
UCHWAŁA Nr 303 / 6017 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz uchwały Nr 263/5216/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje 
 

§ 1   
 

1. Ogłasza się Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”. 

2. Przyjmuje się Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021” w brzmieniu 

jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
1. Samorząd Województwa na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 

przeznaczy dodatkowo środki w  Dziale 010, Rozdz. 01041 budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2021 r., w kwocie nie przekraczającej 20 000 złotych brutto. 

2. Wydatki kwalifikowalne w ramach budżetu określonego w ust. 1 zostaną zgłoszone 

do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

3. Do czasu przyjęcia zmian w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2020-2021 i otrzymania dotacji z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie, koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 

zostaną sfinansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa. 

 
§ 3 

 
1. Powołuje się Komisję Konkursową, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie 

Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”. 

2. W skład Komisji konkursowej wejdzie: 

- dwóch przedstawicieli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

-  jeden przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 

- jeden przedstawiciel Departamentu  Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,  

- jeden przedstawiciel Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej,  

- jeden przedstawiciel Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, 

3. Członków Komisji wyznaczy Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w porozumieniu z Dyrektorami pozostałych departamentów.  



4. W przypadku uznania takiej konieczności Dyrektor Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich może wyznaczyć do pracy w Komisji osoby spoza 

wymienionych w pkt. 2 Departamentów. 

  
§ 4 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 
 
 
 
 

  



Załącznik do Uchwały Nr 303/6017/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 10 sierpnia 2021 r.   

 

Regulamin Konkursu 
„Piękna Wieś Podkarpacka 2021” 

 
Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” jest elementem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2021 – 2025, ma na celu pokazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu jak również 

dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Równocześnie konkurs ma promować ideę 

wspólnego działania społeczności wiejskiej oraz identyfikację i rozpowszechnianie 

najlepszych wzorców współpracy lokalnych społeczności, w celu uzyskania wspólnej korzyści, 

jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś, stanowiąca wizytówkę regionu. 

 

I. Kategoria konkursowa  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następującej kategorii:  

„Piękna Wieś Podkarpacka 2021”, 

 

II. Regulacje ogólne 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału  

w terminie określonym w pkt. V Regulaminu, na załączniku nr 1 do Regulaminu wraz  

ze stosownym materiałem zgłoszeniowym.  

2. W Konkursie może wziąć udział każda wieś położona na terenie województwa 

podkarpackiego.  

3. Gmina może złożyć wniosek dotyczący jednej wsi.  

4. Z Konkursu, w ramach kategorii  „Piękna Wieś Podkarpacka” jest wyłączona wieś, która:  

- w ostatnich pięciu edycjach Konkursu zajęła I miejsce, 

- w ostatnich trzech edycjach Konkursu zajęła II lub III miejsce.  

5. Do zgłoszenia dołącza się dokumentację opisową wraz ze zdjęciami, zgodnie 

z  wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny otrzymanych zgłoszeń w oparciu o kryteria 

punktowe oraz w oparciu o wizje lokalne od których będzie można odstąpić w przypadku 

wystąpienia ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną Covid-19.   Do 

łącznej punktacji wlicza się również punkty otrzymane w wyniku głosowania 

internetowego. 

7. Zgłoszenia niespełniające wymagań konkursowych nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

8. Laureat I miejsca w konkursie otrzyma tytuł: „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”.  

9. Zdobycie I miejsca wyklucza udział laureata w Konkursie w  następnych pięciu edycjach 

konkursu.  

10. Zdobycie II lub III miejsca wyklucza udział laureatów w Konkursie w trzech kolejnych 

jego edycjach.  

11. W przypadku, gdy do konkursu zgłoszonych  zostanie mniej niż pięć wniosków to 

Organizator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia Konkursu. 

 



III. Ocena zgłoszeń 

 

1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie kryteriów punktowych 

wskazanych w pkt IV Regulaminu.  

2. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej – stanowiącym 

załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

3. Członkowie Komisji Konkursowej po wypełnieniu deklaracji bezstronności (załącznik nr 

6), dokonują oceny zgłoszeń w oparciu o nadesłany materiał na podstawie kryteriów 

punktowych wskazanych w pkt IV Regulaminu. Komisja Konkursowa może 

uszczegółowić kryteria oceny.  

4. Oceny dokonuje się dwuetapowo, w pierwszym etapie ocenie podlegają wszystkie 

zgłoszenia i wybiera się 10 najwyżej punktowanych. W drugim etapie ocenie podlega 

10 zgłoszeń poprzez przyznanie punktów na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej  

i głosowania internetowego. 

5. W ramach drugiego etapu dopuszcza się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 

wizji lokalnej w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego i zmiany przepisów w 

związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa podkarpackiego.   

6. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta wsi lub przedstawiciela gminy. 

Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz za pośrednictwem 

gminy, zawiadamia zainteresowanych o terminach wizytacji. Nieobecność 

przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracy komisji.  

7. W przypadku, gdy przeprowadzenie wizji lokalnych nie będzie możliwe Komisja 

Konkursowa wybiera laureatów na podstawie nadesłanych zgłoszeń, w oparciu  

o kryteria określone w pkt. IV Regulaminu Konkursu na podstawie indywidualnej oceny 

dokonanej przez poszczególnych Członków Komisji. 

8. Głosowanie internetowe odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej               

w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową, według zasad określonych  

w Regulaminie głosowania internetowego, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego 

Regulaminu.  

9. Oceny dokonuje się poprzez sumowanie punktów z obu etapów. 

 

IV. Kryteria oceny i punktacja w ramach konkursu  – Piękna Wieś Podkarpacka 2021 
 

1. I etap – ocena prezentacji 

 
Kryterium 

Punkty 

1 Aspekty infrastrukturalne: 0 – 30  

a) architektura budowlana (stan techniczny i wizualny) 
zabytki, rynek, budynki sakralne, budownictwo 
zagrodowe, itp., 

0-10 

b) niezbędna infrastruktura komunikacyjna, 
bezpieczeństwo (chodniki, drogi, oświetlenie  
w miejscach publicznych, policja itp.), 

0-10 

c) wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną, 
edukacyjną, rekreacyjną oraz jej stan techniczny  
i wizualny oraz stopień rozbudowania: 

0-10 



(szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, boiska, place 
zabaw, trasy i szlaki rekreacyjne, miejsca wypoczynku, 
siłownie, miejsca pracy itp.) 

2 Aspekty estetyki wiejskiej, ekologiczne (stan 
budynków, wygląd posesji prywatnych):  

0 – 30  

a) estetyka terenów zielonych i posesji prywatnych 0-5 

b) estetyka terenów zielonych w miejscach publicznych 0-5 

c) dbałość o czystość wsi i środowisko (strumienie, 
zagajniki, pobocza, rowy, itp.), 

0-10 

d)  krajobraz przyrodniczy (rodzaje nasadzeń, ład 
przyrodniczy), 

0-10 

3 Aspekty społeczno-kulturalne wsi (działające 
stowarzyszenia, cykliczne imprezy, dbałość o kulturę  
i tradycję): 

0 – 30  

a) funkcjonowanie lokalnych organizacji (takich jak: 
stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW itp.)  

0-10 

b) dbałość o dziedzictwo wsi, tożsamość kulturowa, 
projekty wzmacniające tożsamość wsi i życie 
wspólnotowe 

0-10 

c) wykorzystanie instrumentów wsparcia – przykładowe 
projekty zrealizowane w miejscowości niwelujące 
zdiagnozowane we wsi problemy, zapobiegające 
wykluczeniu społecznemu i migracji ze wsi do miast  

0-5 

d) realizowanie projektów o tematyce związanej z 
cennymi zasobami turystycznymi w swojej 
miejscowości  

0-5 

4. Dodatkowe aspekty promujące: 0 – 35  

a) kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, specjalna 
oferta wyróżniająca daną miejscowość na tle innych, 
innowacyjność miejscowości, (np. realizowanie działań 
promujących dziedzictwo kulinarne i lokalne - produkt 
kulinarny, turystyczny, oferta wsi dla społeczeństwa 
itp.) 

