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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską 

w roku 2022 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady uczestnictwa i organizacji 

konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską (dalej: Konkurs) 

organizowanego przez TRUMPF Huettinger Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, adres:  ul. 

Marecka 47, 05-220 Zielonka (dalej również jako: Organizator). 

 

§ 2. 

1. Celem Konkursu jest promowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu Energoelektroniki, 

Elektroniki, Elektrotechniki, Automatyki, Robotyki. 

2. W ramach Konkursu nagrody przyznawane są za zajęcie pierwszego, drugiego i 

trzeciego miejsca, po wyłonieniu Laureatów, w ten sposób, że wyłonionych zostanie po 

trzech Laureatów z każdej kategorii, tj. odpowiednio: trzech autorów prac 

inżynierskich, trzech autorów prac magisterskich i trzech autorów prac doktorskich.  

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może zostać 

podzielona pomiędzy dwóch uczestników Konkursu w danej kategorii. Nagrody 

zostaną przyznane przez powołane przez Organizatora Jury. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci studiów inżynierskich, magisterskich 

oraz doktoranckich, którzy obronili pracę inżynierską, magisterską lub pracę doktorską 

w 2022 r., z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz osób współpracujących z 

Organizatorem na podstawie innej niż umowa o pracę.  

5. Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie obronione na 

kierunkach studiów przyporządkowanych do jednej z niżej wymienionych dyscyplin 

naukowych: 

a. automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, 

b. informatyka techniczna i telekomunikacja, 

oraz obronione prace doktorskie z tychże dyscyplin, autorstwa jednej osoby, co oznacza, 

że do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie oraz 

doktorskie, które są pracami autorstwa zbiorowego (zespołowego). Tematem pracy 

inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej zgłaszanej w Konkursie mogą być dowolne 
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problemy z zakresu wyżej wymienionych dyscyplin naukowych, w szczególności 

skupiające się na zagadnieniach z zakresu elektroniki i energoelektroniki. 

6. Prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie powinny być napisane w języku polskim 

lub angielskim. 

7. Fundatorem nagród w Konkursie, o których mowa w dalszej części Regulaminu, jest 

Organizator. 

 

§ 3. 

1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. 

2. W I. etapie, w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wypełnić 

formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.trumpf.com/s/konkurs (dalsze odesłania do strony internetowej 

Organizatora oznaczają odesłanie do wskazanego powyżej adresu). Formularz 

zgłoszeniowy obejmuje: 

1) imię i nazwisko, adres e-mailowy, telefon kontaktowy Uczestnika, nazwę uczelni i 

wydziału, kategorię pracy, tytuł zgłaszanej pracy, datę obrony pracy, ocenę 

uzyskaną z obrony, dyscyplinę naukową, do której przyporządkowana jest praca, 

2) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zawartą w §6 Regulaminu, 

3) fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku, także wraz z imieniem i nazwiskiem, tytułem pracy oraz nazwą uczelni 

i wydziału, na których obroniona została praca, w związku z informowaniem o 

przebiegu i wynikach Konkursu, 

4) egzemplarz sporządzonej przez siebie i obronionej pracy odpowiednio 

inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej w formacie elektronicznym, 

5) recenzje sporządzonej przez siebie i obronionej pracy odpowiednio inżynierskiej, 

magisterskiej lub doktorskiej, 

6) streszczenie pracy  w języku polskim, określające podstawowe założenia i wnioski 

płynące z pracy inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej oraz wykazujące 

innowacyjność i oryginalność rozwiązań zastosowanych w pracy, 

7) dokument potwierdzający obronę pracy inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej 

i datę obrony (przykładowo: wydruk z systemu, zaświadczenie z dziekanatu), 

8) oświadczenie autora pracy o samodzielnym sporządzeniu pracy, 

9) oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem. 
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3. Streszczenie pracy nie może przekraczać 6 stron A4 i musi spełniać następujące wymogi 

edycyjne: 

a. Minimalny rozmiar czcionki 11. 

b. Maksymalna liczba znaków ze spacjami to 10000. 

c. Maksymalna liczba obiektów osadzonych w tekście to 10, gdzie za obiekt uznaje 

się rysunki, zdjęcia, grafiki, wykresy, schematy i tabele. 

d. Listing/wydruk kodu źródłowego programu jest traktowany jako tekst i podlega 

wymogowi §3 pkt. 3 lit. b o maksymalnej liczbie znaków. 

4. Zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres e-mail Organizatora 

konkurs@trumpf.com w terminie do dnia 17 marca 2023 r. Formularze zgłoszeniowe 

obarczone brakami formalnymi i/lub zgłoszone po terminie będą pozostawiane bez 

rozpatrzenia. 

5. Prace w I. etapie Konkursu będą oceniane przez Zespół Ekspertów powołany przez 

Organizatora. Skład zespołu zostanie podany do wiadomości Uczestników przez 

zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora.  

Prace w II. etapie Konkursu będą oceniane przez Jury w składzie, który zostanie podany 

do wiadomości Uczestników przez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora. 

Skład Zespołu Ekspertów i Jury może ulec zmianie w przypadku zaistnienia istotnych 

okoliczności. Każda zmiana w składzie Zespołu Ekspertów i/lub Jury zostanie 

niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Organizatora poprzez 

zaktualizowanie listy członków odpowiednio Zespołu Ekspertów i/lub Jury. 

Organizator powoła przewodniczącego Jury i przewodniczącego Zespołu Ekspertów. 

W przypadku ocen lub wyników głosowań ex-aequo głos decydujący będzie miał 

odpowiednio  przewodniczący Jury lub Zespołu Ekspertów.  

6. Jury oraz Zespół Ekspertów będą oceniać prace inżynierskie, magisterskie oraz 

doktorskie biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1)   nowatorskość i innowacyjność pracy,  

2)   poziom merytoryczny i techniczny proponowanych rozwiązań, 

3)   precyzyjne postawienie przedmiotu rozważań i/lub problemu badawczego, 

4) dobór metod i narzędzi badawczych wykorzystanych w toku badań (prace 

magisterskie i doktorskie),  

5)  wkład w rozwój dyscypliny naukowej (prace doktorskie). 
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7. Zespół Ekspertów po zapoznaniu się z przesłanymi formularzami, biorąc pod uwagę  

kryteria, o których mowa powyżej, dokona wyboru prac, które przejdą do II. etapu 

Konkursu.  

8. Do II. etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych do 6 prac z każdej kategorii, tj.  prac 

inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich. 

9. Wyniki I. etapu Konkursu zostaną opublikowane na  stronie internetowej Organizatora 

w terminie do dnia 12 maja 2023 r. 

10. W II. Etapie Konkursu Jury, o którym mowa w ust. 5 powyżej, dokona oceny prac w 

ten sposób, że każdy z członków Jury zapozna się z treścią prac, a następnie odbędzie 

się dyskusja i wybór najlepszych prac w drodze przyznawania przez każdego z 

członków Jury punktów od 1 do 6. Zastrzega się, że w dyskusji i głosowaniu nad daną 

pracą nie może brać udziału członek Jury zatrudniony na uczelni, na której zrealizowana 

została praca. W takim przypadku do ilości punktów danej pracy doliczona zostanie 

średnia ilość punktów przyznanych przez głosujących członków Jury. 

11. Laureatami konkursu będzie po trzech Uczestników z każdej kategorii, tj. autorów pracy 

inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej, którzy otrzymali największą liczbę 

punktów podczas obrad Jury. Decyzja Jury w przedmiocie wyłonienia Laureatów 

konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Wyniki II. etapu Konkursu zostaną opublikowane na  stronie internetowej Organizatora 

w terminie do dnia 31 maja 2023 r. 

 

§ 4. 

1. Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, przyznawane w ten 

sposób, że: 

1) w przypadku Laureatów w kategorii praca inżynierska: 

a) za zajęcie I. miejsca kwota 8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych), 

b) za zajęcie II. miejsca kwota 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych), 

c) za zajęcie III. miejsca kwota 4.000,00 zł brutto  (słownie: cztery tysiące złotych). 

