
 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU 

EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2019 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu pt. „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”, zwanego dalej Plebiscytem, 

jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, pl. 

Na Stawach 1, 30-107 Kraków, o numerze NIP 676-212-95-05, REGON 357114075, zwane dalej 

Organizatorem. Plebiscyt organizowany jest w ramach projektu „Kierunek Kariera", realizowanego 

w ramach działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020.  

2. Celem Plebiscytu w 2019 r. jest: 

a. promocja rozwoju kompetencji cyfrowych Małopolan oraz przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu; 

b. wyłonienie i promocja gmin najaktywniej w Małopolsce wspierających rozwój kompetencji, 

kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców; 

c. prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w Małopolsce 

w 2019 r.; 

d. promocja idei uczenia się przez całe życie, w tym szczególnie promocja poradnictwa 

zawodowego. 

 

3. W ramach Plebiscytu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną przyznane: 

a. Grand Prix „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”; 

b. maksymalnie 3 równorzędne wyróżnienia. 

4. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471). 

5. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych 

osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, 

ma charakter dobrowolny, zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

 

§ 2 

Organizacja Plebiscytu 

1. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Plebiscyt trwa od 07.06.2019 r. do dnia ogłoszenia wyników, które nastąpi nie później niż 

10.12.2019 r. 

3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a. etap I Plebiscytu – obejmujący zgłoszenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do tytułu 

Edukacyjna Gmina Małopolski 2019, ranking zgłoszonych gmin oraz kwalifikacja gmin 

do II etapu Plebiscytu; 
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b. etap II Plebiscytu – głosowanie mieszkańców; ocenę zgłoszonych inicjatyw oraz wybór 

Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019. 

4. Uczestnikiem Plebiscytu jest każdy zgłaszający kandydaturę lub głosujący na kandydaturę do 

tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2019. 

 

§ 3 

Przebieg I etapu Plebiscytu 

1. Etap I Plebiscytu obejmuje: 

a. zgłoszenia kandydatur gmin w terminie od dnia 07.06.2019 r. do dnia 10.09.2019 r. 

b. publikację rankingu zgłoszonych gmin – do dnia 30.09.2019 r. 

c. wybór gmin kwalifikujących się do głosowania internetowego. 

2. Kandydatem do tytułu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019” może być gmina wiejska lub 

miejsko-wiejska obejmująca miasta do 25000 mieszkańców z terenu Województwa 

Małopolskiego. 

3. Zgłoszenia do Plebiscytu mogą zostać przesłane przez urzędy gmin/miast lub ich jednostki 

organizacyjne. Przy czym jedna instytucja może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

4. Zgłoszenie może obejmować inicjatywy edukacyjne realizowane przez gminy, ośrodki kultury, 

szkoły lub inne jednostki organizacyjne danej gminy. W zgłoszeniu można również wykazać 

inicjatywy, które zrealizowano we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami lub innymi 

organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie danej gminy. 

5. W zgłoszeniu kandydatury danej gminy można wskazać maksymalnie 5 inicjatyw, przy czym 

nie można wskazać przedsięwzięcia edukacyjnego, będącego przedmiotem oceny we 

wcześniejszych edycjach Plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski.  

6. Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularze należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres: mdu@wup-krakow.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć 1-3 zdjęć dla każdej zgłaszanej 

inicjatywy. Wysyłając zdjęcia, zgłaszający oświadcza, że ich nadesłanie nie narusza praw osób 

trzecich, w tym również autorskich praw majątkowych. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów i treści zgłoszeniowych dla 

celów przeprowadzenia Plebiscytu, a także na rozpowszechnianie materiałów i treści 

zgłoszeniowych poprzez ich udostępnienie na stronach internetowych Organizatora, jak 

również w ogólnodostępnej prasie.  

7. Kandydatury można zgłaszać w terminie od 07.06.2019 r. do 10.09.2019 r. do godz. 12:00. 

Zgłoszenia nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia 

niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Plebiscytu.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych.  