0-15 

b) miejscowość zgłoszona do konkursu nie jest siedzibą 
gminy 

0 lub 10 

c) Podkarpacki Program Odnowy Wsi – miejscowość była 
lub jest uczestnikiem Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi 

0 lub 10 

5. Przygotowanie dokumentacji konkursowej (m. in. 
rzetelność, przejrzystość i atrakcyjność przedłożonych 
materiałów, kompleksowość opisów) 

0 – 5  

RAZEM 130 

  
 

2. II etap – wizja lokalna, głosowanie internetowe 
 

 Kryterium Punkty 

1 Dbałość o zachowanie ładu przestrzennego 
i architektonicznego wsi. 

0-10 

2 Estetyka krajobrazu wiejskiego (stan budynków, 
wygląd posesji prywatnych, itp.). 

0-10 

3 Rozwój społeczno-kulturalny wsi (działające 
stowarzyszenia, cykliczne imprezy, dbałość o kulturę  
i tradycję). 

0-10 



4 Ocena prezentacji, sposobu przedstawienia 
miejscowości w dniu wizji lokalnej – przedstawienie 
walorów miejscowości, aktywność mieszkańców, ich 
zaangażowanie i udział w prezentacji, 
zaprezentowanie znaczących elementów mających 
wpływ na kryteria konkursu. 

0-10 

5.  

Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej 
(punkty przyznawane w zależności od zdobytego 
miejsca) 
 
 

5 – 30 
(I miejsce – 30  
II miejsce – 25  
III miejsce – 21 
IV miejsce – 18 
V miejsce – 15 
VI miejsce – 12 
VII miejsce – 10 
VIII miejsce – 8 
IX miejsce – 6 
X miejsce – 5 

  

RAZEM 70 

 

Łączna liczba punktów uzyskana za dwa etapy 200 

 
 
V. Harmonogram konkursu 

Lp. Działanie Wykonawca Termin wykonania 
 

1.  Ogłoszenie konkursu Zarząd 
Województwa/ 
Departament PROW 

Sierpień 2021 r. 

2.  Termin nadsyłania zgłoszeń  
i materiałów 

Gminy Sierpień/wrzesień 2021 r. 

3.  Ustalenie harmonogramu wizji 
lokalnych i poinformowanie gmin 

Przewodniczący 
komisji konkursowej  

Wrzesień 2021 r. 

4.  Głosowanie internetowe wszyscy Do końca listopada 2021 r. 

5.  Wizje lokalne Komisja Konkursowa Wrzesień/październik 
2021 r. 

6.  Rozstrzygniecie konkursu i 
ogłoszenie wyników  

Komisja Konkursowa Grudzień 2021 r. 

7.  Konferencja podsumowująca 
i wręczenie nagród 

Marszałek 
Województwa, 
Departament PROW 

Grudzień 2021 r. 

 
VI. Nagrody 
 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe o szacunkowej wartości 
określonej w poniższej tabeli: 

 

KATEGORIE I miejsce II miejsce III miejsce IV – X 

Piękna Wieś Podkarpacka 
2021 

do 8 000,00 zł do 5 000 zł do 3 000 zł 
łącznie 

4 000 zł. 

 
 

2. Nagroda przyznawana jest Gminie z przeznaczeniem dla społeczności 

nagradzanej wsi. 



3. Laureat Konkursu w kategorii „Piękna wieś Podkarpacka 2021” otrzymuje 

prawo posługiwania się tym tytułem. 

