
ZARZ DZENIE NR ?H'A
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 42 074/"J°Q'2019 r.

w sprawie ogtoszenia konkursu na najlepszq pracc-g dyplomowq dotyczqcq miasta Gliwice
w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 2 péin. zm.)

zarzqdza si<-;-, co nastepuje:

§ 1. Ogiosié konkurs na najlepszq prace dyplomowq dotyczqcq miasta Gliwice w 2019 r.
§ 2. Treéé ogloszenia konkursu na najlepszq pracq dyplomowa_ dotyczqcq miasta Gliwice
w 2019 r. stanowi zaiqcznik do niniejszego zarza_dzenia.
§ 3. Treéé ogioszenia konkursu zamieécié na stronie internetowej www.gliwice.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Gliwicach, na tablicy ogioszerfi
Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz w ,,Miejskim Serwisie Informacyjnym — G|iwice".
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarza_dzenia jest Naczelnik Wydzialu Kultury
i Promocji Miasta.

§ 5. Nadzér nad wykonaniem zarzqdzenia peini Zastqpca Prezydenta Miasta wiaéciwy
do spraw promocji miasta.
§ 6. Zarza_dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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ZARZ DZENIE NR ?H'A
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 42 074/"J°Q'2019 r.

w sprawie ogtoszenia konkursu na najlepszq pracc-g dyplomowq dotyczqcq miasta Gliwice
w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 2 péin. zm.)

zarzqdza si<-;-, co nastepuje:

§ 1. Ogiosié konkurs na najlepszq prace dyplomowq dotyczqcq miasta Gliwice w 2019 r.
§ 2. Treéé ogloszenia konkursu na najlepszq pracq dyplomowa_ dotyczqcq miasta Gliwice
w 2019 r. stanowi zaiqcznik do niniejszego zarza_dzenia.
§ 3. Treéé ogioszenia konkursu zamieécié na stronie internetowej www.gliwice.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Gliwicach, na tablicy ogioszerfi
Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz w ,,Miejskim Serwisie Informacyjnym — G|iwice".
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarza_dzenia jest Naczelnik Wydzialu Kultury
i Promocji Miasta.

§ 5. Nadzér nad wykonaniem zarzqdzenia peini Zastqpca Prezydenta Miasta wiaéciwy
do spraw promocji miasta.
§ 6. Zarza_dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
S kr 5t3

\

A drzej Karasirfiski

-A dzialu
- Miasta

i

t.w “t:-15.26!

1 / Y .1
\ R/>~ ~~ ~ I

T0m¢ ‘Z :.;~.'_.L:".7I1:\]

k, f’§¢~"1£_~»~\
F"V?1!na Katuzqi

u Ji: bJ’LT’

V M. .t A R‘=~:»',=. §§f;<>¥'€£Z\'\9]rnSp8KIO.f r\,n~.t.~», “*-
§\‘;:l\U;'7E‘:v'J1{fC‘-<3

\
>\
\

1

L  

ZARZĄDZENIE NR 'PH'
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 42 07'“ ”Q2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice
w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy 2 dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice w 2019 r.

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

w 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Treść ogłoszenia konkursu zamieścić na stronie internetowej www.g|iwice.eu,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice”.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Kultury

i Promocji Miasta.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta właściwy

do spraw promocji miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Pm xwavqZaiqcznik do zarza_dzenia nr ..... ..'.'.
Prezydorta Miasta Gliwice
z dnia ....Z...Q.6.¢ ...... .. 2019 r.

Prezydent Miasta Gliwice oglasza

XIV edycjg konkursu na najlepszq dyplomowq dotyczqcq miasta Gliwice
w 2019 r.

REGULAMIN KONKU RSU

1. Do konkursu mogq byé zglaszane prace dyplomowe, m.in. licencjackie,
iniynierskie, magisterskie,doktorskie (zwane dalej ,,pracami") dotyczqce miasta
Gliwice — obronione w latach 2016 — 2019 (nie skiadane do niniejszego konkursu
w Zadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zglaszania prac majq wiadze uczelni Iub wydziaiu (rektor, dziekani
wydziaiow, rady wydziaiéw) posiadaja_ce prawo do nadawania tytuiu licencjata,
iniyniera, magistra Iub doktora. Prace mogq skiadaé rowniei ich autorzy po uzyskaniu
rekomendacji wiadz uczelni, wydziaiu Iub placowek badawczych.

