
 

 

 

Regulamin  

Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny 
Energetycznie Samorząd 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu 
Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (dalej zwanego 
Konkursem). 

2. Organizatorami Konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza  
z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka (Inkubator Technologiczny 4), wpisany 
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000558482, REGON: 361537163, NIP: 5170369959 
(dalej zwany Organizatorem) we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego 
Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, REGON: 000001749, NIP: 813-
02-66-999. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie polskich gmin najbardziej zaangażowanych 
w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-
energetycznej. 

4. Celem uzupełniającym Konkursu jest ugruntowanie i popularyzacja wiedzy na temat działań 
podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej 
transformacji energetycznej. Dodatkowo, Konkurs nakierowany jest na zwiększanie 
świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym 
samym zachęcanie mieszkańców lokalnych samorządów do pełnienia roli aktywnych  
i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania 
modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.  

5. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu są zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty  
i zadania (a także ich rezultaty), które  przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-
energetycznej w ramach trzech obszarów: 
a) Inwestycja Roku obejmująca dwa sektory: transport i budownictwo;  
b) Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej 

w zakresie efektywności energetycznej; 
c) Innowacja Roku – czyli nowatorstwo energetyczne. 

2. Oceniane w Konkursie przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania mogą mieć charakter 
innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, 
społecznych, publicznych itp. 



 
§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 
1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wszystkie 

gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.  
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3. Każda gmina może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez 

złożenie do Organizatora wniosku o usunięcie jej z udziału w Konkursie – wniosek taki może 
zostać przesłany za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkursjst@instytutpe.pl  
 

§ 4 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Informacja o Konkursie jest powszechnie dostępna na stronie internetowej organizatora pod 
adresem www.instytutpe.pl/konkursjst (zwana dalej stroną internetową Konkursu) oraz na 
profilu w portalu społecznościowym http://facebook.com/konkursjst  

2. Na stronie internetowej Konkursu znajduje się formularz zgłoszeniowy w postaci pliku *docx 
(dalej zwany Formularzem), na podstawie którego będzie prowadzona ocena formalna  
i merytoryczna. Wzór formularza został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego 
Regulaminu.  

3. Zgłoszenia dokonuje się w języku polskim. 
4. Organizator nie będzie uwzględniał formularzy, które zostaną przekazane w innej formie, niż 

określone w niniejszym Regulaminie.  
5. Formularz składa się z 5 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego dotyczącego opisu 

jednego wybranego przez gminę obszaru: 
a) Inwestycji Roku z zakresu transportu lub budownictwa; 
b) Akcji Społecznej Roku; 
c) Innowacji Roku. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie przyjmowane od 15.04.2021 r. (godz. 0.00)  
do 30.07.2021 r. (godz. 23.59) i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego przez 
osobę uprawnioną formularza (skan w pliku *pdf) na adres organizatora: 
konkursjst@instytutpe.pl . W tytule wiadomości należy wpisać: zgłoszenie_nazwa_gminy. 

7. Gmina może wysłać zgłoszenie tylko jeden raz. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia,  
do oceny zostanie wybrane tylko pierwsze zgłoszenie.  

8. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na umieszczenie nazwy uczestnika Konkursu w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.  
 

§ 5 

Wyłonienie finalistów, nominowanych i zwycięzcy 
1. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów.  
2. I etap polegać będzie na ocenie formalnej otrzymanych zgłoszeń, w ramach której, weryfikacji 

podlegać będzie kompletność wypełnienia formularza zgłoszeń udziału w Konkursie, a także 
zgodność zgłoszonych przedsięwzięć, inicjatyw, projektów i zadań z przedmiotem Konkursu. 



Szczegółowe kryteria oceny formalnej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. I etap Konkursu będzie trwać od 31.07.2021 r. do 15.08.2021 r. 
4. Ocena formalna zostanie przeprowadzona przez Komitet Konkursu, który oceni poszczególne 

kryteria formularza zgłoszenia udziału w Konkursie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wzór karty 
oceny formalnej został przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

5. Komitet Konkursu tworzą osoby powołane przez Organizatora Konkursu. 
6. Skład osobowy Komitetu Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu 

do dnia 30.04.2021 r.  
7. Warunkiem przyznania pozytywnej oceny w ramach I etapu Konkursu i tym samym otrzymanie 

statusu finalisty jest spełnienie wszystkich kryteriów w ramach oceny formalnej. 
8. Lista finalistów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.instytutpe.pl/konkursjst    

w dniu 16.08.2021 r. (godz. 12.00) oraz dodatkowo zostanie przesłana każdemu Uczestnikowi 
za pomocą wiadomości e-mail. 

9. Do II etapu Konkursu zakwalifikują się uczestnicy, którzy znaleźli się na liście finalistów.  
10. II etap Konkursu trwać będzie od 17.08.2021 r. do 05.09.2021 r.  
11. W ramach II etapu Konkursu zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna zgłoszeń poprzez 

Kapitałę Konkursu. 
12. Kapitułę Konkursu tworzą osoby powołane przez Organizatora Konkursu, będące ekspertami 

w dziedzinie realizacji polityki klimatyczno-energetycznej reprezentujący środowisko 
naukowe, dziennikarskie oraz organizacji pozarządowych.  

13. Kapitule Konkursu przewodzi Przewodniczący Kapituły Konkursu, wyłoniony w drodze jawnego 
głosowania podczas pierwszych obrad Kapituły Konkursu. 

