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REGULAMIN KONKURSU „Podziel się swoimi doświadczeniami ze stosowania Kodeksu etyki w 
praktyce” 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu pt. „Podziel się swoimi doświadczeniami ze stosowania 

Kodeksu etyki" (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000059307, 
kapitał zakładowy w wysokości 19 183 746 098,70 zł, wpłacony w całości, NIP 526-025-
05-41, REGON 006227638, (dalej: „Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. Warunki 
uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin wraz z Załącznikami nr 1 i 2, a wszelkie 
dodatkowe materiały mają jedynie charakter informacyjny. 
Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na IPK, stronach 
intranetowych spółek GK PGE (dalej: „Spółki”) oraz w jednostkach organizacyjnych 
Spółek, właściwych do spraw komunikacji. Osobą odpowiedzialną za koordynację 
Konkursu z ramienia Organizatora jest Małgorzata Kurzyk, mail:  
malgorzata.kurzyk@gkpge.pl (dalej: „Koordynator”). 

3. Dla potrzeb Konkursu przez „Spółkę” rozumie się także wszystkie jej oddziały oraz 
spółki zależne, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 

4. Celem Konkursu jest wzmacnianie świadomości w zakresie obszaru Compliance, 
budowanie kultury organizacyjnej opartej o etykę i poszerzanie wiedzy na temat 
praktycznego wymiaru wartości i zasad określonych w Kodeksie etyki.. 

II. Uczestnicy Konkursu 
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zatrudnione w PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A., Spółkach lub osoby stale współpracujące ze Spółkami na podstawie 
umów cywilnoprawnych.(dalej: „Uczestnik”). 

III. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Zadanie konkursowe, które obejmuje dziedzinę dziennikarstwa, polega na wykonaniu 

autorskiej pracy w formie eseju, który będzie odpowiedzią na pytanie odnoszące się do 
doświadczeń związanych z wykonywaną pracą: „Podziel się swoimi doświadczeniami 
ze stosowania Kodeksu etyki w praktyce” (dalej: „Praca Konkursowa”). Praca 
Konkursowa musi być zapisana w jednym z formatów: doc lub docx (program Word) i 
powinna zawierać od 2500 do 6000 znaków, licząc ze spacjami. 

2. Prace Konkursowe mogą być przesłane jedynie w formie elektronicznej wraz z 
podpisaną kartą zgłoszenia Pracy Konkursowej, stanowiącą Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Karta zgłoszenia Pracy Konkursowej może być przesłana w pliku pdf lub 
jpg. Prace konkursowe mogą być przesyłane z dowolnego adresu e-mail. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, składające się z 
jednej Pracy Konkursowej. Kolejne Prace Konkursowe przesyłane przez Uczestnika nie 
będą brać udziału w Konkursie. 

4. Prace Konkursowe, które w ocenie Organizatora będą naruszać dobre obyczaje lub 
dobra prawnie chronione, będą odrzucane bez podania przyczyny. 

5. Na decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie przysługuje żaden 
środek odwoławczy. 

6. Przekazanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej wraz z podpisaną kartą zgłoszenia 
jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz jego 
akceptacją. 

7. Uczestnik zgłasza Pracę Konkursową na adres: konkurs.compliance.PGESA@gkpge.pl 
wraz ze skanem lub zdjęciem karty zgłoszenia, zawierającej wymagane zgody (dalej 
„Karta Zgłoszenia”). 

8. Prace Konkursowe nadesłane do udziału w Konkursie bez wypełnionej i podpisanej 
Karty Zgłoszenia lub niespełniające kryteriów wskazanych w Regulaminie nie zostaną 
dopuszczone do udziału w Konkursie. Za niespełnienie kryteriów, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym w szczególności uznaje się: nieodpowiedni format, 
przekroczona wielkość pliku, grupowe wykonanie, stwierdzone powielenie lub kopia 
innej pracy. 

9. Prace Konkursowe nadesłane do udziału w Konkursie nie będą zwracane Uczestnikom. 
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10. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
11. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi autorstwa Uczestnika, któremu 

przysługuje całość praw autorskich, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi 
przedmiotem innego Konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami 
osób trzecich. 

12. Złożenie przez Uczestnika wypełnionej Karty Zgłoszenia zgodnie wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do Regulaminu tym samym potwierdza jego udział w niniejszym 
Konkursie oraz jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu Praca 
Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, przysługuje mu do niej całość praw autorskich, 
Praca Konkursowa nigdzie wcześniej nie była publikowana, nie była przedmiotem 
innego Konkursu oraz nie jest obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób 
trzecich. 

13. Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 
przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem Konkursu oraz podaniem informacji o 
laureatach Konkursu na stronach intranetowych GK PGE, w magazynach 
wewnętrznych, firmowych radiowęzłach, newsletterze oraz wewnętrznych materiałach 
promocyjnych (np. kalendarzu firmowym, raportach) zgodnie z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: 
„RODO”) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi 
ochrony danych osobowych osób fizycznych. Zakres danych wykorzystywanych do 
rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu obejmuje następujące kategorie: imię i 
nazwisko Uczestnika, nazwę i adres Spółki/Oddziału, zajmowane stanowisko pracy, 
służbowy telefon kontaktowy, służbowy adres e-mail. 

14. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

IV. Kryteria oceny Prac Konkursowych 
Każda Praca Konkursowa będzie oceniana pod kątem spełniania następujących kryteriów: 

i. zgodność z tematyką Konkursu; 
ii. walory stylistyczne i językowe treści; 
iii. oryginalność pomysłu. 

