
 
 

REGULAMIN PROGRAMU AMBASADORSKIEGO GRUPY GPEC 2018/2019 

 

I. ORGANIZATOR PROGRAMU 

Organizatorami Programu Ambasadorskiego Grupy GPEC (dalej „Program”) są: 

1) Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej 

„GPEC”), ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w 

Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000035784 oraz  

2) GPEC SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „GPEC SYSTEM”), ul. Biała 1B, 

80-435 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000631435 

 

zwane dalej „Organizatorem”.  

 

II. PRZEDMIOT PROGRAMU 

Przedmiotem Programu jest udział wybranych w drodze rekrutacji studentów Politechniki 

Gdańskiej lub innych Uczelni wyższych (Uczelni), zwanych dalej Ambasadorami, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, w działaniach prowadzonych przez Organizatora, 

mających na celu promocję Grupy GPEC jako pracodawcy, w tym w szczególności poprzez 

organizowanie wydarzeń dla innych studentów Uczelni oraz współpracę w realizacji działań  

z zakresu employer branding z pracownikami Grupy GPEC, uzyskując przy tym możliwość 

poznania specyfiki pracy w branży energetycznej oraz podjęcia pracy zarówno przez 

Ambasadorów, jak i studentów Uczelni, w jednej ze spółek Grupy GPEC. Program trwa przez 

okres roku akademickiego 2018/2019, tj. od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

 

III. CEL PROGRAMU 

Celem Programu jest wyłonienie w procesie rekrutacji Ambasadorów Programu i realizacja jego 

założeń na wybranych wydziałach Politechniki Gdańskiej lub innej Uczelni. Zadaniem 

Ambasadorów jest budowanie wizerunku Grupy GPEC poprzez przekazywanie informacji 

dotyczących specyfiki pracy, zakresu zadań w poszczególnych obszarach/działach, ścieżek 

kariery oraz możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji oraz procesu i zasad rekrutacji  

w Grupie GPEC studentom Uczelni, według wytycznych Grupy GPEC. Działania Ambasadorów 

służyć mają wsparciu prowadzonych przez Organizatora działań promujących Grupę GPEC 

wśród studentów, jako potencjalnych pracowników.  

 

IV. UCZESTNICY PROGRAMU 

1. Ambasadorami mogą zostać studenci Uczelni, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą 

uczyć się na III lub IV roku studiów dziennych pierwszego stopnia lub I roku dziennych studiów  

magisterskich na wydziałach: Elektrotechniki i Automatyki, Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

Mechanicznym, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Zarządzania i Ekonomii lub innych. 

2. Do Programu aplikować mogą w szczególności studenci biorący czynny udział w życiu Uczelni, 

np. poprzez działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych, samorządzie 

studenckim i innych organizacjach, a także sprawnie poruszający się w środowisku portali 

społecznościowych. 

 

 



 
V. REKRUTACJA DO PROGRAMU 

1. Warunkiem pełnienia funkcji Ambasadora jest przejście procesu rekrutacji. 

2. Rekrutacja do Programu trwa od 01.06 do 30.09.2018 r. 

3. W celu wzięcia udziału w Programie student spełniający wymogi, o których mowa w pkt IV 

Regulaminu (dalej „Kandydat”) przesyła zgłoszenie, na które składa się: wypełniony formularz 

rejestracyjny, CV oraz udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie „Co byś zrobił/a aby 

wypromować Grupę GPEC w swoim otoczeniu?”. Wzór formularza rejestracyjnego od dnia  

1 czerwca br. dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

www.grupagpec.pl 

4. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres: pg@gpec.pl w terminie od 01.06 do 30.06 

2018 r. W temacie wiadomości należy zamieścić Imię i nazwisko – zgłoszenie Program 

Ambasador. 

5. Wybór Ambasadorów składa się z 3 etapów: 

Etap I – weryfikacja zgłoszeń i wybór Kandydatów 

I etap trwa od 1.07.2018 r. do 30.07 2018 r. i obejmuje weryfikację prawidłowo dokonanych 

zgłoszeń, w wyniku której wybranych zostanie 10 Kandydatów, z którymi przeprowadzone 

zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania 

prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz CV. Niepełne zgłoszenia 

przesłane po wyznaczonym terminie oraz te niezawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, nie będą uwzględniane w dalszym procesie rekrutacji. 

Kandydaci, którzy podadzą nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym zostaną 

wykluczeni z dalszych etapów rekrutacji.  

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami 

II etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami w siedzibie GPEC, przy ul. Białej 1B. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swoich 

kompetencji oraz zaprezentowanie pomysłów na aktywność ambasadorską. Na podstawie 

przeprowadzonej rozmowy zostanie wyłonionych dwóch Ambasadorów, którzy zostaną 

zaproszeni do współpracy w Programie. 

Etap III – spotkanie z Ambasadorami 

III etapem rekrutacji jest obowiązkowe spotkanie Ambasadorów z Przedstawicielem Grupy 

GPEC pogłębiające wiedzę o firmie.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń do 

Programu, o czym poinformuje na stronie internetowej www.grupagpec.pl, profilu na Facebooku 

oraz innych stosownych kanałach komunikacyjnych. 

