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ZATWIERDZAM 
 
 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU IM. ZBIGNIEWA ORMANA1 
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 

 
 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu im. Zbigniewa Ormana jest VIGO System S.A., ul. 

Poznańska 129/133. 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

jest współorganizatorem Konkursu w obszarze merytorycznym. 

3. Za realizację konkursu i ufundowanie nagród odpowiada Adam Piotrowski – 

Prezes Zarządu VIGO System S.A. 

4. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu. 

 

§ 2 DEFINICJE 

1.   Użyte w niniejszym dokumencie i załącznikach pojęcia oznaczają: 

a. Konkurs – Konkurs im. Zbigniewa Ormana na najlepszą pracę 

magisterską; 

b.   Organizator Konkursu – VIGO System S.A., ul. Poznańska 129/133, 

05-850 Ożarów Mazowiecki; 

c. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa; 

d. Regulamin – regulamin Konkursu; 

e. Uczestnik Konkursu – absolwent WAT, spełniający warunki 

uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie; 

 
1 zmarły tragicznie w maju 2022 roku wychowawca wielu pokoleń studentów Wojskowej Akademii 

Technicznej oraz ceniony, wieloletni Dyrektor - Główny Technolog VIGO 
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f. Praca Konkursowa – praca magisterska z zakresu nowatorskich 

rozwiązań w obszarze fotoniki i optoelektroniki; 

g. Laureat – Uczestnik Konkursu otrzymujący nagrodę lub wyróżnienie 

w Konkursie; 

h. Przewodniczący Komisji Konkursowej (Przewodniczący) – Kierownik 

Zakładu Fizyki Ciała Stałego – Instytut Fizyki Technicznej – Wydział 

Nowych Technologii i Chemii – Wojskowa Akademia Techniczna. 

 

§ 3 CELE I PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest: promowanie nowatorskich rozwiązań w obszarze fotoniki 

i optoelektroniki, upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań 

studentów problematyką fotoniki i optoelektroniki, a także ich praktycznych 

zastosowań. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie - spośród zgłoszonych prac - 

najlepszych prac magisterskich zrealizowanych przez studentów Wojskowej 

Akademii Technicznej w roku akademickim 2021/2022 obejmujących 

zagadnienia dotyczące optoelektroniki i fotoniki.  

3. Tematyka konkursu obejmuje: zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, w 

szczególności opisy zjawisk, modelowanie, symulacje i projektowanie, 

technologie wytwarzania materiałów, elementów, układów i systemów 

optoelektronicznych i fotonicznych oraz pomiary ich właściwości i 

zastosowania.   

 

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, jak również 

wyłonienia Laureatów,  powołuje się  Komisję Konkursową, której 

przewodniczyć będzie płk dr hab. inż. Piotr MARTYNIUK (dalej: 

Przewodniczący). 

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: 

a. Działu Rozwoju Technologii VIGO System – 3 ekspertów 

b. Wojskowej Akademii Technicznej – 3 ekspertów reprezentujących: 

Wydział Elektroniki; Instytut Optoelektroniki oraz Wydział Nowych 
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Technologii i Chemii. Przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej 

zostają powołani w skład Komisji w ramach wsparcia merytorycznego. 

3. Członkami Komisji nie mogą być osoby będące w konflikcie interesów, w tym 

głównie z powodu powiązań prawnych lub faktycznych z uczestnikami 

Konkursu, które mogłyby stanowić przeszkodę dla obiektywnego 

podejmowania czynności w ramach działania Komisji. 

4. Członek Komisji będący promotorem lub recenzentem pracy konkursowej nie 

bierze udziału w jej ocenie. 

5. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności informacji  

w sprawie działań Komisji. 

6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. 

7. Obsługę prac Komisji zapewnia Sekretarz powołany przez Przewodniczącego 

Komisji.  

 

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci Wojskowej Akademii 

Technicznej określeni w § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, którzy spełniają 

następujące warunki: 

a. średnia ocen za okres studiów magisterskich wynosi minimum: 4,3 

b. praca dyplomowa została obroniona 

c. praca dyplomowa została oceniona na ocenę bardzo dobrą. 

