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REGULAMIN KONKURSU „POMYSŁ Z POTENCJAŁEM” 

DLA PRACOWNIKÓW „ENERGOPOMIAR” SP. Z O.O. 

 

1. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 

ul. gen. J. Sowińskiego 3 (dalej „Energopomiar” lub „Spółka”).  

2. Konkurs skierowany jest do pracowników Spółki. Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną 

na podstawie umowy o pracę. 

3. Celem konkursu jest w szczególności: 

– wyłonienie pomysłów na innowacyjne usługi lub produkty, które mają szansę na 

wdrożenie w Energopomiarze i sukces rynkowy,  

– aktywizacja pracowników do włączania się w prace nad nowymi usługami i produktami, 

budowania nowej oferty usług i produktów oraz nawiązywania współpracy 

międzydziałowej w ramach Spółki, 

– budowa kultury innowacyjności w Spółce, 

– wsparcie ścieżki rozwoju osobistego pracowników. 

4. Zgłoszony pomysł na usługę lub produkt (dalej „praca konkursowa”) musi wykraczać poza obecnie 

prowadzoną przez Spółkę działalność (tj. poza świadczone przez Spółkę usługi i oferowane 

produkty) i może dotyczyć dowolnej branży (przykładowo: energetycznej, OZE, przemysłowej, 

komunalnej, nowych technologii itd.) – także takiej, dla której Spółka nie świadczyła do tej pory usług 

lub nie oferowała produktów. 

5. Praca konkursowa będzie oceniana według następujących kryteriów: 

a) oryginalność i nowatorstwo (poziom innowacyjności) w zakresie problematyki i/lub rozwiązań 

technicznych bądź organizacyjnych zastosowanych w usłudze lub produkcie, 

b) potencjał biznesowy, tj. możliwość wdrożenia usługi lub produktu i opisanych rozwiązań 

w praktyce biznesowej Spółki oraz ich komercjalizacja. 

6. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursowa złożona z członków: 

1) Robert Witek – Prezes Zarządu, Przewodniczący Kapituły Konkursowej, 

2) Sylwia Rabiega – Dyrektor Finansowa, 

3) Tomasz Słupik – Dyrektor Techniczny, 

4) Marcin Mroncz – Dyrektor ds. strategii i rozwoju, 

5) Katarzyna Lukoszek – Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej, 

6) Maciej Romaszkan – Radca prawny. 

7. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy indywidualnie lub zespoły pracowników o dowolnej 

liczbie uczestników, z jednego lub kilku działów Spółki (dalej „uczestnik/uczestnicy konkursu” lub 

„pracownik/pracownicy”) .  
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8. Prace konkursowe mogą być przygotowywane przez uczestników konkursu wyłącznie w ich czasie 

wolnym od pracy, tj. poza ich normalnymi godzinami pracy w Spółce. Z tytułu przygotowania pracy 

konkursowej pracownikowi nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot 

kosztów, w tym w szczególności nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę nadgodzin lub premii, 

z zastrzeżeniem ust. 10 regulaminu. 

9. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Kapituły Konkursowej. 

10. Kapituła Konkursowa przyzna nagrody o łącznej wartości brutto 40 000 zł, w tym: 

a) Pierwsze miejsce – 25 000 zł brutto; 

b) Drugie miejsce – 10 000 zł brutto; 

c) Trzecie miejsce – 5000 zł brutto. 

11. W przypadku zgłoszenia pracy konkursowej zespołowo koniecznie jest określenie procentowego 

wkładu w przygotowanie pracy konkursowej. Podział nagrody nastąpi zgodnie z podanym wkładem.  

12. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:  

1) zgłoszenie pracy konkursowej na usługę lub produkt. 

2) ustna prezentacja pracy konkursowej. 

Do drugiego etapu przejdą tylko wybrane prace konkursowe, które otrzymają pozytywną 

rekomendację Kapituły. 

13. Praca konkursowa w formie biznes planu musi zawierać co najmniej:  

1) Imię i nazwisko, stanowisko uczestnika konkursu (lub uczestników konkursu – w przypadku 

zespołów), a w przypadku projektu zespołowego – procentowy wkład poszczególnych 

pracowników w przygotowanie pracy konkursowej. 

2) Tytuł/nazwa usługi/produktu. 

3) Streszczenie (max 1 strona A4).  

4) Merytoryczna część zawierająca wskazanie: 

a. na czym polega usługa/produkt,  

b. na czym polega innowacyjność usługi/produktu (dodatkowo należy wskazać, czy jest 

to innowacja na skalę firmy/Polski/świata), 

c. na jaki rynek i do jakich klientów może być skierowana usługa/produkt, 

d. jaka jest konkurencja dla usługi/produktu,  

e. jakie korzyści z usługi/produktu otrzyma klient,  

f. jakie kompetencje są potrzebne, aby realizować usługę/produkt, 

g. jakie zasoby są potrzebne, aby realizować usługę/produkt wraz z planem kosztów 

w horyzoncie 5 lat, 

h. czy wdrożenie usługi/produktu musi być poprzedzone badaniami i/lub pracami 

badawczo-rozwojowymi, 
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i. ile czasu potrzeba na przygotowanie firmy do gotowości świadczenia usługi/produktu, 

z jakimi kosztami będzie się wiązało wdrożenie oraz jaki powinien być plan wdrożenia, 

j. jakie są oczekiwane, szacunkowe przychody i koszty ze sprzedaży usługi/produktu 

w horyzoncie 5 lat, 

k. jaki jest potencjał świadczenia usługi/produktu za granicą.  

14. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: 

konkurs@energopomiar.com.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. 

15. Praca konkursowa musi zawierać podpisane przez uczestnika/-ów oświadczenia dotyczące 

zobowiązania do przeniesienia praw autorskich do pracy konkursowej oraz zgodę na  przetwarzania 

danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.  

16. Uczestnicy konkursu mogą zostać poproszeni o uzupełnienie prac konkursowych w przypadku, 

gdyby nie zawierały wszystkich wymaganych informacji lub oświadczeń. Nieuzupełnienie pracy 

konkursowej w zastrzeżonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.  

17. W ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia naboru zgłoszeń uczestnicy konkursu zostaną 

poinformowani w drodze e-mailowej o wynikach pierwszego etapu. 

18. W przypadku braku odpowiedniej liczby prac konkursowych, Kapituła Konkursu może podjąć 

decyzję o przesunięciu środków i/lub zwiększeniu kwoty nagrody za poszczególne miejsca. 

19. W przypadku braku prac konkursowych spełniających kryteria konkursu Kapituła Konkursu może 

zdecydować o niewyłonieniu zwycięzcy lub przyznaniu tylko drugiego lub trzeciego miejsca. 

Kapituła Konkursu może odstąpić od przyznania nagród. Kapituła Konkursu, w przypadku 

wyłonienia tylko jednej lub dwóch prac konkursowych spełniających kryteria do przyznania nagrody, 

może zdecydować o podziale pozostałej do dyspozycji puli nagród wskazanej w ust. 10 poprzez 

zwiększenie wysokości nagród za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. 

20. Uczestnicy konkursu, których prace konkursowe będą spełniały kryteria konkursu, zostaną 

zaproszeni do drugiego etapu, tj. wygłoszenia prezentacji (nie dłuższej niż 30 minut) przed Kapitułą 

Konkursu.  

21. W wyniku prezentacji uczestnik lub uczestnicy konkursu mogą zostać poproszeni o doprecyzowanie 

w formie pisemnej zagadnień, które nie zostały ujęte w pracy konkursowej lub nie zostały 

dostatecznie jasno przedstawione w trakcie prezentacji. W takim przypadku Kapituła wyznaczy czas 

na ww. opracowanie.  

22. Kapituła Konkursowa w terminie do 30 dni od dnia prezentacji ogłasza wyniki konkursu poprzez 

wskazanie, którzy uczestnicy konkursu zajęli pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 19. 

23. Organizator konkursu nie zwraca ewentualnych kosztów przygotowania pracy konkursowej 

i prezentacji.  

24. Uczestnik ma prawo wycofania swojego zgłoszenia z konkursu przed upływem ostatecznego 

terminu naboru, tj. 31 stycznia 2023 r.  

25. Wypłata nagrody przyznanej w konkursie zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od 

pisemnej informacji zatwierdzonej przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej na konto 

bankowe wskazane przez uczestnika/-ów.  
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26. Warunkiem wypłaty nagrody, o której mowa w ust. 10 Regulaminu, jest uprzednie przeniesienie 

przez uczestnika konkursu na rzecz Spółki: 

a. całości autorskich praw majątkowych przysługujących do pracy konkursowej; 

b. prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, 

jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na rzecz Spółki – w przypadkach, 

gdyby w wyniku przygotowania pracy konkursowej powstał wynalazek, wzór użytkowy 

lub wzór przemysłowy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej; 

27. W przypadku niespełnienia przez uczestnika/-ów warunków wskazanych w ust. 26 nagroda nie 

będzie należna na rzecz uczestnika/-ów. 

28. Przeniesienie praw, o których nowa w ust. 26, nastąpi w drodze pisemnej umowy, zawartej 

pomiędzy uczestnikiem/-ami konkursu a Spółką, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

uczestnika/-ów konkursu informacji o przyznaniu nagrody. Przeniesienie ww. praw na rzecz Spółki 

nastąpi w ramach wynagrodzenia, tj. nagrody, o której mowa w ust. 10 regulaminu.  

29. Zgłoszenie pomysłu w konkursie oraz przyznanie nagrody nie stanowi zobowiązania organizatora 

do realizacji pomysłu. Dopuszczenie pomysłu do wdrożenia (komercjalizacji) może odbyć się na 

podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu.  

30. Laureat konkursu będzie miał możliwość udziału w projekcie wdrożenia usługi, a także – 

w przypadku zgłoszenia takiego zainteresowania – kierowania projektem wdrożenia. 

O oddelegowaniu pracownika do projektu będzie decydował Prezes Zarządu.  

31. W przypadku nieposiadania przez laureata konkursu odpowiednich kompetencji do kierowania 

projektem Kapituła Konkursowa może przyznać dodatkową nagrodę w postaci dedykowanego 

szkolenia do pełnienia funkcji menedżera projektu innowacyjnego.  

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej. 
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