2) w przypadku Laureatów w kategorii praca magisterska: 

a) za zajęcie I. miejsca kwota 12.000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy 

złotych), 

b) za zajęcie II. miejsca kwota 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych), 

c) za zajęcie III. miejsca kwota 8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych), 
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3) w przypadku Laureatów w kategorii praca doktorska: 

a) za zajęcie I. miejsca kwota 16.000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy 

złotych), 

b) za zajęcie II. miejsca kwota 14.000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy 

złotych), 

c) za zajęcie III. miejsca kwota 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych). 

2. Nagrody finansowe mogą być opodatkowane i pomniejszone o należny podatek 

bezpośrednio przez Fundatora nagród (Organizatora), zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dacie wypłaty nagrody. 

3. Poza nagrodami pieniężnymi, o których mowa w ust. 1 powyżej, Laureaci będą także 

mieli możliwość odbycia u Organizatora płatnego stażu w Dziale R&D. 

4. Organizator przeleje kwoty nagród na rachunki wskazane przez Laureatów do dnia 30 

czerwca 2023 r. (włącznie), zaś symboliczne wręczenie nagród odbędzie się na gali 

zorganizowanej przez Organizatora. O miejscu i terminie gali Organizator poinformuje 

Laureatów drogą mailową.  

 

§ 5. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad uczestnictwa i organizacji 

Konkursu, prosimy o kontakt mailowy na adres konkurs@trumpf.com. 

 

§ 6.  

1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 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) - 

zwanym dalej: „RODO” - administratorem danych osobowych Uczestników i 

Laureatów Konkursu, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

danych jest TRUMPF Huettinger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Zielonce, ul. Marecka 47, 05-220 Zielonka (dalej jako: „Organizator”). 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować 

się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym 

związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres 

iod.zielonka@trumpf.com, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 

mailto:konkurs@trumpf.com
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3. W przypadku Uczestników i Laureatów Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w 

celu:  

a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów, opublikowania 

listy Laureatów oraz umożliwienia przekazania Laureatom nagród, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

b.  realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i 

rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

c. bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym Konkursem oraz 

doręczeniem nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

d. rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z prowadzonym 

Konkursem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO;  

e. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

f. publikacji wizerunku Uczestników i Laureatów Konkursu na podstawie 

odrębnie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Organizatora - jest dobrowolne, jednakże niezbędne do ich realizacji. W zakresie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, podanie danych jest obligatoryjne, w 

pozostałych celach jest dobrowolne. 

5. Organizator zapewnia każdej osobie, której dane dotyczą prawo skorzystania ze 

wszystkich przysługujących jej uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania 

ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia 

sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w 

przepisach RODO. 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdej osobie 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą 

przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu 



7 
 

na zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa, które miało miejsce przed 

cofnięciem zgody. 

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje 

prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu 

nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

8. Dane osobowe Uczestników i Laureatów mogą być przekazywane do następujących 

podmiotów:  

a. podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w 

szczególności uniwersytetom, a także organizacji gali symbolicznego 

przyznania nagród,  

b. wspierających Organizatora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w 

tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu 

informatycznego, hostingu etc.), 

c. zapewniających obsługę prawną na rzecz Organizatora. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Organizator zagwarantuje 

wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w 

zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w 

państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca 

odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie 

danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer 

danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji 

przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych 

wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane 

są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania 

kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących 

stosowanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa związanych z 

przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z IOD lub 

pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 

10. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu i do czasu prawidłowego rozliczenia, tj. przez 

okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 

nastąpiło wydanie nagrody, a ponadto: 
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a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z 

przeprowadzonego Konkursu, 

b. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji  

i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 3 

lata, 

c. do czasu wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, 

d. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych. 

11. Organizator nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec 

Uczestników i Laureatów decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie wpływających na ich sytuację. 

 

§ 7. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

dowolnym momencie bez podania przyczyn. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 