3. Prace naleiy zglosié do konkursu, dostarczajqc jeden egzemplarz pracy w wersji
papierowej i jeden egzemplarz pracy na piycie CD wraz zwnioskiem, ktory winien
zawieraé:

o imiQ i nazwisko autora, adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy
i e-mail,

o uwierzyteinionq kopig dokumentu potwierdzajqcego obrone pracy Iub nadanie
tytuiu,

o zgode na przetwarzanie przez Urzqd Miejski w Gliwicach danych osobowych
podanych w zgioszeniu konkursowym do celéw zwiqzanych z obsiugq tego
zgioszenia na potrzeby konkursu na najlepszq prace dyplomowq Prezydenta
Miasta Gliwice, zgodnie 2 ustawq z 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2 2018 r. poz. 1000, z péin. zm.) i Rozporzqdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) i ustawa_ z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. D2. U. z 2016 r. poz. 922 2 poin. zm.),

o autorskie streszczenie zgioszonej pracy ze wskazaniem na moiliwoéci
wykorzystania jej przez Miasto Gliwice do celéw promocyjnych oraz
z zobowiqzaniem do zawarcia umowy upowa2niaja_cej Miasto Gliwice do
nieodpiatnego korzystania 2 pracy do celow promocyjnych (tekst czcionka_ TIMES
NEW ROMAN, ARIAL Iub BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej stronie formatu A4,
dopuszczalna liczba znakow nie moie przekraczaé 3.000).

4. Prace konkursowe naleiy skiadaé do 28 paidziernika 2019 r. w zaklejonych
kopertach opatrzonych jedynie napisem ,,KONKURS NA NAJLEPSZA PRACE
DYPLOMOWA DOTYCZACA MIASTA GLIWICE 2019" w sekretariacie Wydziaiu
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Pm xwavqZaiqcznik do zarza_dzenia nr ..... ..'.'.
Prezydorta Miasta Gliwice
z dnia ....Z...Q.6.¢ ...... .. 2019 r.

Prezydent Miasta Gliwice oglasza

XIV edycjg konkursu na najlepszq dyplomowq dotyczqcq miasta Gliwice
w 2019 r.

REGULAMIN KONKU RSU

1. Do konkursu mogq byé zglaszane prace dyplomowe, m.in. licencjackie,
iniynierskie, magisterskie,doktorskie (zwane dalej ,,pracami") dotyczqce miasta
Gliwice — obronione w latach 2016 — 2019 (nie skiadane do niniejszego konkursu
w Zadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zglaszania prac majq wiadze uczelni Iub wydziaiu (rektor, dziekani
wydziaiow, rady wydziaiéw) posiadaja_ce prawo do nadawania tytuiu licencjata,
iniyniera, magistra Iub doktora. Prace mogq skiadaé rowniei ich autorzy po uzyskaniu
rekomendacji wiadz uczelni, wydziaiu Iub placowek badawczych.

3. Prace naleiy zglosié do konkursu, dostarczajqc jeden egzemplarz pracy w wersji
papierowej i jeden egzemplarz pracy na piycie CD wraz zwnioskiem, ktory winien
zawieraé:

o imiQ i nazwisko autora, adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy
i e-mail,

o uwierzyteinionq kopig dokumentu potwierdzajqcego obrone pracy Iub nadanie
tytuiu,

o zgode na przetwarzanie przez Urzqd Miejski w Gliwicach danych osobowych
podanych w zgioszeniu konkursowym do celéw zwiqzanych z obsiugq tego
zgioszenia na potrzeby konkursu na najlepszq prace dyplomowq Prezydenta
Miasta Gliwice, zgodnie 2 ustawq z 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2 2018 r. poz. 1000, z péin. zm.) i Rozporzqdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) i ustawa_ z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. D2. U. z 2016 r. poz. 922 2 poin. zm.),

o autorskie streszczenie zgioszonej pracy ze wskazaniem na moiliwoéci
wykorzystania jej przez Miasto Gliwice do celéw promocyjnych oraz
z zobowiqzaniem do zawarcia umowy upowa2niaja_cej Miasto Gliwice do
nieodpiatnego korzystania 2 pracy do celow promocyjnych (tekst czcionka_ TIMES
NEW ROMAN, ARIAL Iub BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej stronie formatu A4,
dopuszczalna liczba znakow nie moie przekraczaé 3.000).