 

VII. Postanowienia końcowe 
 

1. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
2. Prawo interpretacji regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych 

w Regulaminie, przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 
3. Zgłoszenie może być wycofane na każdym etapie Konkursu przez Gminę. 
4. Organizator (Samorząd Województwa Podkarpackiego) może odwołać lub unieważnić 

Konkurs na każdym etapie bez podania przyczyny. Do czynności tej zostaje 
umocowany Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Odwołanie/unieważnienie Konkursu następuje na podstawie indywidualnej decyzji 
Dyrektora Departamentu PROW lub na wniosek Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

Piękna Wieś Podkarpacka 2021 
 
 

Zgłoszenie do konkursu w kategorii  

„Piękna Wieś Podkarpacka 2021” 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Wieś zgłoszona do konkursu 

 
Gmina ……………………………………………………………………………… 
 
 
Zgłaszam sołectwo do udziału w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka 2021 
  
Zgłaszane sołectwo bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi  
 
 

1. Tak  
 

2. Nie  
 
adres do korespondencji .......................................................................... 
Telefon - ........................................................................................................... 
 
Osoba z urzędu gminy/miasta i gminy wskazana do kontaktu w sprawie konkursu: 
 
1. Imię i nazwisko ........................................................................................ 
 
2. funkcja ......................................................................................................... 
 
3. tel. .................................................................................................................. 
 
4. e-mail............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że akceptuję zasady zawarte w Regulaminie Konkursu „Piękna Wieś 
Podkarpacka 2021”.    

 
 
 
 

………………………………………….. 
(data i podpis Wójta/Burmistrza)   

lub osoby upoważnionej 
 
 

  

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-09,  listownie na adres 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty  w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie  Art. 9 ust.2 

lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów, 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

zadań określonych w ustawach oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania 

nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw, 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

9) Szczegółowe klauzule informacyjne będą przekazywane przez poszczególne komórki organizacyjne realizujące 

Pana/Pani sprawę. 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: 

 

Danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o pomoc finansową jako „dane 

nieobowiązkowe”, w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących złożonego wniosku. 

Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia 

do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu 

wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez 

przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem 

„Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail iod@podkarpackie.pl, 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:iod@podkarpackie.pl
mailto:iod@podkarpackie.pl


 
  



Załącznik nr  2  
do Regulaminu Konkursu 

  Piękna Wieś Podkarpacka 
2021 

 
 

……………………………………              
………………………………… 
             miejscowość, data  
Imię i Nazwisko właściciela zdjęć 
 
 
……………………………… 
(Adres e-mail) 
                                                             
                                                                                  
                                        
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie udostępnienia Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

(Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego) 

dokumentacji fotograficznej: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

adres/lokalizacja sołectwa 

§1 
Jako jedyny dysponent praw autorskich związanych z fotografiami 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

opis fotografii/ilość 

 
Oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie powyższe fotografie (dokumentację fotograficzną) 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego (Departamentowi Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego), na polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Urząd 
ma prawo  
w szczególności do wykorzystania, przetwarzania, powielania i publikowania zdjęć. 
Jednocześnie oświadczam, że przedłożone elektroniczne zdjęcia są moją własnością. 
 

§2 
Zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie przekazanej dokumentacji fotograficznej do celów 
informacyjno-promocyjnych Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. 
 
            
            
       …………………………… 

                                                                                                                                                                         
Pieczęć i podpisy   

 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Konkursu 

Piękna Wieś Podkarpacka 2021 
 

 

Wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji opisowej w Konkursie w kategorii 

„Piękna Wieś Podkarpacka 2021”.  

 

1. Sporządzenie  materiału zgłoszeniowego jest obligatoryjne. 

2. Do każdego formularza zgłoszenia (załącznik 1) należy dołączyć materiał  

zgłoszeniowy plik Word wraz z umieszonymi zdjęciami, w postaci oddzielnego opisu 

do każdego kryterium głównego oceny wyszczególnionego w pkt. IV Regulaminu 

(maksymalnie 10 stron), łączna pojemność pliku nie powinna przekroczyć 100MB. 

