
 

 
 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA 
1. EDYCJA 2019 

 
 
Ogólnopolski Konkurs Lider Ochrony Środowiska organizowany jest z inicjatywy Ministra Środowiska a 
jego celem jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu 
terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania  
i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz 
przyszłych pokoleń. Dodatkowo konkurs upowszechnia pozytywne wzorce oraz metody osiągania 
sukcesów gospodarczych poprzez zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie 
przyrody. 
Konkurs został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
I. CEL KONKURSU 

1. Wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska 

naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. 

2. Promowanie nowoczesnych, oryginalnych i efektywnych działań mających istotny wpływ na 

poprawę stanu środowiska naturalnego. 

3. Upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz metod osiągania sukcesów gospodarczych 

poprzez zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie przyrody. 

4. Popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a także budowanie świadomości 

ekologicznej w społeczeństwie oraz zachęcenie do podjemowania działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. 

 
II. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące 

rozwojowi i promowaniu ochrony środowiska, w szczególności nowoczesne, efektywne 

ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania technologiczne i organizacyjne. 

2. Przedmiotem konkursu są również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. 

 

III. ZASADY KONKURSU  

1. Do udziału w Konkursie „Lider Ochrony Środowiska” może przystąpić osoba fizyczna, prawna 

lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium 

Polski, działająca według prawa polskiego, prowadząca prace na rzecz ochrony środowiska  



 

 
 

w Polsce i zgłaszająca do Konkursu własne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska w 

Polsce.  

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami.  

3. Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:  

1) firma (przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza); 

2) produkt/usługa; 

3) jednostka samorządu terytorialnego; 

4) organizacje pozarządowe; 

5) nagroda specjalna Ministra Środowiska - całokształt działalności na rzecz ochrony 

środowiska. 

4. Konkurs dotyczy działań/produktów zrealizowanych do końca 2018 r. 

5. Do poszczególnych kategorii mogą być zgłaszane przedsięwzięcia spełniające przynajmniej 

jeden z następujących warunków:  

1) innowacyjne technologie i usługi służące ochronie środowiska oraz minimalizujące 

negatywny wpływ na środowisko naturalne; 

2) produkty i urządzenia służące ochronie środowiska, w szczególności uwzględniające ocenę 

cyklu istnienia (LCA – Life Cycle Assessment, czyli ilościowe określenie potencjalnego 

oddziaływania na środowisko danego wyrobu z uwzględnieniem wszystkich etapów jego 

umownego cyklu istnienia, obejmujących: pozyskanie surowców, wytwarzanie, eksploatację 

i zagospodarowanie po zużyciu), a także minimalizujące ślad węglowy (Carbon Footprint); 

3) przedsięwzięcia uwzględniające ideę Zielonej Infrastruktury w planowaniu przestrzennym; 

4) przedsięwzięcia i produkty, których celem jest mitygacja i adaptacja do zmian klimatu; 

5) działalność służąca zachowaniu naturalnych siedlisk flory i fauny, ochronie i powiększaniu 

zasobów leśnych i przyrodniczych, a także wspieraniu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych; 

6) kompleksowe działania służącego ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwjowi o 

charakterze ponadlokalnym; 

7) przedsięwzięcia ograniczające emisję substancji do środowiska; 

8) działania ograniczające produkcję i wykorzystanie plastikowych materiałów 

opakowaniowych; 

9) działania służące zapobieganiu marnotrawieniu żywności i zasobów wodnych; 

10) inne działania służące ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu rozwojowi oraz 

edukacji ekologicznej. 

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie poprawnie przygotowanego wniosku 

konkursowego do dnia 15.09.2019 r. w Sekretariacie Konkursu: 

Sekretariat Konkursu „Lider Ochrony Środowiska”  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Krucza 5/11D 

00-548 Warszawa 

lub na adres e-mail: los@ios.gov.pl 

oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji 

w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego. 

7. W Konkursie można uczestniczyć więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każdy wniosek jest 

zgłoszony w odrębnej kategorii konkursowej. 



 

 
 

8. Wniosek konkursowy powinien zawierać: 

1) poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu);  

2) rekomendacje, certyfikaty, patenty, zgłoszenia do ochrony praw autorskich itp.; 

3) dokumenty potwierdzające/określające wielkość i rodzaj oddziaływania na środowisko, 

osiągnięty efekt ekologiczny, stosowanie systemów zarządania środowiskowego lub 

Zintegrowanej Polityki Produktowej, ekooznakowania i ekoprojektowania; 

4) kopie obowiązujących dokumentów formalno-prawnych dotyczących korzystania ze 

środowiska, o ile są wymagane;  

5) ewentualnie inne formy udokumentowania pracy – np. film video, fotografie, artykuły 

prasowe, CD;  

6) oświadczenie podmiotu o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska,  

7) oświadczenie podmiotu o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych 

prawem ochrony środowiska,  

8) oświadczenie podmiotu o nie zaleganiu z zobowiązaniami finansowymi zarówno wobec 

kontrahentów, pracowników i zleceniobiorców,  

9) zgoda na przetwarzanie danych.  

9. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:  

1) niekompletne;  

2) przygotowane niezgodnie z instrukcją; 

3) nadesłane po terminie.  

10. Dodatkowe informacje można uzyskać:  

1) pod adresem:  

Sekretariat Konkursu „Lider Ochrony Środowiska”  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Krucza 5/11D 

00-548 Warszawa 

tel. +48 22 37 50 574 

e-mail: los@ios.gov.pl 

2) na stronie internetowej: http://ios.edu.pl 

11. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłaszający ponosi jedynie koszty przygotowania wniosku 

konkursowego zgodnie z wymaganiami Regulaminu.  

12. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

13. Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody zgłaszającego, 

poza celami Konkursu. 

14. W każdej kategorii Minister Środowiska przyznaje jeden tytuł „Lidera Ochrony Środowiska” oraz 

wyróżnienia, z zastrzeżeniem punktu 16. 

15. Minister Środowiska może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać większą liczbę 

tytułów „Lider Ochrony Środowiska”, bądź tytułu nie przyznawać. 

16. Laureaci otrzymują: tytuł „Lider Ochrony Środowiska  2018”, statuetkę i dyplom. 

17. Wyróżnieni w Konkursie otrzymują dyplom. 

18. Wyniki Konkursu ogłoszone są w czasie uroczystości wręczenia nagród. Lista laureatów zostaje 

podana do wiadomości w środkach masowego przekazu po uroczystości wręczenia nagród. 



 

 
 

19. Ewidencję laureatów prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. 

20. Nad przebiegiem Konkursu „Lider Ochrony Środowiska” czuwa Kapituła Konkursu. 

21. Obsługę organizacyjną Konkursu Ministra Środowiska „Lider Ochrony Środowiska” prowadzi 

Sekretariat Konkursu, wykonujący to zadanie na zlecenie Ministra Środowiska.  

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Lider Ochrony Środowiska” jest 

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Kontakt z Organizatorem jest 

możliwy w następujący sposób:  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Krucza 5/11D,  

00-548 Warszawa,  

adres e-mail: los@ios.edu.pl,  

telefon: 22 37 50 574. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący sposób: 

adres e-mail: iodo@ios.edu.pl,  

telefon: 22 37 50 593,  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IODO) 

ul. Krucza 5/11D,  

00-548 Warszawa,  

3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnie z przekazanym Formularzem 

Zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału 

w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości 

zakwalifikowana zgłoszenia do Konursu. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w 

celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia 

wyników oraz wydania nagród. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przed roszczeniami 

dane osobowe nie będą wykorzystywane. W sytuacji korzytsania z prac konklursowych dane 

oosbowe zostaną zanonimizowane.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Środowiska oraz NFOŚiGW w ramach 

łączącej IOŚ-PIB z NFOŚiGW umowy. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, na mocy zawartych 

umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. .  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

a) dostępu do danych, informacji o przetwrazanych danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) danych; 

c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy 

cofnęliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach 

wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO; 

mailto:los@ios.edu.pl
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d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału 

w Konkursie; 

e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równowanzacznym z 

rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi 

wskazanymi w ust. 1 lub 2. 

9. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.  

 

V. KAPITUŁA KONKURSU 

1. Minister Środowiska powoła Kapitułę Konkursu do oceny i weryfikacji przysłanych wniosków 

konkursowych. 

2. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły, przyjęty przez Ministra Środowiska. 

3. Wstępnej oceny merytorycznej, przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu, dokonuje  zespół 

ekspertów w poszczególnych kategoriach. 

4. Sprawozdania ekspertów z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody,  

przedstawiane są Kapitule Konkursu. 

5. Decyzje Kapituły są ostateczne. 

 

VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY  

1. Podstawowe kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązujące we 

wszystkich kategoriach obejmują: 

1) uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,  

2) wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego 

oddziaływania na środowisko, 

3) innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,  

4) uniwersalność, 

5) strukturę finansowania przedsięwzięcia,  

6) zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy), 

7) udział w programach zarządzania środowiskiem,  

8) edukację i współpracę ze społeczeństwem.  

2. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:  

1) ocena formalna – dokonywana przez Sekretariat Konkursu;  

2) ocena merytoryczna dokonywana przez zespół ekspertów; 

3) wizytacje przez ekspertów najlepszych przedsięwzięć, wyłonionych w trakcie oceny 

merytorycznej; 

4) wyłonienie laureatów przez Kapitułę Konkursu spośród wizytowanych przedsięwzięć. 



 

 
 

3. Obrady Kapituły Konkursu są niejawne. Członków Kapituły i ekspertów obowiązuje zakaz 

rozpowszechniania wszelkich informacji związanych z pracami Kapituły, a wyniki obrad mają 

charakter poufny.  

4. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej IOŚ-PIB. 

  

VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI LAUREATÓW KONKURSU  

1. Uhonorowani tytułem „Lider Ochrony Środowiska” mają prawo do:  

1) używania tytułu „Lider Ochrony Środowiska 2018”; 

2) posługiwania się logo Konkursu „Lider Ochrony Środowiska” do celów promocyjnych. 

2. Wyróżnionym nie przysługuje prawo posługiwania się logo Konkursu „Lider Ochrony 

Środowiska”.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Regulamin Konkursu jest w każdym czasie dostępny na Stronie Internetowej Organizatora, 

http://ios.edu.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2019 r. 

6. Załączniki do Regulaminu: 

1) Formularz zgłoszenia konkursowego, 

 

IX. TERMINARZ 1. EDYCJI KONKURSU „LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA”  

 

21 sierpnia 2019 r.                - ogłoszenie 1. edycji Konkursu; 

do 15 września 2019 r.       - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Sekretariatu Konkursu;     

do 18 września 2019 r.     - ocena formalna wniosków konkursowych; 

do 4 października 2019 r.     - ocena merytoryczna wniosków, wizytacje i wyłonienie Laureatów;  

9 października 2019 r. - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród. 