4. Prace konkursowe naleiy skiadaé do 28 paidziernika 2019 r. w zaklejonych
kopertach opatrzonych jedynie napisem ,,KONKURS NA NAJLEPSZA PRACE
DYPLOMOWA DOTYCZACA MIASTA GLIWICE 2019" w sekretariacie Wydziaiu

 

gri: 113V 9Załącznik do zarządzenia nr
Prezyde ta Miasta Gliwice
2 dnia ...2426;...... ..2019 r.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza

XIV edycję konkursu na najlepszą dyplomową dotyczącą miasta Gliwice

w 2019 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 2016 - 2019 (nie składane do niniejszego konkursu

w żadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac mają władze uczelni lub wydziału (rektor, dziekani

wydziałów, rady wydziałów) posiadające prawo do nadawania tytułu licencjata,

inżyniera, magistra lub doktora. Prace mogą składać również ich autorzy po uzyskaniu

rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych.

3. Prace należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji

papierowej i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz zwnioskiem, który winien

zawierać:

0 imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy

i e-mail,

o uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy lub nadanie

tytułu,

o 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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 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.),

0 autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze wskazaniem na możliwości

wykorzystania jej przez Miasto Gliwice do celów promocyjnych oraz

2 zobowiązaniem do zawarcia umowy upoważniającej Miasto Gliwice do

nieodpłatnego korzystania z pracy do celów promocyjnych (tekst czcionką TIMES

NEW ROMAN, ARIAL lub BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej stronie formatu A4,

dopuszczalna liczba znaków nie może przekraczać 3.000).

4. Prace konkursowe należy składać do 28 października 2019 r. w zaklejonych

kopertach opatrzonych jedynie napisem „KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ

DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ MIASTA GLIWICE 2019" wsekretariacie Wydziału
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Kultury i Promocji Miasta Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, II piqtro,
pokéj nr 245.

5. Do rozpatrzenia zio2onych prac Prezydent Miasta powoia komisjq konkursowa oraz —
na wniosek przewodniczacego komisji konkursowej — ekspertow niebegdacych
czionkami komisji.

6. W sklad komisji konkursowej wejda:

- trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, w tym naczelnik Wydziaiu Kultury
i Promocji Miasta w funkcji przewodniczacego komisji konkursowej, kierownik
Referatu Promocji i Komunikacji Spoiecznej Wydziaiu Kultury i Promocji Miasta
oraz giowny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,

- radny Rady Miasta w Gliwicach,

- przedstawiciel Politechniki §3iaskiej w Gliwicach.

7. Prezydent Miasta ustali regulamin prac komisji konkursowej oraz ekspertéw.

8. W charakterze ekspertow moga zostaé powoiani specjaliéci okreélonych dziedzin
spoéréd pracownikow Urzqdu Miejskiego w Gliwicach.

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

v sposéb prezentacji Gliwic Iub osoby zwia_2anej 2 miastem, dajacy mo2Iiwoéé
wykorzystania pracy w celach promocyjnych — do 6 punktow,

o twércze i pomysiowe spojrzenie na wybrany problem zwiazany 2 miastem Gliwice
— do 2 punktow,

~ estetyka i przystepnoéé pracy - do 2 punktéw.

10. Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta kandydatow do nagrod
w konkursie do 29 listopada 2019 r. Ostateczna decyzje w sprawie przyznania
nagrod podejmie Prezydent Miasta.

11. Ustala SiQ nastepujacy katalog nagrod Prezydenta Miasta w konkursie:

o nagrody rzeczowe,

o nagrody finansowe.

12. Czqéé nagrody finansowej nie zostanie wypiacona zwyciqzcy, iecz pobrana przez
Organizatora konkursu, przed wydaniem zwyciqzcy nagrody, jako zryczaitowany
podatek dochodowy od iacznej wartoéci nagrody, 0 ktorym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy 2 dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych
(t.j. D2. U. 2 2018 r. poz. 1509, 2 po2n. 2m.).