2. Pytania związane z udziałem w Konkursie należy kierować pocztą elektroniczną 

na adres: konkurs@vigo.com.pl 

3. Zgłoszenie do Konkursu zawiera następujący komplet dokumentów: 

a. 1-stronicowe streszczenie zgłaszanej pracy 

b. wypełniony Formularz Zgłoszeniowy na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 

c. potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów magisterskich 

d. pracę dyplomową w formacie pdf 

e. skan opinii promotora oraz recenzentów  
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f. skan dyplomu lub zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej 

4. Dokumentacja konkursowa musi być kompletna w dniu upływu terminu 

składania określonego w § 6 ust. 1. W przypadku braków formalnych zgłoszenie 

konkursowe zostanie odrzucone. Organizator nie przewiduje procedury 

odwoławczej od decyzji i odrzuceniu pracy z ww. powodów.  

5. Zgłoszenie pracy na Konkurs zostanie potwierdzone e-mailem. 

 

§ 6 OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Komisja dokonuje oceny prac dyplomowych zgłoszonych do           Konkursu 

zgodnie z Arkuszem oceny pracy (Załącznik 3). 

2. Prace konkursowe będą podlegać ocenie według następujących kryteriów: 

a. zgodność z celami i przedmiotem Konkursu – max. 20 pkt, 

b. pomysł, innowacyjność rozwiązania – max. 70 pkt,  

c. potencjał zastosowania / wykorzystania rezultatów - max. 30 pkt. 

3. Po dokonaniu przez członków Komisji ocen zgłoszonych prac, Sekretarz 

Komisji sporządza listę rankingową według kolejności prac, które uzyskały 

najwyższą liczbę punktów. 

4. Laureatami konkursu zostają 3 (słownie: trzej) uczestnicy, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów z ocen dokonanych przez członków Komisji 

Konkursu.  

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prac, 

Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród 

lub o podziale kwoty nagrody pomiędzy autorów prac z tą samą liczbą punktów.  

 

§ 7 TERMINY 

 

1. Prace konkursowe wraz z kompletem załączników należy składać do dnia 

23.09.2022 r., do godziny 16.00.  

a. w formie pisemnej, z dopiskiem “Konkurs”, w siedzibie Zamawiającego: 

VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą lub 
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kurierem, dla zachowania terminu Zgłoszeń decyduje data doręczenia 

oferty Organizatorowi,  

lub  

b. drogą elektroniczną w formie skanu lub dokumentów podpisanych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzonym kwalifikowanym 

certyfikatem, na adres e-mail: konkurs@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem, 

że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB, 

a dla zachowania terminu Zgłoszeń decydująca jest data 

zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach VIGO z 

uwzględnieniem strefy czasowej VIGO. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.09.2022 r. 

 

§ 8 NAGRODY 

 

1. Nagrodami w konkursie są: 

a. I nagroda – 5000 zł 

b. II nagroda – 4000 zł 

c. III nagroda – 3000 zł 

2. Organizator Konkursu może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień 

oraz innego rodzaju nagród w postaci pieniężnej, rzeczowej lub płatnych staży.  

3. O wynikach Konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie. 

 

§ 9 ZAGADNIENIA FINANSOWE 

 

1. Podane kwoty nagród zostaną pomniejszone o należny podatek dochodowy, 

pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

2. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi po przekazaniu przez Laureata danych 

niezbędnych do wypłaty, na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

3. Warunkiem wypłaty nagrody jest złożenie kwestionariusza, który stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

mailto:konkurs@vigo.com.pl
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§ 10 DANE OSOBOWE 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu odbywa się z 

poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

 
 

 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, bez podania 

przyczyn. 

3. Wszelkie kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego 

Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.  

4. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej od swoich decyzji 

konkursowych.  

