Regulamin konkursu
dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
UMED oPROCESowany

§1
Postanowienia ogólne
1.

Konkurs organizowany jest pod nazwą UMED oPROCESowany.

2.

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany
dalej „Organizatorem”.

3.

Konkurs ma na celu wyłonienie, a następnie wdrożenie najciekawszych pomysłów na
usprawnienie istniejących w uniwersytecie procesów1, stworzenie zupełnie nowych rozwiązań
lub wprowadzenie modyfikacji we wdrożonych aplikacjach procesowych.

4.

Celem Konkursu jest promowanie twórczego myślenia i działania, otwartości na zmiany
zachodzące w uniwersytecie oraz podejścia procesowego jako modelu zarządzania.

5.

Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:
„Regulaminem”).

6.

Konkurs przeprowadzany jest w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za pośrednictwem platformy
intranetowej dostępnej pod adresem https://intranet.umed.pl.

7.

I edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku.
§2
Przebieg Konkursu

1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1



Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w intranecie (I etap).



Uzupełnić formularz zgłoszeniowy o dodatkowe informacje (III etap).

Proces rozumiany jako zbiór powiązanych działań realizowanych przez jednostki organizacyjne podmiotu (np.

przedsiębiorstwa, uczelni), których wynikiem jest wartość dla odbiorcy końcowego. Odbiorcami rezultatów procesu
są zarówno klienci wewnętrzni, jak i zewnętrzni. Podmiot realizuje swoje cele poprzez różne procesy. Mogą one
dotyczyć wielu osób i wielu jednostek organizacyjnych, ale mogą być realizowane przez jedną jednostkę, a nawet
jedną osobę. Procesy mogą być proste i krótkie, złożone i dłuższe, powtarzalne i unikalne. Powinny być mierzalne
i ciągle doskonalone.
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2.

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę procesu i jego krótki opis oraz definiować problemy,
których proces dotyczy.

3.

Usprawnienie opisane w zgłoszeniu może dotyczyć wszystkich procesów zachodzących
w organizacji lub opisywać zupełnie nowe rozwiązania adekwatne do jej celów. Uczestnicy
Konkursu nie muszą ograniczać się do zakresu swoich obowiązków i kompetencji oraz zakresu
merytorycznego jednostki w której są zatrudnieni. Optymalizacja procesu może, ale nie musi,
być oparta na funkcjonujących w uczelni systemach informatycznych.

4.

Usprawnienie musi dotyczyć procesów, a nie zasobów (np. materialnych, finansowych), zmian
osobowych lub zmian w podmiotach zewnętrznych.

5.

Harmonogram Konkursu:
I etap: Zgłoszenia do Konkursu – 10 – 27 kwietnia 2017 r.
II etap: Weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym – do 4 maja 2017 r.
III etap: Uzupełnienie zgłoszeń zaakceptowanych pod względem formalnym – 5 – 15 maja
2017 r.
IV etap: Ocena zgłoszeń przez Komisję Konkursową
 wyłonienie finalistów głosowania o nagrodę publiczności – do 23 maja 2017 r.
 wyłonienie zwycięzców (I-III miejsce) – do 9 czerwca 2017 r.
V etap: Głosowanie internetowe (nagroda publiczności) – 25 maja – 5 czerwca 2017 r.
VI etap: Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród – 9 czerwca 2017 r.

6.

Zgłoszenia konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: dr Jacek Grabowski - Kanclerz
Członkowie:
Prof. dr hab. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Marzenna Zielińska – Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dr Paweł Rasmus – Zakład Psychologii Lekarskiej
Małgorzata Ochman – Kwestor
Joanna Orłowska – Dyrektor Biura Rektora
Paweł Zawieja – Dyrektor Biura Kontrolingu i Kompetencji Procesowych

7.

Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

8.

