Tekst ujednolicony (nieoficjalny) Regulaminu konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą
tematyce rozwoju gospodarczego miasta, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 754/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22
października 2009 r. z późn. zm. (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=117441&w=10)

Regulamin konkursu
§1
Organizatorem konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę
dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta, zwanego dalej
„konkursem”, jest Prezydent Miasta Lublin.
§2
Celem konkursu jest:
1) zwiększenie zainteresowania studentów uczelni wyższych tematyką związaną
z szeroko rozumianym rozwojem Lublina, zwłaszcza w kontekście gospodarczym,
społecznym, kulturowym i środowiskowym;
2) tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom
włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju
miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Lublina;
3) promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze
rozwoju gospodarczego miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
skutecznych działań na rzecz ożywienia gospodarczego;
4) zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni
do szerszego podejmowania tematyki rozwoju gospodarczego, społecznego,
kulturowego Lublina w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich,
licencjackich i doktoranckich.
§3
1. Konkurs organizowany jest corocznie.
2. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczana jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Lublin (www.pracadyplomowa.lublin.eu).
3. Za datę rozpoczęcia danej edycji konkursu uznaje się dzień następujący po
ogłoszeniu wyników poprzedniej edycji konkursu.
§4
1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie obronione prace dyplomowe:
magisterskie, inżynierskie, licencjackie i doktoranckie z zakresu szeroko
rozumianego rozwoju gospodarczego miasta. Temat pracy powinien
koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem miasta, podnoszeniem
jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd
miasta planami i programami.
2. W konkursie mogą brać udział prace dyplomowe obronione w roku, w którym
upływa termin zgłaszania prac do danej edycji konkursu oraz w trzech latach
kalendarzowych poprzedzających daną edycję konkursu.
3. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu dokonują samodzielnie autorzy prac.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miasta Lublin i
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jednostek organizacyjnych Miasta Lublin oraz członkowie ich najbliższych
rodzin, t. j. dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie. Przez pracowników
rozumie się osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na podstawie
dowolnego tytułu prawnego (m. in. w ramach stosunku pracy lub na podstawie
umowy cywilnoprawnej), odbywające staż na podstawie ustawy z dnia
20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz. U. z 2015
r., poz.149 z późn. zm.) oraz praktykanci i wolontariusze.
5. Warunki formalne dotyczące udziału w konkursie, określone w Regulaminie
konkursu, muszą być spełnione przez cały okres trwania danej edycji konkursu.
6. Prace raz przyjęte do oceny w danej edycji konkursu, spełniające warunki
formalne, nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji konkursu.
§5
Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
1)
formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem autora pracy dyplomowej o
akceptacji warunków konkursu zawartych w Regulaminie konkursu, wyrażeniu
zgody na przechowywanie, przetwarzanie i publikację danych osobowych dla
potrzeb konkursu oraz wyrażeniu zgody na publikację fragmentów pracy
dyplomowej (po korekcie redakcyjnej) przez Urząd Miasta Lublin. Wzór
formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do
Regulaminu konkursu;
2)
streszczenie opisujące cel pracy dyplomowej, jej główne założenia,
wnioski, wraz z uzasadnieniem wpisywania się w tematykę rozwoju
gospodarczego Lublina (zalecane jest, aby streszczenie nie przekraczało 3
stron);
3)
pełny tekst pracy wraz z załącznikami zapisany w wersji elektronicznej;
4)
potwierdzenie obrony pracy dyplomowej zawierające pełny tytuł i datę
obrony pracy dyplomowej. Dopuszczalna jest kopia/skan strony z indeksu
zawierająca powyższe dane lub inny dokument wydany przez władze uczelni.
§6
1. Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:
1)
osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu
Miasta Lublin, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin;
2)
pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi
Inwestorów, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs - praca
dyplomowa”;
3)
za pośrednictwem poczty elektronicznej (inwestorzy@lublin.eu), pod
warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 pkt
1 Regulaminu konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany
ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
4)
za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny
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weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem
zaufanym ePUAP.
2. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 15 września każdego roku.
Prezydent Miasta Lublin w każdej edycji konkursu można przedłużyć ww. termin,
o czym poinformuje na stronie internetowej www.pracadyplomowa.lublin.eu
3. Datą zgłoszenia pracy do konkursu jest:
1)
data zarejestrowania wpływu korespondencji w Sekretariacie Wydziału
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin – w przypadku doręczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej;
2)
data zapisania na serwerze poczty elektronicznej – w przypadku
doręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej;
3)
data zapisania na Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Miasta
Lublin – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
§7
1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta
Lublin w drodze zarządzenia.
2. Komisja konkursowa powołana jest na czas trwania danej edycji konkursu.
3. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu,
Przewodniczącego komisji konkursowej.
4. Postępowanie konkursowe komisji konkursowej obejmuje:
1)
etap wstępny: przegląd zgłoszonych prac z możliwością zasięgnięcia
opinii eksperckich;
2)
etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu.
5. W ocenie prac, komisja konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:
1)
możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty
dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców
lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych
itp.;
2)
twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze
wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie miasta;
3)
innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych
możliwości ich wdrożenia;
4)
aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w
podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju miasta.
6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy składu komisji konkursowej.
7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty
zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni
o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.
8. Wyniki swych prac komisja konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin
w formie protokołu.
9. Wyniki konkursu oraz data uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone
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na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.lublin.eu) oraz przekazane
redakcjom lokalnych mediów.
10. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas
corocznej Gali Przedsiębiorczości.
§8
1. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
1)
kategoria dla prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich;
2)
kategoria dla prac doktoranckich.
2. Autorom najlepszych prac przyznawane są nagrody:
1)
w kategorii prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich:
a) nagroda Główna Prezydenta Miasta Lublin w wysokości 6000 zł (słownie:
sześć tysięcy złotych),
b) pierwsze Wyróżnienie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
c) drugie Wyróżnienie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
d) trzecie Wyróżnienie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
e) 3-miesięczna płatna praktyka absolwencka w Urzędzie Miasta Lublin, o
której mowa w ustawie z dnia 17.07.2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.
U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052), z łącznym świadczeniem pieniężnym w
wysokości 4500 zł, poprzedzona minimum 3-miesięcznym stażem, o którym
mowa w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
runku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);
2)
w kategorii prac doktoranckich:
a) nagroda Główna Prezydenta Miasta Lublin w wysokości 6000 zł (słownie:
sześć tysięcy złotych),
b) pierwsze Wyróżnienie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
c) drugie Wyróżnienie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
d) trzecie Wyróżnienie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
e) 3-miesięczna płatna praktyka absolwencka w Urzędzie Miasta Lublin, o
której mowa w ustawie z dnia 17.07.2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.
U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052), z łącznym świadczeniem pieniężnym w
wysokości 4500 zł, poprzedzona minimum 3-miesięcznym stażem, o którym
mowa w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
runku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);
3. Komisja konkursowa może postanowić o zmianie liczby lub wysokości
poszczególnych nagród, jak również odstąpić od ich przyznania.
4. Wartości nagród podlegają pomniejszeniu o podatek, który organizator konkursu
zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Nagrody zostaną wypłacone w ciągu 14 dni roboczych od ich
uroczystego przyznania autorom najlepszych prac lub ogłoszenia wyników na
stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
§9
1. Uczestnik konkursu udziela Gminie Lublin nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
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upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej
pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub fragmentów
zgłoszonej pracy za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin
(www.lublin.eu) oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu
Miasta Lublin.
2. Dokumenty i nośniki danych doręczone w związku ze zgłoszeniem pracy do
konkursu nie będą zwracane uczestnikom (stanowią dokumentację konkursu i
pozostają w zasobie komisji konkursowej).
§ 10
1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie
konkursu w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany maksymalnej wysokości
nagrody odpowiednio do środków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w budżecie miasta.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez
podania przyczyny.

Rozdzielnik:
1.
Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2.
Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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