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udzielenia Organizatorom 

niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w Konkursie. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wypełnia Organizator: 

1 
Nr rejestracyjny projektu 

(wypełnia Organizator) 
 

 

Wypełnia uczestnik: 

2 Imię i nazwisko autora pracy  

3 Wydział / kierunek studiów  

4 Tytuł pracy dyplomowej  

5 Adres do korespondencji autora pracy  

6 Numer telefonu autora projektu  

7 Adres e-mail autora pracy  

8 
numer rachunku bankowego do 
wypłaty nagrody 

 

 

1. Oświadczam, że dane podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe 

i aktualne. 

2. W przypadku każdej zmiany danych, która nastąpi po złożeniu Formularza 

zgłoszeniowego, uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym 

Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

ado@vigo.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „AKTUALIZACJA DANYCH 

DO KONKURSU”. 

3. Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu. 

4. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu nie stanowi opracowania cudzego 

utworu w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 

w Regulaminie Konkursu. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj: imienia, nazwiska, 

wizerunku oraz informacji o uczelni, jak również o wynikach Konkursu w 

odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (również  w mediach) 

wyłącznie dla potrzeb Konkursu (promocji, przeprowadzenia, popularyzacji 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu 
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Konkursu obecnie i w przyszłości), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit „a” 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) tj. na podstawie zgody. 

7. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że od wartości nagrody 

pieniężnej, przyznanej w Konkursie będzie potrącony podatek zgodnie 

z przepisami art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

 

………………………………...                           ………..….……………………………. 

miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika konkursu  
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1, ze sprostowaniem) 

informuję Panią/Pana, że: 

− administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest VIGO System 

S.A. z siedzibą: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

− z administratorami można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

ado@vigo.com.pl lub listownie na adres siedziby administratora, 

− dane osobowe podane przez uczestnika w trakcie trwania Konkursu, będą 

przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz 

w przypadku laureatów Konkursu w celach rozliczeniowych/podatkowych, 

− Organizator przetwarza podane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest przeprowadzenie Konkursu oraz 

umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału. Opublikowanie 

informacji o laureatach będzie odbywało się na podstawie zgody, zaś 

przechowywanie ich danych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

− osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

● dostępu do swoich danych osobowych, 

● żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

● żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych,  

● żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby 

te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania 

danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora 

nad podstawą takiego sprzeciwu,  

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 

przetwarzane,  

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu 



 

10 
 

  

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), 

− dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 

wynikający z przepisów obowiązującego prawa, 

− dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych, 

− w trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, 

− podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania 

Konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; w zakresie, w 

jakim dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy 

od nagród - podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów  ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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ARKUSZ OCENY PRACY 

Oceniający: ………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

1 
Nr rejestracyjny projektu 

 
 

2 Tytuł pracy dyplomowej  

 

OCENA PROJEKTU 

Lp. Kryteria oceny Zakres punktów Punkty przyznane 

1 Zgodność z celami i przedmiotem 
Konkursu 

0-20  

2 Pomysłowość, Innowacyjność 
rozwiązania zastosowanego w pracy 
dyplomowej 

0-70  

3 Potencjał zastosowania/ 
wykorzystania rezultatów 

0-30  

 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………. 
podpis 
 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu 
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OŚWIADCZENIE  
dla celów podatkowych o przyjęciu nagrody 

 
 
 
 

DANE LAUREATA KONKURSU ODBIERAJĄCEGO NAGRODĘ: 
 
Nazwisko: ___________________________________  

Imię/ imiona: _________________________________  

PESEL: _____________________________________  

Imię matki: ___________________________________  

Imię ojca: ____________________________________ 

Data urodzenia: _______________________________  

Miejsce urodzenia: _____________________________ 

Miejsce zamieszkania:  

Ulica: ____________________ Nr domu _____ Nr mieszkania __ 

Kod pocztowy: ________________________________  

Miejscowość: _________________________________  

Urząd Skarbowy: ______________________________ 

 

 

Telefon kontaktowy: ..……………………………………………  
Adres e-mail: ……………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 
…………………………………. 

podpis 
 
 
 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Konkursu  