3. Plik Word przygotowanej prezentacji dotyczącej danej miejscowości powinien być 

sporządzony według zasad dostępności cyfrowej umożliwiającej zamieszczenie pliku 

na stronach internetowych. Materiał zgłoszeniowy winien być ilustrowany. Każdą 

fotografię dołączoną do zgłoszenia należy opatrzyć komentarzem opisującym 

przedstawione obiekty lub przedsięwzięcia. 

4. Przesłany przez gminę materiał zgłoszeniowy zostanie zamieszczony na specjalnie 

utworzonej  stronie internetowej www.pieknawies.podkarpackie.pl, w celu umożliwienia 

głosowania internetowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu głosowania 

internetowego. 

5. Możliwe jest dodatkowo dołączenie do zgłoszenia nośniku CD/DVD materiału 

filmowego (który zawiera odpowiedzi na pytania konkursowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 4 
do Regulaminu Konkursu 

Piękna Wieś Podkarpacka 2021 
 

 

Regulamin głosowania internetowego. 

Wytyczne dotyczące głosowania w konkursie w kategorii „Piękna Wieś Podkarpacka 

2021”  

 

1. Głosowanie internetowe odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej               

w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową. Nazwa strony internetowej: 

www.pieknawies.podkarpackie.pl 

2. Można oddać tylko jeden głos przy użyciu jednego adresu e-mail. 

3. Przy głosowaniu należy wybrać miejscowość zgłoszoną do konkursu/miejsce 

przyjazne mieszkańcom poprzez zaznaczenie wybranej pozycji.  Akceptacja 

regulaminu konkursu jest wymagana przy oddaniu głosu. 

4. Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu zatwierdzenia oddanego głosu.   

Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy kliknąć aby 

zatwierdzić głos. 

5. W formularzu użyto zabezpieczenie antyspamowe (tzw. Captcha). Należy w tym celu 

przepisać 4-cyfrowy kod do okienka poniżej obrazka z wygenerowanym kodem. 

6. W trakcie całego konkursu jak również po jego zakończeniu organizator zastrzega 

sobie prawo do usuwania głosów, które zostaną uznane za oddane w nieuczciwy 

sposób*. Wielokrotne głosowanie z jednego nr IP jest dozwolone tylko w przypadku 

szkół, organizacji oraz rodzin gdzie wiele osób korzysta z jednego komputera. 

7. Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną uwzględnione w łącznej punktacji.  

8. Głosy oddane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niedozwolone praktyki: 

Głosowanie przy użyciu robotów internetowych, używanie narzędzi do tworzenia tymczasowych, adresów e-

mail, używanie wielu adresów e-mail prowadzących do jednej skrzynki e-mail (np. adres@o2.pl i 

adres@tlen.pl), w takich przypadkach zostanie uznany tylko jeden głos, tworzenie sztucznych adresów email w 

ramach własnej domeny internetowej. 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego 

z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-

09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt 

osobisty  w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz na podstawie  Art. 9 ust.2 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów, 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego zadań określonych w ustawach oraz załatwienie inicjowanych 

przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie 

Pani/Pana spraw, 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

9) Szczegółowe klauzule informacyjne będą przekazywane przez poszczególne komórki 

organizacyjne realizujące Pana/Pani sprawę. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: 
 

1. Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres 
email). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu „Piękna Wieś 
Podkarpacka 2021”oraz wysyłki informacji na temat na podstawie udzielonej przeze mnie dobrowolnej 
zgody.  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działań związanych z konkursem  
„Piękna Wieś Podkarpacka 2021” lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez mnie jest dobrowolne. 