9. Lista zgłoszonych gmin opublikowana zostanie na stronie www.pociagdokariery.pl do dnia 

20.09.2019 r. 

10. W ramach pierwszego etapu Plebiscytu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opracuje ranking 

gmin aktywnych dla poradnictwa (zwany dalej rankingiem). W rankingu uwzględnione zostaną 

tylko gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (obejmujące miasta do 25000 mieszkańców) 

województwa małopolskiego, które prześlą swoje zgłoszenia do Plebiscytu, w terminie 

wskazanym w ust. 6. 

11. Ranking tworzony jest w oparciu o następujące kryteria: 

a. odsetek mieszkańców gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach Bilansu Kariery; 

b. liczba działań gminy i jej jednostek w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 

i Małopolskiego Dnia Uczenia się 2019; 

c. deklaracja zorganizowania w 2019 r. spotkania dla mieszkańców gminy informującego o 

ofercie doradztwa w formie Bilansu Kariery. 

http://www.pociagdokariery.pl/
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12. Metodologia wyliczania miejsca rankingowego gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

13. Na podstawie rankingu gminy otrzymają punkty, które zdecydują o zakwalifikowaniu gmin do II. 

etapu Plebiscytu. Do II etapu Plebiscytu zakwalifikowanych zostanie 10 gmin z najwyższą 

liczbą punktów. 

14. Lista gmin zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu opublikowana zostanie na stronie 

www.pociagdokariery.pl najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. 

 

 

 

§ 4 

Przebieg II etapu Plebiscytu 

1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia opublikowania listy gmin zakwalifikowanych do II etapu do dnia 

ogłoszenia wyników, które nastąpi nie później niż 10.12.2019 r. i obejmuje: 

a. głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane do tego etapu kandydatury do tytułu 

Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019, które rozpocznie się 07.10.2019 r.; 

b. ocena gmin uczestniczących w II etapie Plebiscytu przez Kapitułę Plebiscytu; 

c. wybór Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 przez Kapitułę Plebiscytu; 

d. przyznanie wyróżnień. 

2. Uczestnikiem Plebiscytu jako osoba głosująca może być użytkownik serwisu wskazanego pod 

adresem www.pociagdokariery.pl, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

Głosowanie jest możliwe od 07.10.2019 r, od godz. 00:00:01 do dnia 20.10.2019 r. do 

godziny 23:59:59. 

3. Bieżące wyniki głosowania w trakcie trwania II etapu Plebiscytu będą prezentowane na stronie 

internetowej wskazanej pod adresem www.pociagdokariery.pl. 

4. Na posiedzeniu niejawnym Kapituła Plebiscytu dokona oceny kandydatur do tytułu Edukacyjna 

Gmina Małopolski 2019, dopuszczonych do II etapu Plebiscytu kierując się 

następującymi kryteriami: 

a. Propagowanie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozumiane jako: inicjowanie, 

realizowanie i wspieranie działań mających na celu edukację i wspieranie rozwoju 

kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym szczególnie z grup narażonych na 

wykluczenie cyfrowe (0-5 pkt.)  

b. Innowacyjność Edukacyjna Gminy – rozumiana jako: (1) wprowadzenie na terenie 

gminy ulepszeń, dotychczas tam nie stosowanych, powodujących wzrost aktywności 

edukacyjnej jej mieszkańców i/lub (2) nieszablonowe podejście do nauczania – 

wprowadzenie nowych metod i/lub form, testowanie nowatorskich w skali 

województwa rozwiązań w zakresie nauczania. i/lub (3) wykorzystanie nowych 

technologii podnoszących atrakcyjność zajęć edukacyjnych w nauczaniu (0-2 pkt.) 

