O STAŻ  
„Budujemy wartośd polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” 

  

 

Program Stażowy „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” powstał 
z inicjatywy Zespołu do spraw współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Paostwa 
oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo – badawczym. Zespół, złożony 
z reprezentantów polskich uczelni, spółek kluczowych Skarbu Paostwa oraz Ministerstwa Skarbu 
Paostwa, podczas spotkania 29 października 2014 roku w Stężycy, zarekomendował zintensyfikowanie 
współpracy, której celem będzie wspieranie potencjału spółek kluczowych Skarbu Paostwa poprzez 
wyłonienie absolwentów o ponadprzeciętnych zdolnościach oraz możliwośd realizowania 
zainteresowao tychże absolwentów z zakresu studiów w przyszłej pracy zawodowej. Ministerstwo 
Skarbu Paostwa wychodząc naprzeciw niniejszej potrzebie, zainicjowało program stażowy, którego 
zasady dla pierwszej edycji zostały uregulowane w niniejszym dokumencie. Z założenia staże, których 
Fundatorem są Spółki z udziałem Skarbu Paostwa, będą miały charakter stricte merytoryczny i będą 
służyd przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności Laureatów 
Konkursu w praktyce. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu "Budujemy wartośd polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!", zwanego dalej 

"Konkursem" jest Ministerstwo Skarbu Paostwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, zwane 

dalej "MSP" ". 

§2 PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wybór absolwentów do odbycia płatnego stażu jednego  
z Fundatorów wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 FUNDATORZY 

Ilekrod w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania „Fundatorzy Staży” - rozumie się przez to 

fundatorów Staży, tj. spółki z udziałem Skarbu Paostwa lub ich spółki zależne, które (na podstawie 

deklaracji o współpracy zawartej z MSP) zadeklarowały przyjęcie na staż absolwentów polskich 

uczelni i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w § 9 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu.  

Pełna lista Fundatorów Staży:  

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego  

3. Grupa ENEA 

4. Energa S.A. 

5. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 

6. Grupa Lotos S.A. 

7. KGHM Polska Miedź S.A. 
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8. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 

9. PERN „Przyjaźo” S.A. 

10. PGE Polska Grupa Energetyczna  

11. PGNiG S.A. 

12. PKN ORLEN S.A. 

13. PKO BP S.A. 

14. PKP CARGO S.A. 

15. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 

16. PZU S.A. 

17. TAURON Polska Energia S.A. 

 

 § 4 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąd udział absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy na uczelniach 
publicznych oraz niepublicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 
 1 stycznia a 31 grudnia 2014 r., i uzyskali tytuł zawodowy inżyniera, magistra, magistra 
inżyniera, inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, 
magistra inżyniera krajobrazu, inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 
niezbędnych elementów dyplomów ukooczenia studiów i świadectw ukooczenia studiów 
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu; Dz. U. Nr 196, poz. 1167).  

2. W konkursie nie mogą brad udziału członkowie władz, członkowie kierownictwa, pracownicy 
MSP i Fundatorów Staży oraz osoby im najbliższe. Przez "osoby najbliższe" rozumie się osoby 
wskazane w art. 115 § 11 Kodeksu karnego. 

 

§ 5 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 16 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia na konkurs będą 
przyjmowane od 16 marca do 31 marca 2015 r.  

2. Ministerstwo Skarbu Paostwa opublikuje relacje z przebiegu oraz wyniki Konkursu na swojej 
stronie internetowej do 30 czerwca 2015 r. 

 

§ 6 STAŻ 

Przez „staż” rozumie się 6-miesięczną lub 3-miesięczną  odpłatną formę praktycznego zdobywania 
wiedzy przez Laureatów niniejszego Konkursu u Fundatorów Staży, realizowaną na podstawie umowy 
cywilno-prawnej. 

 

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

§ 7 WYBÓR STAŻU 

Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik powinien obligatoryjnie wskazad preferowane przez siebie 

miejsca realizacji stażu – Fundatora Stażu. 
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§ 8 PRZEBIEG KONKURSU 

 Proces rekrutacji w Konkursie składa się z dwóch etapów: 

Etap pierwszy – wypełnianie ankiet personalnych. 

1. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie zobowiązana jest do wypełnienia ankiety 

personalnej (złożonej z kwestionariusza osobowego, informacji nt. obronionej pracy 

dyplomowej oraz testu kompetencji), która jest dostępna na stronie 

konkursowej: www.msp.gov.pl 

2. Wypełnienie ankiety personalnej na stronie internetowej jest możliwe do 31 marca 2015 r. 

do godz. 23:59. 

3. Ankietę można wypełnid tylko jednokrotnie. 

4. Ankieta personalna będzie badad predyspozycje do pracy uczestników konkursu.  Ankieta 

personalna będzie sprawdzana przez system komputerowy i oceniana liczbą punktów (40% 

oceny koocowej będzie stanowid wynik uzyskany przez Kandydata w teście kompetencji 

składającym się z 50 pytao, a pozostałe 60% zostanie przyznane na podstawie analizy 

informacji nt. pracy dyplomowej i średniej ocen uzyskanych podczas studiów). 

5. Do drugiego etapu Konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały najwyższą liczbę 

punktów w ankiecie personalnej. 

Etap drugi – ocena merytoryczna kandydatów przez spółki (Fundatorów). 

1. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w siedzibie Fundatora 

Stażu. Fundatorzy skontaktują się telefonicznie lub mailowo z  kandydatami, którzy zostaną 

zakwalifikowani  do II etapu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z kandydatem i  

braku odpowiedzi na otrzymanego maila, po trzech dniach od wysłania maila zostanie on 

skreślony z listy uczestników Konkursu.  

