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Regulamin pracy Komisji konkursowej w Konkursie Grantowym 

„Kierunek Port – morze możliwości” – etap IV konkursu 

 

1. Komisja konkursowa [Komisja] w Konkursie Grantowym „Kierunek Port – morze możliwości” 

[Konkurs], na etapie IV konkursu działa w oparciu o zapisy umowy zawartej pomiędzy 

Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. a Uniwersytetem Morskiem w Gdyni z dnia 5 kwietnia 

2019 roku, w tym w szczególności na podstawie zapisów tejże umowy określonych w §2 ust. 2 

oraz §7 ust. 1, jak również załącznika nr 1 niniejszej umowy stanowiącego Regulamin Konkursu 

Grantowego. 

2. Organizatorem IV etapu Konkursu [Organizator] jest Uniwersytet Morski w Gdyni. 

3. Do zadań Komisji należy ocena merytoryczna zakończonych projektów realizowanych przez 

Zespoły Finalistów oraz wybór Zespołu Laureatów. 

4. IV etap Konkursu, zwany Galą finałową zaplanowano na dzień 15 grudnia 2020 roku, na 

godzinę 11:00. Porządek Gali finałowej określa agenda wydarzania przedstawiona do 

publicznej wiadomości przez Organizatora.  

5. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Morskiego Portu 

Gdańsk S.A. oraz przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

6. Skład Komisji w liczbie 10 powołuje Uniwersytet Morski w Gdyni. 

7. Na przewodniczącego Komisji [Przewodniczący] powołuje się osobę spośród przedstawicieli 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  

8. Przewodniczący jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg prac Komisji oraz sporządzenie 

protokołu  z jej prac.  

9. Każdy z członków Komisji, przed przystąpieniem do prac składa deklarację  poufności i 

bezstronności [Deklaracja, zał. 1]. Deklaracje przedkłada się Przewodniczącemu.   

10. Komisja pracuje w trybie zdanym w oparciu o platformę MSTeam.  

11. Członkowie Komisji przekazują dane w postaci imię i nazwisko oraz adres email do 

Organizatora. Dane te są podstawą uruchomienia platformy MSTeams dla członka Komisji. 

12. Komisja rozpoczyna pracę spotkaniem organizacyjnym. Termin tego spotkania wskazuje 

Organizator.  

13. Komisja na spotkaniu organizacyjnym omawia zasady pracy, zapoznaje się z raportami ze 

zrealizowanych przez Zespoły Finalistów działań w ramach projektów konkursowych, 

zapoznaje się z kryteriami oceny zdefiniowanymi na karcie oceny [Karta oceny, zał. 2] oraz 

ustala sposób dalszej pracy i wyłonienia Zespołu Laureatów. 

14. W trakcie Gali finałowej Zespoły Finalistów prezentują wyniki swoich prac zgodnie z agendą. 

Wybór kolejności prezentacji ustala się w drodze losowania.  

15. Prezentacja wyników prac przez Zespoły Finalistów odbywa się na kanale ogólnym MSTeams 

dedykowanym do przeprowadzenia Gali finałowej. 

16. Komisja w trakcie Gali finałowej zadaje pytania Zespołom Finalistów prezentującym wyniki 

swoich prac oraz prowadzi dyskusję.  

17. Po prezentacji wyników prac przez Zespoły Finalistów, Komisja przechodzi na kanał prywatny 

MSTeams dedykowany  do przeprowadzenia obrad Komisji i rozpoczyna prace o charakterze 

posiedzenia zamkniętego. Podczas posiedzenia zamkniętego Komisja wyłania Zespół 

Laureatów, na podstawie przyznanych na Karcie oceny punktów. Konkurs wgrywa Zespół 

Finalistów, który otrzyma w sumie najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków 

Komisji na Karcie oceny.   
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18. Po posiedzeniu zamkniętym członkowie Komisji przełączają się na kanał ogólny MSTeams 

dedykowanym do przeprowadzenia Gali finałowej. 

19. Zgodnie z agendą Gali finałowej Przewodniczący przedstawia wyniki pracy Komisji oraz ogłasza 

Zespół Laureatów. 

20. Po ogłoszeniu wyników pracy Komisji oraz przedłożeniu protokołu z prac Komisji 

Organizatorowi pracę Komisji uznaje się za zakończoną.  