4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych 
osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

 

 

mailto:iod@podkarpackie.pl


Załącznik nr 5 

do Regulaminu Konkursu 
Piękna Wieś Podkarpacka 2021 

         

Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia Konkursu 

,,Piękna Wieś Podkarpacka 2021” 

§ 1 

1. Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) jest powołana  w celu wyłonienia laureatów  

w następujących kategoriach:  

 „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”, 

2. Komisja Konkursowa składa się co najmniej z 6 członków, a działa w składzie co najmniej 

3 osobowym.  

3. Na pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji Konkursowej wybierany jest 

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący jest odpowiedzialny za: 

a) organizację prac Komisji Konkursowej, 

b) zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania Komisji Konkursowej, 

c) prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących obrad Komisji Konkursowej. 

4. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca  

Przewodniczącego. 

 

§ 2 

1. Przewodniczący oraz członkowie Komisji Konkursowej, nie mogą być związani  

z projektodawcami w sposób, który budziłby wątpliwości, co do bezstronności 

przeprowadzonych czynności. 

2. Przewodniczący oraz każdy członek Komisji Konkursowej, przed przystąpieniem do oceny 

zgłoszeń, są zobowiązani podpisać deklarację bezstronności, w odniesieniu do każdego 

ocenianego przez siebie wniosku, według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do 

Regulaminu Konkursu. 

 

§ 3 

1. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej są tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie. 

2. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu 

pt. „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”, na podstawie indywidualnej oceny poszczególnych 

Członków Komisji Konkursowej. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny. Uzyskane 

oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 

§ 4 

Komisja Konkursowa może zwracać się do wnioskodawców o wyjaśnienia dotyczące treści 

wniosku i dołączonych do niego załączników na piśmie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

§ 5 



1. Z przeprowadzonych czynności Komisja Konkursowa sporządza protokół oceny, osobno 

dla każdego etapu oceny zgłoszeń. 

2. Protokół z I etapu oceny powinien zawierać m. in.: 

a. listę zgłoszeń zawierającą nazwy wnioskodawców oraz liczbę uzyskanych punktów na 

tym etapie. 

b. informację o wysłanych zapytaniach do wnioskodawców, o których mowa  

w § 4 oraz uzyskanych odpowiedziach, 

c. wykaz miejscowości wskazanych do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz głosowania 

internetowego w ramach drugiego etapu,  

3. Protokół z I etapu oceny powinien zawierać, m. in.: 

a. termin i miejsca wizji lokalnych lub informację o odstąpieniu przeprowadzenia wizji 

lokalnych,  

b. informację o wysłanych zapytaniach do wnioskodawców, o których mowa  

w § 4 oraz uzyskanych odpowiedziach, 

c. listę miejscowości wraz z liczbą uzyskanych łącznie punktów i wskazaniem zajętego 

miejsca. 

4. Protokoły ocen wraz z załącznikami przechowywane są w Departamencie Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

5. W przypadku projektów z taką samą liczbą punktów o kolejności na liście decyduje większa 

liczba punktów zdobyta za kryterium w kolejności 1, 2 ,3 ,4 i 5. 

6. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii 

nieujętych w Regulaminie  przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

7. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

8. Decyzja o nieprzyznaniu nagrody nie podlega uzasadnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 6 
do Regulaminu Konkursu 

Piękna Wieś Podkarpacka 2021 
 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

Członka Komisji Konkursowej 

 Ja niżej podpisany(a), niniejszym wyrażam zgodę na dokonanie oceny projektów 

zgłoszonych do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”. 

Podpisując niniejszą deklarację potwierdzam, że zapoznałem(am) się  

z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej. 

 Jednocześnie oświadczam, że będę wypełniał(a) swoje obowiązki uczciwie  

i bezstronnie oraz, że nie jestem powiązany(a) z uczestnikami konkursu w sposób 

uniemożliwiający obiektywną ocenę. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje podczas procesu wyboru 

projektów, niezwłocznie wycofam się z udziału w ocenie. 

 

Imię i nazwisko 
 
 

Podpis 
 
 

Data 
 
 

 

 

 


