
 

 

 

 

Regulamin Konkursu o nagrodę „Pracodawca przyjazny Seniorom” 

 
realizowanego przez Akademię WSB w ramach projektu  

„Na przekór metryce – osoby 50+ i Seniorzy na srebrnym rynku pracy”. 

 

1. Cel Konkursu 

 

1) Celem Konkursu o nagrodę „Pracodawca przyjazny Seniorom”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest wyróżnienie Pracodawców, Instytucji, Samorządów, Firm i Miejsc 

prowadzących politykę przyjazną Seniorom, podejmujących wartościowe i skuteczne 

inicjatywy na rzecz Seniorów oraz upowszechniających i promujących działalności 

Seniorów. 

 

2) Nagrodę otrzymują Pracodawcy, Instytucje, Samorządy, Firmy i Miejsca 

przyczyniające się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej  

na terenie Polski, podejmujący szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy  

na rzecz Seniorów. 

 

3) Informacja o laureatach Konkursu promująca ich dokonania i działalność zostanie 

upowszechniona na stronach internetowych: www.wsb.edu.pl www.wsb.edu.pl/utw 

www.wsb.edu.pl/seniorwpracy, www.glosseniora.pl ; profilach Facebook: Uniwersytet 

Trzeciego Wieku Akademii WSB; Akademii WSB, Na przekór metryce, Głos Seniora, 

Ogólnopolska Karta Seniora. 

 

2. Kategorie nagrody 

 

1) Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: 

a) Pracodawca przyjazny Seniorom, 

b) Samorząd przyjazny Seniorom, 

c) Instytucja przyjazna Seniorom, 

d) Firma przyjazna Seniorom, 

e) Nagroda Publiczności  - Miejsce przyjazne Seniorom. 

 

2) Nagrody  w w/w kategoriach przyznaje się w formie statuetki i dyplomu.  

3) Przewidziano 3 nagrody dla publiczności ( w formie nagród rzeczowych)  

–  dla 3 wylosowanych osób z publiczności, które oddały swój głos w kategorii - 

Nagroda Publiczności  - Miejsce przyjazne Seniorom. 

 

 

 

 

 

http://www.wsb.edu.pl/
http://www.wsb.edu.pl/utw
http://www.wsb.edu.pl/seniorwpracy
http://www.rops.pomorskie.eu/


 

 

 

 

 

3. Organizacja Konkursu 

 

1) Organizatorem Konkursu jest Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41- 300 Dąbrowa 

Górnicza tel. 32 295 93 93 

2) Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Na przekór metryce – osoby 50 + i 

Seniorzy na srebrnym rynku pracy” dofinansowanym z programu „Społeczna 

Odpowiedzialność Nauki” przez Ministra Edukacji i Nauki. 

3) Partnerem merytorycznym i medialnym konkursu jest Stowarzyszenie MANKO-Głos 

Seniora. 

4) Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o jego wynikach Kapituła 

Konkursu powołana przez Akademię WSB. 

5) W Konkursie mogą uczestniczyć: 

a) W kategorii  - Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca działający na  

terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący politykę firmy przyjazną 

Seniorom. 

b) W kategorii - Samorząd przyjazny Seniorom: Samorząd, który prowadzi 

działania wspierające aktywność seniorów. 

c) W kategorii - Instytucja przyjazna Seniorom: Instytucja  podejmująca 

wewnątrz i poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz 

społeczności senioralnej. 

d) W kategorii - Firma przyjazna Seniorom: Firma posiadająca w swej ofercie 

produkty i programy  przyjazne Seniorom i społeczności senioralnej. 

e) W kategorii - Miejsce przyjazne Seniorom  - organizacje pozarządowe, 

pracodawcy, instytucje, firmy, kluby itp. z terenu Polski wyróżniający się 

w  działaniami na rzecz osób starszych. 

6) W kategorii Pracodawca – Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu przyzna 

maksymalnie 5 nominacji. 

7) W kategorii Samorząd przyjazny Seniorom - Kapituła Konkursu przyzna 

maksymalnie 5 nominacji. 

8) W kategorii Instytucja przyjazna Seniorom, Kapituła Konkursu przyzna 

maksymalnie 5 nominacji. 

9) W kategorii Firma przyjazna Seniorom, Kapituła Konkursu przyzna 

maksymalnie 5 nominacji. 

10) W kategorii  - Miejsce przyjazne Seniorom, Kapituła Konkursu przyzna 

maksymalnie 5 nominacji. Nominacje będą zgłaszane przez społeczność senioralną 

za pomocą formularza online do dnia 20 maja 2021 r. 

11) W każdej kategorii, o których mowa w pkt. 3) Kapituła Konkursu może 

przyznać dodatkowe wyróżnienia w formie dyplomu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Zgłoszenia kandydatur 

 

1) Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie w kategorii : 

Pracodawca przyjazny Seniorom; Samorząd przyjazny Seniorom; Instytucja 

przyjazna Seniorom; Firma przyjazna Seniorom - jest nadesłanie kompletnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line, który dostępny jest w 

materiałach promocyjnych oraz na stronie www.wsb.edu.pl/seniorwpracy 

2) Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie w kategorii : Nagroda 

Publiczności – Miejsce przyjazne Seniorom - jest nadesłanie kompletnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line, który dostępny jest w 

materiałach promocyjnych oraz na stronie www.wsb.edu.pl/seniorwpracy  

3) Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie w kategorii: Samorząd 

Przyjazny Seniorom jest uczestnictwo samorządu w Programie Gmina Przyjazna 

Seniorom organizowanego przez Stowarzyszenie MANKO oraz Międzynarodowy 

Instytut Rozwoju Społecznego z siedzibą w Krakowie. 

4) Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie w kategorii Firma 

Przyjazna Seniorom jest uczestnictwo firmy w Programie Ogólnopolska Karta 

Seniora organizowanego przez Stowarzyszenie MANKO oraz Międzynarodowy 

Instytut Rozwoju Społecznego z siedzibą w Krakowie.   

5) W Konkursie mogą uczestniczyć firmy, organizacje pozarządowe, 

pracodawcy, samorządy oraz osoby fizyczne z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, 

którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu. 

6) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów w kategoriach: Pracodawca przyjazny 

Seniorom; Samorząd przyjazny Seniorom; Instytucja przyjazna Seniorom; Firma 

przyjazna Seniorom  są: 

a) jednostki samorządu terytorialnego, z terenu Polski; 

b) organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów; 

c) przedsiębiorcy prywatni; 

7) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów w kategorii - Nagroda Publiczności 

 – Miejsce przyjazne Seniorom: 

 

a) osoba fizyczna – obywatel Rzeczpospolitej Polskiej; 

 

8) Uprawnieni do zgłaszania kandydatów  mogą zgłosić po 1 kandydacie w każdej 

 z 1 kategorii. 

 

6) Zgłoszenia można dokonać: 

• Wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w materiałach promocyjnych oraz 

na stronie www.wsb.edu.pl/seniorwpracy 

 

7) Zgłoszenia należy przesłać w terminie określonym w pkt 5. 1) niniejszego Regulaminu  

http://www.wsb.edu.pl/seniorwpracy
http://www.wsb.edu.pl/seniorwpracy


 

 

 

 

8) Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania w przypadku rezygnacji kandydata lub złożenia 

wniosku po terminie. 

 

5. Terminy 

 

1) Konkurs trwa od dnia 5 maja do dnia 20 maja 2021r. – w przypadku kategorii: 

Pracodawca przyjazny Seniorom; Samorząd przyjazny Seniorom; Instytucja przyjazna 

Seniorom; Firma przyjazna Seniorom. 

2) Konkurs trwa od dnia 5 maja do dnia 20 maja 2021 r. w przypadku kategorii: Nagroda 

Publiczności – Miejsce Przyjazne Seniorom. 

3) Głosowanie w kategorii „Nagroda Publiczności – Miejsce przyjazne Seniorom” będzie 

realizowane w dniach 24 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 14.00  

4) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 27 maja 2021r. podczas Senioralnych 

Targów Pracy i Gali „Pracodawca przyjazny Seniorom”, które będzie zrealizowane 

online. 

 
6. Ocena, wybór laureatów i ogłoszenie wyników 

 

1) Kapituła Konkursu nieodpłatnie dokonuje wyboru laureatów w pięciu kategoriach 

oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją Konkursu. Kapituła 

Konkursu składa się z 5 członków. Członkowie Kapituły Konkursu nie mogą zgłaszać 

kandydatów ani kandydować w Konkursie.  

 

2) Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur w kategoriach: 

Pracodawca przyjazny Seniorom; Samorząd przyjazny Seniorom; Instytucja przyjazna 

Seniorom; Firma przyjazna Seniorom na podstawie kryteriów określonych w kartach 

oceny formalnej i merytorycznej. Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej dla 

poszczególnych kategorii stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

Członkowie Kapituły podczas oceny merytorycznej stosują skalę ocen z dokładnością 

do 0,5 pkt 

 
3) Kapituła Konkursu zatwierdza laureata w kategorii „Nagroda Publiczności – Miejsce 

Przyjazne Seniorom” na podstawie zliczonych wyników głosowania wśród 

publiczności. 

 

3) Kapituła Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego lub Zastępcy 

Przewodniczącego. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie 

podlegają procedurom odwoławczym. 

 

4) Obrady Kapituły Konkursu są protokołowane. Protokół zawiera m. in. uzasadnienie 

wyboru kandydatur. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły Konkursu lub jego 

Zastępca. 



 

 

 

 

5) Kapituła Konkursu spośród zgłoszonych kandydatur wybiera po jednym laureacie z 

każdej kategorii: 

a) Pracodawca przyjazny Seniorom 

b) Samorząd przyjazny Seniorom 

c) Instytucja przyjazna Seniorom 

d) Firma przyjazna Seniorom 

e) Miejsce przyjazne Seniorom 

 

6) Nagrodzeni laureaci w pięciu kategoriach zostaną uhonorowani podczas Senioralnych 

Targów Pracy i Gali „Pracodawca Przyjazny Seniorom” zrealizowanych dnia 27 maja 

2021 r. , które będą realizowane w formie online. 

7) Podczas trwania wydarzenia Senioralnych targów Pracy – uczestnicy targów będą 

oddawać głosy poprzez formularz online na „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

8) Lista laureatów zostanie upubliczniona poprzez umieszczenie na stronach 

internetowych: www.wsb.edu.pl oraz www.wsb.edu.pl/seniorwpracy, 

www.glosseniora.pl  

6) Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 

http://www.wsb.edu.pl/
http://www.wsb.edu.pl/seniorwpracy
http://www.glosseniora.pl/


 

 

 

 