14. Skład osobowy Kapituły Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu do 
dnia 30.04.2021 r.  

15. Organizator zastrzega, że skład osobowy Kapituły Konkursu może ulec zmianie. Wszelkie 
zmiany zostaną przedstawione na stronie internetowej Konkursu. 

16. Kapituła Konkursu dokonuje oceny i wyłonienia zwycięzcy w oparciu o kryteria oceny 
merytorycznej przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór karty oceny 
merytorycznej został przedstawiony w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

17. Na podstawie przeprowadzonej oceny przez Kapitułę Konkursową zostanie sporządzona lista 
rankingowa, spośród której zostanie wyłonionych 10 uczestników z najwyższą liczbą punktów, 
którzy otrzymają status nominowanego do nagrody głównej. 

18. Uczestnik nominowany do nagrody głównej otrzyma zaproszenie na uroczyste ogłoszenie 
wyników Konkursu oraz wręczenie nagród. 

19. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Konferencji 
Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 13 września 
2021 r.  

20. Organizator zastrzega, że w przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród, może odbyć się w formie zdalnej podczas ogólnodostępnej 
transmisji na żywo. Decyzja ta zostanie podjęta na 14 dni przed planowanym terminem 
uroczystości. 

21. Pełna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu 
www.instytutpe.pl/konkursjst  po ogłoszeniu wyników Konkursu podczas Konferencji. 

22. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 



 
§ 6 

NAGRODY 
1. Każda gmina, która uzyska podczas II etapu oceny zgłoszeń co najmniej 60 punktów (60% 

możliwych do zdobycia), otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu. 
2. Kapituła Konkursu nagrodzi łącznie 10 wyłonionych w ramach Konkursu gmin, które otrzymały 

status nominowanych do nagrody głównej.  
3. O kolejności zajętego przez uczestnika Konkursu miejsca, będzie decydować suma uzyskanych 

punktów w ramach oceny merytorycznej (II etapu Konkursu). 
4. Za pierwsze miejsce, zwycięzca Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Lidera 

Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce, a także nagrodę rzeczową 
w postaci inteligentnej wiaty przystankowej. 

5. Za drugie miejsce, uczestnik Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Vice-Lidera 
Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce, a także nagrodę rzeczową 
w postaci ławki fotowoltaicznej.  

6. Za trzecie miejsce, uczestnik otrzyma statuetkę, dyplom oraz status drugiego Vice-Lidera 
Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce, a także nagrodę rzeczową 
w postaci smart pylonu. 

7. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od czwartego do dziesiątego otrzymają dyplom oraz statuetkę.  
8. W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu 

spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach (max. 
60 pkt pytanie zamknięte + otwarte) przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły: 
a) Energetyczny Inwestor Roku 
b) Propagator Wiedzy o Energii Roku 
c) Energetyczny Innowator Roku.  

9. Wyróżnione gminy, które otrzymały tytuły wymienione w ust. 8 otrzymają statuetkę oraz 
dyplom.  

10. Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Konkursu może wprowadzić dla uczestników 
Konkursu nagrody dodatkowe, poza wymienionymi w punktach 3 – 6 na warunkach 
określonych przez Organizatora. W przypadku wprowadzenia nagród dodatkowych, 
Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej Konkursu.  
 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Gmina, która zdecyduje się na udział w Konkursie, zobowiązuje się do wypełnienia Formularza 

zgodnie z prawdą. Komitet Konkursowy oraz Kapituła Konkursowa zastrzega, że może dokonać 
weryfikacji przedstawionych informacji na podstawie dostępnej informacji publicznej. Jeżeli 
Organizator ustali, że gmina podała w Formularzu nieprawdziwe dane, może to skutkować 
odrzuceniem zgłoszenia do Konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w Formularzu nieprawdziwych danych. 
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://www.instytutpe.pl/konkursjst . 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany formuły 
Konkursu, zmiany składu Komitetu Konkursowego, zmiany składu Kapituły Konkursowej, 
a także prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny. 

5. Wszelkie pytania związane z przebiegiem Konkursu i zasadami jego organizacji należy kierować 
do Organizatora na adres: konkursjst@instytutpe.pl  

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator. 
Rozstrzygnięcia Organizatora są ostateczne. 

§ 8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, 
informujemy iż: 

1. W związku z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na 
Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (zwanym dalej Konkursem), Administratorem 
Państwa danych osobowych jest: 

 Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza z adresem siedziby: Inkubator 
Technologiczny 4, Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka, numer telefonu: +48 737 880 607, adres 
e-mail: biuro@instytutpe.pl , zwany dalej IPE lub Administratorem. 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem tych danych można się kontaktować z: 

 Prezesem Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej, pisząc na adres e-mail: 
biuro@instytutpe.pl lub na adres siedziby Administratora, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji Konkursu, w tym do rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami 
w sprawach organizacyjnych, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu oraz 
udokumentowania przebiegu Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

b) ochrony praw własności intelektualnej, gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony 
interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania 
z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych 
praw – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. 

5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji 
międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 

a) osiągnięcia celu przetwarzania, lub  

b) odwołania zgody stanowiącej podstawę tego przetwarzania, lub 

c) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

a po tym okresie przechowywane przez czas: 



d) oraz w celu i zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane. 

7. Każdy Uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile 
pozwalają na to przepisy prawa. 

8. Każdy Uczestnik prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie 
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia), jeżeli uważa, że Administrator przy przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

W Polsce funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 
profilowaniu). 

 

Załączniki: 

1. Kryteria oceny formalnej. 
2. Kryteria oceny merytorycznej. 
3. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu. 
4. Karta oceny formalnej 
5. Karta oceny merytorycznej 

 

 

 