 

Załączniki: 

1. Deklaracja poufności i bezstronności 

2. Karta oceny  
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DEKLARACJA POUFNOŚĆI I BEZSTRONNOŚCI 

Imię:  

Nazwisko:  

Instytucja:  

 

1. Jako Członek Komisji konkursowej (dalej: „Komisji”) w Konkursie Grantowym „Kierunek Port – 
morze możliwości” (dalej: „Konkursie”) zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z organizacją prac Komisji, w szczególności treści raportów 
końcowych z realizacji projektów badawczych „System inwentaryzacji oraz monitorowania stanu 
technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk” oraz „Projekt instalacji do utylizacji 
wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej” (dalej: 
„Informacje Poufne”). 

2. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych nie dotyczy informacji powszechnie 
dostępnych oraz ujawnionych na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych trwa w trakcie mojego członkostwa 
w Komisji, jak również przez okres 5 lat po jej ustaniu. 

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych oznacza w szczególności zapewnienie 
tym informacjom ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub przypadkową 
utratą. 

5. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji ujawnienia tych 
informacji podmiotom dokonującym audytu oraz innym podmiotom, co do których obowiązek 
ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, iż w przypadku gdy dokonam ujawnienia Informacji Poufnych 
w całości lub w części jakimkolwiek podmiotom, Organizator Konkursu będzie miał prawo do 
dochodzenia ode mnie odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, iż w przypadku naruszenia przeze mnie jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z Regulaminu pracy Komisji konkursowej, Organizator będzie miał prawo 
żądać ode mnie natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. 

8. W przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności powodujących wyłączenie Członka Komisji z prac 
Komisji dotyczących oceny merytorycznej zakończonych projektów realizowanych przez Zespoły 
Finalistów wraz z opiekunami merytorycznymi, a w szczególności: 
a) pozostaje z Członkiem Zespołu Finalistów i/lub opiekunem merytorycznym Zespołów Finalistów 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na jego prawa, 
obowiązki, werdykt; 

b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 
stopnia z Członkiem Zespoły Finalistów i/lub opiekunem merytorycznym Zespołów Finalistów; 

c) jest związany z Członkiem Zespołu Finalistów i/lub opiekunem merytorycznym Zespołów 
Finalistów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;  

d) pozostaje i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia 
pozostawałem/pozostawałam z Członkiem Zespołu Finalistów i/lub opiekunem merytorycznym 
Zespołów Finalistów w stosunku podrzędności służbowej; 

zobowiązuję się wyłączyć z prac Komisji informując o tym Przewodniczącego Komisji.  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem pracy Komisji konkursowej powołanej 

na potrzeby realizacji IV etapu Konkursu, zwanego Galą finałową zaplanowaną na dn. 15 grudnia 2020r. 

oraz z niniejszą Deklaracją poufności i bezstronności i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych 

w nich postanowień. 

....................................................... 

(data i podpis) 
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KARTA OCENY  

wyników badań w ramach Gali Finałowej Konkursu Grantowego „Kierunek Port-morze możliwości” 

Imię nazwisko członka Komisji Konkursowej: ………………………………………….. 

Lp. Nazwa Kryterium Punktacja 
Przyznana liczba punktów 

Zespół KN ISTL - 
Młodzi Portowcy 

Zespół 
Seanovation 

1. W jakim stopniu 
rozwiązanie odpowiada 
potrzebom dzisiejszego 
rynku? 

Ocena dokonywana jest w 
skali od 1 do 3, przy czym 
liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu: 
3 – bardzo dobrym, 
2 – dobrym, 
1 – niskim. 

  

2. W jakim stopniu Zespół 
osiągnął zakładany cel 
projektu? 

Ocena dokonywana jest w 
skali od 1 do 3, przy czym 
liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu: 
3 – bardzo dobrym, 
2 – dobrym, 
1 – niskim. 

  

3. Na jakim poziomie 
ocenia Pan/Pani 
innowacyjność pomysłu? 

Ocena dokonywana jest w 
skali od 1 do 3, przy czym 
liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu: 
3 – bardzo dobrym, 
2 – dobrym, 
1 – niskim. 

  

4. Na jakim poziomie 
ocenia Pan/Pani 
możliwość 
implementacji 
rozwiązania w sferze 
społeczno-
gospodarczej? 

Ocena dokonywana jest w 
skali od 1 do 3, przy czym 
liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu: 
3 – bardzo dobrym, 
2 – dobrym, 
1 – niskim. 

  

5 Ogólna ocena 
prezentacji wyników 
projektu przez Zespół 

W tym kryterium Zespół może 
otrzymać maksymalnie 3 
punkty za sposób prezentacji, 
zawartość slajdów oraz 
przygotowanie merytoryczne.  
Ocena dokonywana jest w 
skali od 1 do 3, przy czym 
liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu: 
3 – bardzo dobrym, 
2 – dobrym, 
1 – niskim. 

  

Suma punktów …/15 pkt …/15 pkt 

 