13. W przypadku przekazania nagréd rzeczowych Organizator konkursu udzieli nagrody
pieniQ2nej w wysokoéci 11,11% wartoéci nagrody rzeczowej, ktora przeznaczona
zostanie na pokrycie zobowiazania podatkowego powstajacego 2 tytuiu przekazania
nagrody.

14. Przewiduje sie, 2e rozstrzygniqcie konkursu i podanie wynikow do publicznej
wiadomoéci nastapi do 6 grudnia 2019 r.
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Kultury i Promocji Miasta Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, II piqtro,
pokéj nr 245.

5. Do rozpatrzenia zio2onych prac Prezydent Miasta powoia komisjq konkursowa oraz —
na wniosek przewodniczacego komisji konkursowej — ekspertow niebegdacych
czionkami komisji.

6. W sklad komisji konkursowej wejda:

- trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, w tym naczelnik Wydziaiu Kultury
i Promocji Miasta w funkcji przewodniczacego komisji konkursowej, kierownik
Referatu Promocji i Komunikacji Spoiecznej Wydziaiu Kultury i Promocji Miasta
oraz giowny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,

- radny Rady Miasta w Gliwicach,

- przedstawiciel Politechniki §3iaskiej w Gliwicach.

7. Prezydent Miasta ustali regulamin prac komisji konkursowej oraz ekspertéw.

8. W charakterze ekspertow moga zostaé powoiani specjaliéci okreélonych dziedzin
spoéréd pracownikow Urzqdu Miejskiego w Gliwicach.

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

v sposéb prezentacji Gliwic Iub osoby zwia_2anej 2 miastem, dajacy mo2Iiwoéé
wykorzystania pracy w celach promocyjnych — do 6 punktow,

o twércze i pomysiowe spojrzenie na wybrany problem zwiazany 2 miastem Gliwice
— do 2 punktow,

~ estetyka i przystepnoéé pracy - do 2 punktéw.

10. Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta kandydatow do nagrod
w konkursie do 29 listopada 2019 r. Ostateczna decyzje w sprawie przyznania
nagrod podejmie Prezydent Miasta.

11. Ustala SiQ nastepujacy katalog nagrod Prezydenta Miasta w konkursie:

o nagrody rzeczowe,

o nagrody finansowe.

12. Czqéé nagrody finansowej nie zostanie wypiacona zwyciqzcy, iecz pobrana przez
Organizatora konkursu, przed wydaniem zwyciqzcy nagrody, jako zryczaitowany
podatek dochodowy od iacznej wartoéci nagrody, 0 ktorym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy 2 dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych
(t.j. D2. U. 2 2018 r. poz. 1509, 2 po2n. 2m.).

13. W przypadku przekazania nagréd rzeczowych Organizator konkursu udzieli nagrody
pieniQ2nej w wysokoéci 11,11% wartoéci nagrody rzeczowej, ktora przeznaczona
zostanie na pokrycie zobowiazania podatkowego powstajacego 2 tytuiu przekazania
nagrody.

14. Przewiduje sie, 2e rozstrzygniqcie konkursu i podanie wynikow do publicznej
wiadomoéci nastapi do 6 grudnia 2019 r.
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Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro,

pokój nr 245.

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:

o trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, w tym naczelnik Wydziału Kultury

i Promocji Miasta w funkcji przewodniczącego komisji konkursowej, kierownik

Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Kultury i Promocji Miasta

oraz główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,

0 radny Rady Miasta w Gliwicach,

- przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

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

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):

0 sposób prezentacji Gliwic lub osoby związanej z miastem, dający możliwość

wykorzystania pracy w celach promocyjnych - do 6 punktów,

0 twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem związany z miastem Gliwice

- do 2 punktów,

0 estetyka i przystępność pracy - do 2 punktów.

10. Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta kandydatów do nagród
w konkursie do 29 listopada 2019 r. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania

nagród podejmie Prezydent Miasta.

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

0 nagrody rzeczowe,

0 nagrody finansowe.

12. 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 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

13. 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.

14. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej
wiadomości nastąpi do 6 grudnia 2019 r_
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