c. Komplementarność podejmowanych inicjatyw edukacyjnych - rozumiana jako: 

prowadzenie spójnej polityki wspierania w rozwoju edukacyjnym i zawodowym 

mieszkańców gminy. Należy wykazać powiązania pomiędzy zaprezentowanymi 

inicjatywami edukacyjnymi lub zaprezentować inicjatywy, które wzajemnie się 

uzupełniają bądź to w zakresie podejmowanej tematyki bądź formy i grupy docelowej 

(0-1 pkt.) 

d. Zaangażowanie i współpraca na rzecz uczenia się – rozumiane jako: liczbę 

instytucji, organizacji, które gmina zaangażowała w prezentowane inicjatywy, co 

pozwoliło na zwiększenie zasięgu podejmowanych działań edukacyjnych. (0-2 pkt.) 

e. Propagowanie i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w gminie – 

rozumiane jako: umożliwienie korzystania z usług doradców zawodowych lub szkoleń / 

http://www.pociagdokariery.pl/
http://www.pociagdokariery.pl/
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warsztatów z zakresu orientacji zawodowej na terenie gminy, w tym szczególnie 

premiowane będą usługi dla osób pracujących. (0-3 pkt.) 

 

5. Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

6. Grand Prix oraz tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 otrzyma gmina, która uzyska 

największą liczbę punktów liczonych następująco:  

a. 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca 

zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin. 

b. 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca 

zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia 

organizowane przez jedną gminę będą sumowane.  

c. 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca 

zajętego w głosowaniu Kapituły.  

7. Ostatecznego rozstrzygnięcia Plebiscytu dokona Kapituła Plebiscytu na posiedzeniu 

niejawnym najpóźniej do dnia 08.11.2019 r. Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony 

protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

8. Kapituła Plebiscytu przyzna maksymalnie 3 wyróżnienia dla gmin. Liczba wyróżnień 

uzależniona będzie od decyzji Kapituły. Wyróżnienia mogą otrzymać również gminy, które nie 

zakwalifikowały się do II etapu Plebiscytu.  

 

§ 5 

Nagrody dla laureatów 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas 

Gali, zorganizowanej przez Organizatora. 

2. Lista zwycięzców Plebiscytu – zdobywców Grand Prix i wyróżnień, zostanie opublikowana 

w serwisie internetowym www.pociagdokariery.pl. Publikacja nastąpi następnego dnia po 

uroczystym ogłoszeniu wyników Plebiscytu. 

3. Nagrodą dla zwycięskiej gminy, zdobywcy tytułu Grand Prix, jest film promujący zwycięską 

gminę wraz z emisją w Internecie. Zwycięzca Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019” 

otrzyma egzemplarz filmu wraz z prawem do korzystania z niego, a także dyplom, statuetkę i 

prawo do używania logo promocyjnego „Edukacyjna Gmina Małopolski”. Fundatorem nagród 

jest Organizator. Film zostanie zrealizowany najpóźniej do 30.04.2020 r. 

4. Gminy, które zdobędą wyróżnienie w Plebiscycie otrzymają dyplomy, statuetki oraz prawo do 

używania logo promocyjnego „Edukacyjna Gmina Małopolski”. Fundatorem nagród jest 

Organizator. 

 

§ 6 
Kapituła Plebiscytu 

 
Skład Kapituły Plebiscytu zostanie ogłoszony w serwisie www.pociagdokariery.pl, najpóźniej 
do 15.08.2019 r. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator  zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany 

terminu ogłoszenia listy zwycięzców. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora 

Plebiscytu www.pociagdokariery.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Plebiscytu. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie 
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www.pociagdokariery.pl. Ewentualne zmiany nie będą ograniczały uprawnień uczestników 

Plebiscytu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w organizacji Plebiscytu, jeżeli 

nastąpiły one w wyniku zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, 

nie był w stanie przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej. 

5. Niedopuszczalne jest stosowanie w głosowaniu programów komputerowych typu „bot” lub 

innych automatycznie generujących oddanie głosu. W przypadku podejrzenia 

wykorzystywania ich w głosowaniu Kapituła może podjąć decyzję o nie doliczeniu w ten 

sposób oddanych głosów do wyników głosowania. 

6. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

8. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.  

9. Decyzje Kapituły Plebiscytu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 



 

 

Formularz zgłoszenia 
 

Dane podstawowe 
 

Nazwa gminy:  

Imię i nazwisko wójta lub burmistrza1:  

Liczba mieszkańców gminy  

(stan na 31.05.2019): 

 

Nazwa instytucji przygotowującej 
zgłoszenie: 

 

Adres instytucji przygotowującej 
zgłoszenie: 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie zgłoszenia: 

 

Bezpośredni numer telefonu osoby 
odpowiedzialnej za przygotowanie 
zgłoszenia: 

 

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie zgłoszenia: 

 

 
 
 
                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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Zgłaszana inicjatywa 1: 
 

 
Nazwa zgłaszanej inicjatywy: 

 

 
Grupa, do której skierowano działania: 

 

 
 
Cel zgłaszanej inicjatywy: 

 

 
 
 
Sposób realizacji: 

 
 
 
 

 
 
Osiągnięty rezultat: 

 
 
 

 
Proszę opisać, w jaki sposób zgłaszana 
inicjatywa wpisuje się w politykę gminy 
w zakresie rozwoju edukacyjnego 
i zawodowego mieszkańców lub 
uzupełnia się z innymi działaniami 
edukacyjnymi dla mieszkańców gminy 

 

 
Czy zgłaszana inicjatywa wspierała 
rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gminy, w tym szczególnie 
z grup narażonych na wykluczenie 
cyfrowe? 

 
    TAK       NIE 
 
Jeśli „TAK”, proszę uzasadnić: 

 
Czy w wyniku podjętej inicjatywy na 
terenie gminy wypracowano 
i wprowadzono nowe rozwiązanie 
powodujące wzrost aktywności 
edukacyjnej mieszkańców? 
 

 
    TAK       NIE 
 
Jeśli „TAK”, proszę uzasadnić: 
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Czy podjęta inicjatywa wiązała się 
z nieszablonowym podejściem do 
nauczania – wprowadzeniem nowych 
metod i/lub form, testowaniem 
nowatorskich w skali województwa 
rozwiązań w zakresie nauczania? 

 
    TAK       NIE 
 
Jeśli „TAK”, proszę uzasadnić: 

 
Czy w ramach podjętej inicjatywy do 
nauczania wykorzystano nowe 
technologie podnoszące atrakcyjność 
zajęć edukacyjnych? 

 
    TAK       NIE 
 
Jeśli „TAK”, proszę opisać jakie i w jaki sposób: 
 

 
Czy inicjatywa została podjęta / 
zrealizowana przy współpracy 
partnerów z terenu gminy? 

 
    TAK       NIE 
 
Jeśli „TAK”, proszę wymienić instytucje partnerów: 
 

 
Czy zgłaszana inicjatywa przyczyniła 
się do propagowania i zwiększenia 
dostępności poradnictwa zawodowego 
w gminie?  

 
    TAK       NIE 
 
Jeśli „TAK”, proszę opisać w jaki sposób: 
 

 
W przypadku, jeśli chcą Państwo zgłosić więcej niż jedną inicjatywę, proszę zastosować powyższą tabelę do kolejnych 
opisów. Zgodnie z Regulaminem, z jednej instytucji może wpłynąć tylko jedno zgłoszenie obejmującej od 1 do 5 inicjatyw. 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Jak będziemy przetwarzać dane osobowe? 

Cel przetwarzania danych  

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kierunek Kariera”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
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Dobrowolność podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w konkursie 

organizowanym w ramach projektu. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków. 

Podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 na podstawie: 

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji 

oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi. 

 

Czas przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która 

z tych dat nastąpi później. 