Dokonując wyboru zwycięskich zgłoszeń, Komisja Konkursowa będzie się kierować
następującymi kryteriami:
 Znaczenie procesu dla uczelni (procesy główne, pomocnicze, zarządcze).
 Liczba i waga problemów, które rozwiązuje zgłaszany pomysł.
 Powtarzalność procesu i liczba odbiorców końcowych.
 Korzyści wynikające z wdrożenia usprawnienia (oszczędność czasu, zasobów).
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 Odniesienie do celów strategicznych uczelni opisanych m.in. w Strategii Rozwoju UM
w Łodzi na lata 2015-2020 lub innych dokumentach strategicznych.
9.

Wyniki Konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

10.

Członków Komisji Konkursowej obowiązuje zasada bezstronności oraz zachowania poufności
w kwestiach dotyczących przebiegu obrad i podejmowanych decyzji.

11.

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie drogą e-mailową i telefonicznie.

§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu (zwanymi dalej łącznie: „Uczestnikami", a każdy osobno także:
„Uczestnikiem") mogą być wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2.

Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie Komisji Konkursowej oraz pracownicy Centrum
Kompetencji Procesowych.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, dokonanie
zgłoszenia konkursowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
5. Zgłoszeń można dokonywać indywidualnie lub zespołowo (zespół może liczyć maksymalnie
4 osoby), przy czym osoba zgłaszająca jest jednocześnie liderem zespołu oraz osobą do kontaktu.
6. Skład zespołu może być dobierany dowolnie z grona pracowników uczelni.
7. Uczestnik lub zespół uczestników może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia.

§4
Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu
1. W Konkursie przewidziane są 4 rodzaje nagród.
2. W zależności od zajętego miejsca w Konkursie zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe o wartości:
I miejsce – 5000 zł
II miejsce – 2500 zł
III miejsce – 1500 zł
3. Wysokość nagrody jest stała i nie zależy od liczebności zespołu dokonującego zgłoszenia.
4. Dodatkową kategorią nagrody jest nagroda publiczności – nagroda finansowa o wartości 2000 zł.
5. Zobowiązania podatkowe od przyznanych nagród w całości pokrywa Organizator.
6. Zwycięzcy nagrody publiczności wyłonieni zostaną poprzez głosowanie internetowe
przeprowadzone w Intranecie w terminie od 25 maja do 5 czerwca.
7. Uprawnieni do głosowania na finałowe pomysły są wyłącznie pracownicy Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
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8. Po zamknięciu głosowania internetowego powstanie lista rankingowa – zwycięzcą zostanie
Uczestnik, którego zgłoszenie uzyska najwięcej głosów.
9. W przypadku takiej samej liczby głosów, wyboru zwycięzcy dokonuje Komisja Konkursowa,
kierując się kryteriami opisanymi w § 2 ust. 8.
10. Wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody – atrakcyjne pakiety uczelnianych gadżetów (od
5 do 10 pakietów).
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 9 czerwca 207 r. w Intranecie oraz na stronie
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
12. Zwycięzcy Konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów podczas warsztatu
wyjazdowego TEAM BUILDING w dniu 9 czerwca 2017 r.

§5
Prawo własności i prawa autorskie
1.

Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że:


przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do
zgłoszenia, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;



2.
3.
4.

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
Zgłoszenia procesu do Konkursu i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze
zgodą na przeniesienie praw autorskich do pomysłu na warunkach określonych w Regulaminie.
Zwycięzcy wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.
Zwycięzcy z dniem ogłoszenia wyników Konkursu przenoszą na Organizatora nieograniczone pod
względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do zwycięskich procesów,
obejmujące prawo do ich wykorzystania w całości i we fragmentach.

§6
Dane osobowe
1.

2.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926, z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatorów Konkursu w celu
przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz
wydania nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r.
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(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu
i poprawiania danych osobowych.
§7
Postanowienia końcowe
1.

Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Centrum Kompetencji Procesowych Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

2.

Regulamin Konkursu jest dostępny w Intranecie oraz w Centrum Kompetencji Procesowych. Na
prośbę Uczestnika, Organizator udostępnia treść Regulaminu.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie narusza prawa osób trzecich lub przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu z ważnych powodów.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nieprzyznania nagrody w jednej
lub wielu kategoriach w przypadku niskiej jakości zgłoszeń.
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