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Regulamin
Konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter
1. Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez PMI Poland Chapter z siedzibą:
ul. Domaniewska 47/10, 02-672, Warszawa
NIP: 525-227-89-73
Konto Bankowe: PL 58 1140 1010 0000 2752 6500 1001

2. Opis konkursu
Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk zarządzania projektami poprzez wybranie
najlepiej przeprowadzonego projektu, któremu zostanie nadany tytuł „Projekt Roku PMI Poland
Chapter” w jednej z dwóch kategorii. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć sektora publicznego lub
prywatnego, o różnym typie i skali oraz mogą być realizowane w ramach dowolnej z branż. Udział
w konkursie to idealny sposób na zmotywowanie zespołów projektowych do identyfikacji
obszarów wymagających udoskonalenia oraz weryfikacji własnych osiągnięć.
Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem PMI (firma/organizacja/zespół projektowy)
oraz nie trzeba bezwzględnie podążać za wytycznymi PMI – trzeba stworzyć za to świetny
projekt zgodnie z dobrymi światowymi praktykami i trendami –
którym chce się pochwalić całemu światu!
Model konkursowy bazuje na PMI Talent Triangle – zatem oczekuje
się od zarządzających projektami:
•
•
•

doskonałości w zarządzaniu, najwyższego kunsztu
i rzemiosła,
wykazania się znakomitym przywództwem,
znajomości zagadnień biznesowych i strategicznych.

Wszystkie projekty konkursowe podlegają rzetelnej ocenie eksperckiej –Finaliści jak i Zwycięzcy
otrzymują zwrotnie szczegółowy raport oceny konkursowej, który może stać się podstawą do
wdrożenia szeregu korzystnych usprawnień w organizacji aplikanta.
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Dlaczego powinieneś się zgłosić do konkursu?
•
•
•
•
•
•
•
•

konkurs nagłośni Wasze osiągnięcia,
zyskacie wizerunek firmy „robiącej” dobre projekty,
zdobędziecie prestiż – firma/organizacja jak i zespół projektowy,
traficie do grona najlepszych firm/organizacji z wzorową kulturą projektową uznanych
przez PMI PC,
w sposób nietuzinkowy uczcicie zakończenie projektu z sukcesem,
zbudujecie motywację zespołów projektowych do identyfikacji obszarów wymagających
udoskonalenia i weryfikacji własnych osiągnięć,
udział w konkursie to doskonały sposób na podziękowanie zespołowi projektowemu za
dobrze wykonaną pracę,
przyczynicie się do promowania wiedzy o zasadach i korzyściach właściwego zarządzania
projektami w Waszej firmie/organizacji.

Zostanie zwycięzcą konkursu to bardzo dobra promocja dla organizacji, projektu oraz zespołu
projektowego, w tym oczywiście sponsora i kierownika nagrodzonego projektu.

3. Kategorie konkursowe
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
•
•

Projekt zarządzany tradycyjnie TPM (również w modelu hybrydowym - połączenie
zarządzania tradycyjnego i zwinnego),
Projekt zarządzany zwinnie APM (Agile).

4. Korzyści dla Laureatów
Laureat konkursu w dowolnej z kategorii uzyskuje następujące korzyści:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestiżowy tytuł: Projekt Roku PMI Poland Chapter,
statuetka przedstawiająca firmę oraz kategorię,
pisemne referencje (certyfikat) wystawione przez PMI Poland Chapter (PMI PC),
pisemna ocena aplikacji przeprowadzona przez ekspertów,
możliwość przedstawienia projektu podczas Kongresu PMI PC oraz konferencji
regionalnej,
darmowa wejściówka dla przedstawiciela firmy na Kongres PMI PC oraz konferencję
regionalną,
newsletter PMI PC zawierający informacje o laureatach,
zdjęcia i informacje opublikowane na stronie www konkursu,
zdjęcia z ogłoszenia wyników z możliwością ich indywidualnej publikacji,
informacje w mediach społecznościowych PMI PC (np.: Facebook),
baner promujący laureatów wystawiany na wydarzeniach w oddziałach wraz z
przedstawieniem informacji o konkursie i laureatach (prezentacja promująca),
opcjonalne (może ulec zmianie) możliwości zapewnione przez naszych aktualnych
Partnerów np.:
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o przygotowanie prelegenta przez Biuro mówców Spice do prezentacji projektu w
trakcie Kongresu
o przedstawienie artykułu o projekcie (studium przypadku) w Strefie PMI
o przeprowadzenie jednodniowego audytu w Waszej organizacji przez specjalistów z
Alter V.
Plan promocyjny realizowany jest do ogłoszenia laureatów kolejnej edycji, ale nie dłużej niż 12
miesięcy.