7. O wynikach I etapu rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do  

II etapu drogą mailową. Pozostali Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie do Programu, 

ale nie zostali zakwalifikowani do II etapu, otrzymają mailowe podziękowanie za przesłane 

zgłoszenie oraz informację o zakończeniu rekrutacji. 

VI.  DODTAKOWE INFORMACJE 

1. Ambasadorzy wybrani w procesie rekrutacji są zobowiązani do realizowania działań w ramach 

Programu przez okres roku akademickiego 2018/2019. 

2. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany zasad rekrutacji do Programu oraz wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Kandydat biorący udział w Programie poprzez fakt przystąpienia do Programu oraz, akceptuje 

warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem: www.grupagpec.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres: 

pg@gpec.pl. 

file:///C:/Program%20Ambasador/02.%20Regulamin%20PAv2/www.grupagpec.pl
file:///C:/Program%20Ambasador/02.%20Regulamin%20PAv2/pg@gpec.pl
file:///C:/Program%20Ambasador/02.%20Regulamin%20PAv2/www.grupagpec.pl
file:///C:/Program%20Ambasador/02.%20Regulamin%20PAv2/www.grupagpec.pl
file:///C:/Program%20Ambasador/02.%20Regulamin%20PAv2/pg@gpec.pl


 
5. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik 1. ZOBOWIĄZANIA AMBASADORÓW PROGRAMU 

2) Załącznik 2. BENEFITY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 
 

 



 
 

Załącznik 1. ZOBOWIĄZANIA AMBASADORÓW PROGRAMU 

 

1. Ambasadorzy zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu promowanie spółek 

z Grupy GPEC jako pracodawcy. W szczególności, każdy Ambasador zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia i przedstawienia do akceptacji Przedstawicielowi Grupy GPEC planu 

marketingowego zawierającego opis działań jakie zostaną przez niego podjęte, w celu 

aktywnej promocji Grupy GPEC, 

b) pozostawania w stałym kontakcie z Przedstawicielem Grupy GPEC, 

c) inicjowanie wydarzeń promujących Grupę GPEC na Uczelni w ramach współpracy  

z wybranymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, do których przynależy 

Ambasador, 

d) promowanie zgodnie ze sporządzonym planem marketingowym  spółek Grupy GPEC 

wśród studentów Uczelni, 

e) promowanie projektów sztandarowych Grupy GPEC skierowanych do studentów Uczelni, 

f) publikowanie informacji w mediach społecznościowych, w tym w miarę możliwości na 

stronie internetowej Uczelni i poszczególnych wydziałów, o realizowanych przez Grupę 

GPEC projektach, 

g) współpraca z Biurami Karier, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi na Uczelni, 

h) współpraca z pozostałymi Ambasadorami Programu, 

i) udział w spotkaniach Ambasadorów, 

j) udział oraz wsparcie przy organizacji spotkań, seminariów, warsztatów, wydarzeń  

o charakterze promocyjnym, stoisk podczas uczelnianych targów pracy, itp. związanych  

z Grupą GPEC, 

k) raportowanie działań Przedstawicielowi Grupy GPEC. 

2. Przed podjęciem jakichkolwiek działań informacyjnych lub promocyjnych dotyczących 

Grupy GPEC, w szczególności przed upublicznieniem jakichkolwiek informacji, materiałów 

itp. dotyczących Grupy GPEC, Ambasador zobowiązany jest poinformować o tym 

Organizatora i uzyskać od niego akceptację planowanych działań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 2. BENEFITY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 

1. Przyznanie comiesięcznego stypendium ambasadorskie wypłacane przez cały okres trwania 

Programu w wysokości ustalonej przez Organizatora. 

2. Dla wyróżnionego Ambasadora zaproszenie na płatny staż w jednej ze spółek Grupy GPEC, po 

zakończeniu trwania Programu. 

3. Przyznanie paczki powitalnej zawierającej materiały promocyjne Grupy GPEC. 

4. Networking połączony ze szkoleniem/warsztatem prowadzony przez wykwalifikowana kadrę. 

5. Umożliwienie udziału w konferencjach naukowych sponsorowanych przez Grupę GPEC. 

6. Możliwość zwiedzenia infrastruktury Grupy GPEC. 

7. Bilety na wydarzenia kulturalno-sportowe organizowane bądź sponsorowane przez Grupę 

GPEC. 

8. Możliwość posługiwania się tytułem „Ambasadora Grupy GPEC”. 

9. Przyznanie certyfikatu uczestnictwa w Programie oraz wystawienie przez Grupę GPEC 

referencji. 

10. Bezpośredni kontakt z pracownikami spółek Grupy GPEC i możliwość poznania specyfiki pracy 

w firmie energetycznej. 

11. Możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych w oparciu o szeroką współpracę Grupy 

GPEC ze środowiskiem akademickim. 

12. Wpis internetowy z informacją o współpracy zamieszczony na stronie Grupy GPEC. 