V. Czas trwania Konkursu 
Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 06.06.2022 r. do 30.06.2022 r., według 

następującego harmonogramu: 
i. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 06.06.2022 r., 
ii. zgłaszanie Prac Konkursowych na adres mailowy: 
konkurs.compliance.PGESA@gkpge.pl  

 – w terminie od dnia 06.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. do godz. 16:00, 
iii. ocena prac przez jury konkursowe (dalej „Jury Konkursowe”) i wybór 

zwycięskich Prac Konkursowych – 01-15.07.2022 r., 
iv. publikacja wyników Konkursu w IPK GK PGE – 18.07.2022 r. do godz. 17:00. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, harmonogramu  
oraz poszczególnych jego etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. 
Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących 
środków komunikacyjnych: strona intranetowa Spółki, korespondencja e-mail. 

VI. Organizacja Konkursu 

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

i. I etap - kwalifikacja nadesłanych Prac Konkursowych do udziału w Konkursie pod 

kątem ich zgodności Regulaminem; 

ii. II etap - wybór zwycięskich Prac Konkursowych przez Jury Konkursowe, na 

podstawie kryteriów wskazanych w pkt IV. 

2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności udzielanie Uczestnikom Konkursu 

niezbędnych informacji o Regulaminie i przebiegu Konkursu. 

3. Etap I Konkursu będzie uznany za zakończony z chwilą zweryfikowania przez 
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Organizatora mailowych zgłoszeń konkursowych, w terminie do dnia 30.06.2022 r. 

4. Etap II Konkursu przeprowadzony zostanie w dniach 05-15.07.2022 r. 

5. Trzyosobowe Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu, wyłoni 

zwycięskie Prace 

Konkursowe spośród nadesłanych Prac Konkursowych za które zostaną przyznane 

nagrody wskazane w pkt VII. 

6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie intranetowej 

Organizatora. 

7. Wyniki ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze 

odwoławczej. 

8. Wszystkie zgłoszone Prace Konkursowe w całości lub w części mogą być publikowane 

w mediach komunikacji wewnętrznej, funkcjonujących w GK PGE (intranecie GK PGE, 

intranetach obszarowych, magazynach wewnętrznych, plakatach, ulotkach) oraz w 

mediach zewnętrznych GK PGE. 

9. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi 

niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji, zgodnie 

z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), na wielokrotne korzystanie z całości jak i w dowolnie 

wybranych fragmentach z Pracy Konkursowej przez Organizatora Konkursu, a także 

zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w szczególności audiowizualną, 

reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, drukiem) niezależnie od standardu, 

systemu lub formatu utrwalenia, w wersji analogowej, elektronicznej oraz w formie 

multibooka, 

b) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej lub jakichkolwiek 

utworów wykorzystujących elementy Pracy Konkursowej, w tym przedruk całości 

lub części Pracy Konkursowej (przed i po wydaniu), 

c) wprowadzanie do obrotu niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez 

ograniczenia liczby egzemplarzy i w dowolnym języku, w tym wydanie i 

rozpowszechnianie zwielokrotnionych nośników we wszystkich wydaniach, 

wersjach i edycjach, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, a także umieszczanie na serwerze, 

e) użyczenie lub najem Pracy Konkursowej, 

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, w tym 

nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 

nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i/lub telewizyjną, 

nadawanie za pomocą platform cyfrowych, 

g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w 

dowolnej sieci komputerowej, w tym udostępnianie „na żądanie“, w wersji 

elektronicznej lub w formie edycji multimedialnej zarówno z umożliwieniem 

użytkownikowi sporządzenia kopii, jak i bez takiej możliwości, a także 

rozpowszechnianie z portali innych dystrybutorów, 

h) wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych. 

VII. Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu (laureaci Konkursu) uhonorowani zostaną podwójnymi biletami na 

koncert Eda Sheerana na PGE Narodowym zaplanowany na 25 lub 26 sierpnia 2022 

roku w Warszawie.  

2. Wartość nagrody nie przekroczy 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). 

Nagroda podlega zwolnieniu od podatku na podstawie  ustawy z 26.07.1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z zm.) - dalej 

u.p.d.o.f.  

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 powyżej, zapewnia Organizator Konkursu. 

4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu (laureatów Konkursu) za 

pośrednictwem poczty kurierskiej, na adresy służbowe wskazane w stopkach 
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mailowych. W przypadku konieczności wysłania nagród na inny adres zwycięzca 

Konkursu (laureat Konkursu) jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

Koordynatora Konkursu mailowo w terminie do 20.07.2022 r. do godz. 12:00. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych zwycięzców Konkursu 

wybranemu podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej PGE, jednak odbywać się to będzie 

w zakresie niezbędnym do dystrybucji nagród, o których mowa w pkt VII (w 

szczególności w zakresie imienia i nazwiska oraz służbowego adresu, pod który 

zostanie przesłana nagroda konkursowa). 

VIII. Inne Postanowienia 
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu, wynikających 

z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania zasad Regulaminu, 
Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, nie 
oceniać Pracy Konkursowej danego Uczestnika oraz usunąć jego Pracę Konkursową z 
Intranetu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej 
odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania 
przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą 
następujących środków komunikacyjnych: intranet GK PGE, intranety obszarowe 
Spółek, magazyny wewnętrzne, tablice informacyjne, radiowęzeł lub drogą mailową. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród 
uwzględnionych w Regulaminie, jeśli zgłoszone Prace Konkursowe nie będą spełniać 
założeń Organizatora. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.).  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

6. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Regulaminu posługiwać się 
podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator. 

8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z poźn. zm.). 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnika konkursu „Podziel się swoimi 
doświadczeniami ze stosowania Kodeksu etyki w praktyce”. 
Załącznik nr 2 – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników.  


