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Regulamin III edycji Konkursu dla pracowników firm świadczących usługi przewozowe 
na podstawie umów z Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Transportu Miejskiego 

w Warszawie 
 

 „OSOBOWOŚĆ WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

PRZYJAZNA PASAŻEROM” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu dla pracowników firm świadczących usługi przewozowe na podstawie 

umów z Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu 

Miejskiego, zwanego dalej „Konkursem” jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, zwany dalej „Organizatorem” lub „ZTM”. 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.wtp.waw.pl. 

4. Niniejszy regulamin dotyczy III edycji Konkursu, który odbędzie się w 2020 roku. 

 
 

§ 2. CEL KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które w 2019 r. w sposób wzorowy 

wykonywały swoje obowiązki bezpośrednio związane z obsługą pasażerów oraz budowały 

pozytywny wizerunek Warszawskiego Transportu Publicznego w codziennych kontaktach 

z pasażerami. 

2. Konkurs uwzględnia przekaz medialny, który: 

1) służy promowaniu wśród warszawiaków pozytywnego wizerunku Warszawskiego 

Transportu Publicznego, zwanego dalej „WTP”; 

2) stanowi dodatkową motywację dla wszystkich pracowników WTP. 

 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Do zgłaszania kandydatów do Konkursu upoważnione są firmy, z którymi Organizator w imieniu  

i na rzecz m.st. Warszawy zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych, zwane dalej 

„Operatorami”.  

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby zatrudnione u Operatorów na podstawie umowy 

o pracę, zwane dalej „pracownikami”. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

1) akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie; 

2) oświadczenie pracownika, że wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów 

Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
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4. Charakter świadczenia pracy zgłaszanego pracownika musi dotyczyć kontaktu z pasażerem. 

5. Operator jest uprawniony do zgłoszenia: 

1)    do 2 kandydatów – w przypadku gdy zatrudnia do 200 pracowników; 

2)    do 3 kandydatów – w przypadku gdy zatrudnia 201-1000 pracowników; 

3)    do 6 kandydatów – w przypadku gdy zatrudnia powyżej 1000 pracowników. 

6. Udział w Konkursie jest niezależny od innych nagród i wyróżnień pracownika uzyskanych 

u Operatora. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

8. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich publikację na stronie www.wtp.waw.pl są 

warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w konkursie. 

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w Konkursie. 

 

§ 4. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA 

 

1. Jedno zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć jednego pracownika. 

2. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Zgłoszenie zawiera opis kandydatury oraz precyzyjne uzasadnienie spełnienia przez pracownika 

standardów w kategorii: 

1) dyscyplina pracy; 

2) zaangażowanie; 

3) stosunek do pasażerów; 

4) stosunek do współpracowników i przełożonych; 

5) szczególne osiągnięcia. 

4. Zgłoszenie nie powinno przekraczać objętości 2 stron formatu A4. 

5. Do zgłoszenia dołącza się wypełnione oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. 

6. Zgłoszenie składa się lub przesyła w formie papierowej do Organizatora w terminie określonym 

w § 5 pkt 1 regulaminu. Na  opakowaniu zgłoszenia umieszcza się dopisek „Osobowość 

Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”. Jedna przesyłka może zawierać 

jedno lub wiele zgłoszeń. 

7. Przesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 

8. Organizator zobowiązuje się do zniszczenia nadesłanych zgłoszeń w terminie 1 miesiąca od 

zakończenia realizacji Konkursu. 

 

 

§ 5. TERMINARZ 

 

W 2020 r. odbędzie się III edycja konkursu, której poszczególne etapy mają następujące terminy: 

1) termin przesyłania zgłoszeń – 31 marca 2020 r.;  

2) rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

§ 6. KOMISJA I NAGRODY 

 

1. Wyboru laureatów Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonuje Komisja w składzie: 

http://www.wtp.waw.pl/
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1) Dyrektor ZTM – Przewodniczący Komisji; 

2) pracownicy ZTM, wskazani przez Przewodniczącego  Komisji – 4 osoby; 

3) Przedstawiciel Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy – 

1 osoba; 

4) Przedstawiciel Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy – 1 osoba. 

2. Komisja: 

1) dokonuje oceny zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym;  

2) podejmuje decyzję o wyborze laureatów konkursu, spośród nadesłanych przez Operatorów 

zgłoszeń oraz o przyznaniu nagród.  

3. Głosowanie nad wyborem laureatów jest tajne. 

4. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 

1) za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa o wartości 1 000 złotych oraz dyplom lub 

statuetka; 

2) za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa o wartości 700 złotych oraz dyplom lub 

statuetka; 

3) za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa o wartości  500 złotych oraz dyplom lub 

statuetka.   

 

5. Od ww. nagród zostanie odprowadzony ryczałtowy podatek dochodowy od osób fizycznych, 

zgodnie z art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

6. Lista laureatów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.wtp.waw.pl  

7. Komisja Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

 

§ 7. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie; 

2) gdy żadne zgłoszenie nie spełni warunków niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2. Operatorzy mają obowiązek uzyskać i dostarczyć Organizatorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody 

pracownika zgłoszonego do Konkursu na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu. Decyzje 

Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych. 

http://www.ztm.waw.pl/
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana 

nie naruszy praw uczestników konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować 

na  stronie www.wtp.waw.pl. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.wtp.waw.pl.  

http://www.ztm.waw.pl/