5. Kryteria uczestnictwa
Od aplikującego projektu wymaga się, aby:
•
•
•
•
•
•
•
•

projekt realizowany był w Polsce,
trwał nie krócej niż 4 miesiące i nie dłużej niż 24 miesiące,
zakończył się wdrożeniem produkcyjnym,
zespół projektowy liczył nie mniej niż 10 osób (w tym pracownicy, współpracownicy,
wykonawcy, podwykonawcy, itp.),
całkowity budżet projektu liczył nie mniej niż 100 000 PLN (tylko oświadczenie),
przesłał podpisany skan dokumentu zgłoszenia,
przesłał elektroniczną wersję dokument aplikacyjnego,
przesłał dowód uiszczenia opłaty w wysokości 2000 PLN (plus 23% VAT) na konto PMI PC
(faktura VAT zostanie bezzwłocznie przesłana po zaksięgowaniu wpłaty).

6. Zgłoszenie
Projekt do konkursu może zgłosić Sponsor lub osoba upoważniona do reprezentowania
firmy/organizacji (Przedstawiciel). Powinien być wyznaczony tylko jeden Przedstawiciel, który
dostarcza dokumentację projektu do konkursu oraz reprezentuje zgłoszony projekt w trakcie
trwania konkursu.
Rekomendujemy, aby Przedstawicielem był kierownik projektu zgłoszonego do konkursu. PMI
Poland Chapter będzie się kontaktować we wszystkich sprawach konkursowych, z zachowaniem
zasad poufności, wyłącznie z Przedstawicielem.
Dokument zgłoszeniowy oraz aplikacja dostępne są do pobrania na stronie www konkursu http://pmi.org.pl/projekty/projekt-roku/.

7. Procedura konkursowa
Etap I – do 30.09.2019 r. – zakończenie zgłaszania uczestników
•

przyjmowanie zgłoszeń i aplikacji (komplet dokumentów plus opłata)

Etap II – od 01 do 06.10.2019 r. – ocena aplikacji przez Ekspertów
•
•

Każdą aplikację ocenia indywidualnie kilku niezależnych Ekspertów.
Eksperci dokonują oceny bazowej aplikacji i przekazują formularze oceny wraz z pytaniami
uszczegółowiającymi.
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•

•

Pytania uszczegóławiające mogą być kierowane do różnych interesariuszy a odpowiedzi
muszą zostać dostarczone w przeciągu 1 tygodnia (za pozyskanie odpowiedzi w całości
odpowiada Przedstawiciel).
Uzupełnione formularze oceny zostają przekazane do oceniających Ekspertów.

Etap III – od 07 do 13.10.2019 r. – ponowna ocena przez Ekspertów (po uzyskaniu
odpowiedzi na pytania)
•

Eksperci dokonują ponownej oceny aplikacji w świetle otrzymanych odpowiedzi i dokonują
ewentualnych korekt ocen wraz z uzasadnieniem.

Etap IV – od 14 do 20.10.2019 r. – wyłonienie Finalistów oraz Zwycięzcy (per kategoria)
•
•

Jury, w każdej kategorii konkursowej, wyłania Finalistów oraz Zwycięzcę. Kongres PMI PC
– rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie Zwycięzców)
Przedstawiciele zostaną poinformowani o fakcie dotarcia do Finału najpóźniej dn.
20.10.2019 r.

8. Poufność informacji
Wszystkie przekazywane dokumenty oraz informacje pozostają w pełni poufne i nie zostaną
udostępnione osobom niezaangażowanym bezpośrednio w procedurę konkursową.

9. Biuro konkursowe
Wszelkie kwestie i pytania związane z konkursem, dokumenty konkursowe, proszę kierować do
kierownika projektu:
Robert Palka
E-mail: robert.palka@pmi.org.pl
www: http://pmi.org.pl/projekty/projekt-roku/
tel. 668 184 554
Wszelka wymiana informacji w ramach konkursu (pomiędzy Przedstawicielem a Biurem
konkursowym) odbywać się będzie poprzez e-mail i/lub kontakt telefoniczny/osobisty z
kierownikiem projektu.

10.

Recenzenci

Eksperci to aktywni członkowie PMI, profesjonaliści, którzy piastują stanowiska kierowników
projektów (lub równoważne) oraz posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie. Posiadają
certyfikat PMP® i/lub PMI-ACP®. Dane osobowe Ekspertów są tajne.

11.

Członkowie Jury

W skład Jury wchodzą inne osoby niż w skład grup Ekspertów. Członkiem Jury może być tylko
ogólnie znana i szanowana osoba, uznany profesjonalista, nominowany jednogłośnie przez
Zarząd PMI PC. Dane osobowe Jury nie są jawne.
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12.

Nadzór nad Konkursem

Pełen nadzór nad przebiegiem konkursu sprawują Członkowie Zarządu PMI Poland Chapter,
którzy gwarantują rzetelne, zgodne z prawem i etyczne przeprowadzenie konkursu. Wszystkie
osoby zaangażowane w przebieg i organizację konkursu kierują się PMI’s Code of Ethics and
Professional Conduct.
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