2. Spośród osób biorących udział w drugim etapie Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani 

dalej "Laureatami", którzy uzyskają możliwośd odbycia płatnych staży u Fundatorów staży. 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2015 r. podczas Gali Finałowej Konkursu.  

O dokładnej dacie, miejscu i godzinie uroczystości Laureaci i Fundatorzy Staży zostaną poinformowani 

ze stosownym wyprzedzeniem.  

III. PRAWA, UPRAWNIENIA  I OBOWIĄZKI MSP, UCZELNI ORAZ FUNDATORÓW STAŻY 

§ 9 REALIZACJA STAŻU 

1. MSP oraz Fundatorzy Staży nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę numeru telefonu 
uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiających powiadomienie o wygranej oraz  
za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.  

2. Każdy Fundator Staży zapewni Laureatom Konkursu w spółce dominującej lub spółkach 
zależnych płatny staż w wysokości: 

1. dla najlepszego Laureata minimum 2 500 zł  
(słownie: dwa tysiące piędset złotych) brutto miesięcznie. 

2. za zajęcie kolejnych miejsc minimum 2 000 zł  
(słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. 

3. Termin rozpoczęcia stażu będzie przedmiotem indywidualnych ustaleo pomiędzy Laureatem 
Konkursu, a Fundatorem Stażu. 
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4. Czas trwania stażu, w zależności od zajętego miejsca w Konkursie, będzie wynosił w każdej 
Spółce: 

 nagroda I stopnia  - sześciomiesięczny staż, 

 nagrody II stopnia - trzymiesięczne staże, 
 
Przy czym nagroda I stopnia przewidziana jest dla osób, które uzyskały najlepszy wynik  
w każdej Spółce w obydwu etapach Konkursu.  

5. Pozostałe warunki odbywania stażu zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Fundatorem  
a stażystą. 

6. W przypadku, gdy Fundator zdecyduje się przedłużyd staż lub podpisad nową umowę ze stażystą 
na okres przekraczający okres przewidziany w Konkursie, wówczas wysokośd wynagrodzenia 
oraz pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleo pomiędzy 
Fundatorem a stażystą. 

7. MSP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji stażysty z podjęcia stażu lub jego 
przerwania.  

8. MSP i Fundatorzy Staży nie mają obowiązku pokrycia stażyście kosztów zakwaterowania na czas 
trwania stażu oraz kosztów podróży. 

 

§ 10 OPŁATY I PODATKI 

MSP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których 

mogą byd zobowiązani zwycięzcy Konkursu lub Fundatorzy Staży. 

 

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚD 

1. Decyzje MSP oraz Fundatorów Staży są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. Laureatom Konkursu nie przysługuje roszczenie o zmianę przyznanej nagrody.  

3. Prawo do nagrody nie może byd przeniesione na rzecz osób trzecich. 

  

IV. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 12 

MSP dołoży wszelkich starao, aby liczba staży, proponowanych dziedzin staży oraz Fundatorów Staży 

pozostała niezmienna podczas trwania edycji Konkursu. 

  

§13 

Wszelkie materiały związane z Konkursem, przekazane organizatorowi przez uczestników Konkursu, 

nie podlegają zwrotowi.  

§14 

MSP zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęd i innych informacji  

o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na stronie internetowej MSP,  

w prasie, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji. MSP zastrzega sobie prawo  

do bezpłatnego wykorzystywania wizerunku Laureatów Konkursu w Internecie, prasie lub w telewizji 
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poprzez publikację zdjęd oraz materiałów filmowych zebranych podczas Gali Finałowej w celach 

związanych z promocją Konkursu. 

  

§15 

Przez zgłoszenie MSP chęci udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje, określone 

w § 13, a także na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ministerstwo Skarbu Paostwa 

mieszczące się w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 i przez dziennik informacyjny 

„Rzeczpospolita” oraz na udostępnienie swoich danych osobowych Fundatorom Staży konkursu,  

tj. następującym spółkom oraz podmiotom w ramach ich grup kapitałowych: Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa ENEA, Energa S.A., Grupa Kapitałowa Grupa 

Azoty, Grupa Lotos S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., PERN „Przyjaźo” 

S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., PKO BP S.A., PKP CARGO S.A., 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PZU S.A., TAURON Polska Energia S.A. do celów związanych  

z organizacją konkursu. Każda osoba ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych, 

przetwarzanych dla potrzeb Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych  w wyżej opisanym celu jest 

dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. Administratorem danych 

osobowych uczestników jest MSP. 

§ 16 

Informacje uzyskane na potrzeby Konkursu za pośrednictwem wypełnionego formularza, będą 

wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawieo statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy 

danych "Budujemy wartośd polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” przez MSP ("Baza Danych"). MSP 

będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Informacje zawarte  

w Bazie Danych, takie jak: imię i nazwisko  uczestnika konkursu, adres, adres poczty elektronicznej,  

nr telefonu, uczelnia, kierunek studiów, zostaną udostępnione Fundatorom Staży,  

z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

  

§ 17 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego. Autorskie 

prawa majątkowe do Bazy Danych przysługują wyłącznie MSP. Autorskie prawa majątkowe do Bazy 

Danych nie mogą byd przenoszone na osoby trzecie, bądź obciążane, bez zgody uprawnionego  

do Bazy Danych. 

§18 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

§ 19 

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie MSP oraz Fundatorów Staży,  

a także na ich stronach internetowych. 
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§ 20 

Uczestnicy Konkursu, poprzez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 


