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REGULAMIN KONKURSU 

„PRACODAWCA ROKU 2015 POWIATU NYSKIEGO” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ustanawia się konkurs „Pracodawca Roku 2015 Powiatu Nyskiego”, zwany dalej 

konkursem, którego celem jest nagrodzenie oraz promowanie lokalnych Pracodawców 

tworzących nowe miejsca pracy, wyróżniających się pod względem jakości 

zapewnianych przez nich warunków pracy, reprezentujących ponadprzeciętny i godny 

naśladowania poziom. 

2. Organizatorem konkursu jest Starosta Nyski zwany dalej „Organizatorem”, w imieniu 

którego sprawami organizacyjnymi zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Nysie z 

siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 19, 48-300 Nysa. 

3. Przewiduje się objęcie konkursu patronatem medialnym. Patronat medialny będzie 

sprawowany przez partnerów konkursu wybranych przez Organizatora. 

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU 

1. W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria 

formalne: 

a) Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu nyskiego, 

b) Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności 

publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków 

uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności. 

2. Kryteria formalne udziału będą weryfikowane przez PUP na zasadzie : „spełnia/nie 

spełnia”. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nysie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), dostępnego na stronie internetowej www.pup.nysa.pl. 

4. Formularz Zgłoszeniowy można nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres posrednictwo@pup.nysa.pl, złożyć bezpośrednio u organizatora lub wysłać pocztą 

tradycyjną. 

5. Organizator i członkowie Kapituły konkursowej są zobowiązani do poufności danych na 

temat uczestników konkursu. 

6. Kryteria oceny będą weryfikowane przez powołaną Kapitułę konkursową na zasadzie 

przyznania punktacji w poszczególnych kategoriach ujętych w Formularzu 

Zgłoszeniowym, w skali od 1 do 10 punktów. 

7. Organizator i członkowie Kapituły są zobowiązani do poufności danych na temat 

uczestników konkursu. 

 

 

http://www.pup.nysa.pl/
mailto:d.machnik@pup.nysa.pl
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§ 3 KAPITUŁA KONKURSOWA 

1. Kapitułę konkursową powołuje Organizator. 

2. W skład Kapituły wchodzi Przewodniczący (Starosta Nyski), Członkowie: Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, 

Prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, Prezes Ruchu Rozwoju Regionu, Prezes 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Nyskich, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nysie oraz ubiegłoroczny zwycięzca. 

3. Do kompetencji Kapituły konkursu należy: 

a) Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją poszczególnych  etapów 

konkursu w zgodzie z jego celami i regulaminem,  

b) Wybór laureatów i wyróżnionych w konkursie, 

c) Promowanie konkursu w środowisku gospodarczym. 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie dokonuje oceny formalnej uczestników konkursu oraz 

zlicza głosy oddane przez mieszkańców powiatu wyłaniając  pracodawcę z największą 

liczbą oddanych głosów. 

5. Kapituła konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej otrzymanych Formularzy 

Zgłoszeniowych i na tej podstawie wyłoni 9 nominowanych pracodawców:  po trzech 

 z każdej kategorii konkursowej. 

6. W kolejnym etapie członkowie Kapituły przeprowadzą głosowanie wyłaniając 

ostatecznie zwycięzców w trzech kategoriach – nadając im tytuły  „Pracodawca Roku 

2015 Powiatu Nyskiego”. 

7. Kapituła ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia oraz nagrody uczestnikom 

konkursu. 

8. Głosowanie nad wyborem Laureatów  i wyróżnionych w konkursie odbywa się w trybie 

tajnym, za pomocą specjalnych kart do głosowania. 

9. Podmioty posiadające status Partnerów Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie. 

Przedstawiciele tych podmiotów nie mogą być członkami Kapituły konkursowej. 

10. Udział w pracach Kapituły jest nieodpłatny. 

 

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Idea Konkursu zostanie upowszechniona poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie na terenie 

całego powiatu nyskiego w formie: 

a) Plakatów informujących o Konkursie wywieszonych w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nysie oraz siedzibie Starostwa Powiatowego, 

b) Informacji o konkursie na portalach społecznościowych, 

c) Informacji na stronach  internetowych PUP Nysa oraz Starostwa Powiatowego, 

urzędów gmin. 

d) Informacji we współpracujących mediach. 
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I. GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW POWIATU NYSKIEGO 

 

1. W konkursie przeprowadzone zostanie również głosowanie mieszkańców powiatu nyskiego, 

podczas którego każdy ma prawo zgłosić na kuponie konkursowym (Załącznik nr 2 do 

regulaminu) swojego kandydata (Pracodawcę) do tytułu „Pracodawca Roku 2015 Powiatu 

Nyskiego wybrany przez społeczność lokalną”. 

2. Spośród wszystkich zgłoszonych kuponów konkursowych wybrany zostanie Pracodawca 

z największą ilością oddanych głosów, który otrzyma tytuł „Pracodawca Roku 2015 Powiatu 

Nyskiego wybrany przez społeczność lokalną”. 

3. W siedzibie Powiatowego Urzędu w Nysie na parterze oraz na I piętrze zostaną rozmieszczone 

punkty do głosowania dla mieszkańców powiatu nyskiego (kupony wraz z urna do głosowania). 

4. Kupony wraz z urną do głosowania zostaną także umieszczone w: 

 - siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie, 

- siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nysa, 

- siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów, 

- siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Głuchołazy, 

- siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Korfantów, 

- siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Paczków, 

- siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice, 

- siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce, 

- siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, 

- siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik 

 

5. Termin rozpoczęcia głosowania mieszkańców ustala się na 05.10.2015 r. 

6. Termin zakończenia przyjmowania kuponów konkursowych ustala się na 02.11.2015 r. 

7. Termin dokonania oceny formalnej oraz zliczenia oddanych przez mieszkańców powiatu 

nyskiego głosów ustala się na 10.11.2015 r. 

8. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz członkowie ich rodzin są wykluczeni z 

udziału w konkursie. 

 

II ZGŁOSZENIA PRACODAWCÓW 

1. Termin rozpoczęcia nadsyłania Formularza Zgłoszeniowego ustala się na dzień 14.10 2015 r 

2. Termin zakończenia przyjmowania Formularza Zgłoszeniowego ustala się na dzień 

09.11.2015 r. 

 O ważności decydować będzie data wpływu poczty elektronicznej, data złożenia formularza w 

siedzibie PUP Nysa lub data stempla pocztowego. 

3. Termin obrad Kapituły Konkursu ustala się do dnia14.11.2015 r. 
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4. Na podstawie dokonanej oceny Kapituła konkursowa przyzna tytuły w trzech kategoriach: 

I. Mikro i małe przedsiębiorstwo (zatrudniające poniżej 50 osób) 

II. Średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające od 50 do 250 osób) 

III. Duże przedsiębiorstwo (zatrudniające powyżej 250 osób) 

5. Kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę konkursową stanowią kryteria ujęte w 

Formularzu Zgłoszeniowym. 

6. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 80 pkt. 

 

§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wyniki konkursu „Pracodawca Roku 2015 Powiatu Nyskiego” w trzech kategoriach: mikro 

 i mały, średni, duży, „Pracodawca Roku 2015 Powiatu Nyskiego wybrany przez społeczność 

lokalną” zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 26.11.2015roku. 

2. Spośród wszystkich zgłoszonych kuponów konkursowych, podczas Gali Finałowej odbędzie 

się  losowanie nagrody ufundowanej przez Starostę Powiatu Nyskiego . 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Pracodawca Roku 2015 Powiatu Nyskiego” 

2. Kupon zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 

 