 

Jakie ma Pan/i prawa w zakresie przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi 

procedurami. 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana 
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zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

Informacje kontaktowe 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: kancelaria@wup-krakow.pl, telefonicznie pod numerem: 12 42 87 870 lub pisemnie na 

w/w adres siedziby administratora. 

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować 

na adres mailowy: ochronadanych@wup-krakow.pl. 

mailto:kancelaria@wup-krakow.pl
mailto:ochronadanych@wup-krakow.pl


 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Metodologia tworzenia rankingu gmin w ramach Plebiscytu 
Edukacyjna Gmina Małopolski 2019 
 
 
W rankingu uwzględnione zostaną następujące kryteria: 
 
 
Kryterium A - odsetek mieszkańców gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach 
Bilansu Kariery; 
 
Kryterium B - liczba działań gminy i jej jednostek w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 
2018 (OTK 2018)  i Małopolskiego Dnia Uczenia się 2019 (MDU 2019). 
 
Kryterium C – deklaracja gminy w zakresie zorganizowania spotkania informacyjnego 
dotyczącego Bilansu Kariery w projekcie „Kierunek Kariera” 

 
 
Dla każdej gminy zgłoszonej do Plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski obliczone zostaną 
następujące wskaźniki: 
 

 
A - odsetek mieszkańców gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach Bilansu Kariery; 

 
 
 
B - liczba działań gminy i jej jednostek w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 (OTK 
2018) i Małopolskiego Dnia Uczenia się 2019 (MDU 2019). 

 
 
 

Metodologia wyliczania punktów za poszczególne kryteria. 
 

Maksymalnie gmina może uzyskać 20 pkt. z czego: 

• maksymalnie 10 pkt. za kryterium A 

• maksymalnie 6 pkt. za kryterium B 

• 0 lub 4 pkt. za kryterium C 
 
 
Kryterium A. 
Gmina z najwyższym odsetkiem gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach Bilansu 
Kariery otrzyma 10 pkt. Dla pozostałych gmin punkty wyliczone zostaną wg wzoru: 
 
 

 

 
PA – punkty dla gminy ocenianej za kryterium A 

 



 

 

AO – odsetek mieszkańców gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach Bilansu Kariery 
w ocenianej gminie; 
AMAX – najwyższy odsetek mieszkańców gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach 
Bilansu Kariery wśród wszystkich ocenianych gmin; 
 
Kryterium B 

Gmina z najwyższym liczbą działań gminy i jej jednostek w ramach OTK 2018 i MDU 2019 
otrzyma 6 pkt. Dla pozostałych gmin punkty wyliczone zostaną wg wzoru: 
 

 
 

PB – punkty dla gminy ocenianej za kryterium B 
BO – liczba działań gminy i jej jednostek w ramach OTK 2018  i MDU 2019 w ocenianej gminie; 
BMAX – najwyższa liczba działań gminy i jej jednostek w ramach OTK 2018  i MDU 2019  wśród 
wszystkich ocenianych gmin; 
 
Kryterium C 

 
PC – punkty dla gminy ocenianej za kryterium C 
 
 
Gmina, która podpisała porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i zobowiązała 
się do organizacji w 2019 roku minimum jednego spotkania dla mieszkańców, informującego o 
możliwościach jakie daje doradztwo w formie Bilansu Kariery realizowane w ramach projektu 
„Kierunek Kariera, otrzyma 4 punkty. Gmina, która nie zadeklarowała ww. współpracy otrzyma 0 
punktów. Pod uwagę będą brane deklaracje, w ramach porozumień z WUP, które zostaną 
zawarte nie później niż do 07.06.2019. 
 
 

Ranking gmin 
 
Dla każdej z gmin policzone zostaną punkty wg wzoru: 
 

P = PA + PB+ PC 

 

Ranking ustalony zostanie od gminy z najwyższą łączną liczbą punktów (pierwsze miejsce) do 
gminy z najniższą liczbą punktów (ostatnie miejsce).  
 


