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Warszawa, dnia 21 lutego 2018 r. 

 
Regulamin uczestnictwa w konkursie „Interwencja dla  przyrody” 

(zwany dalej: „Regulaminem”)  
 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Interwencja dla przyrody” (zwanego dalej: „Konkursem”)  

jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

2. Adres Organizatora: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 

Warszawa. 

3. Konkurs jest organizowany w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo  

do skutecznej ochrony przyrody, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach 

Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

§ 2. 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promowanie efektywnej prawnej ochrony przyrody  

poprzez zaprezentowanie interwencji podjętych w tym obszarze przez uczestników Konkursu, 

a także podniesienie wiedzy na temat obszarów Natura 2000.  

2. Na potrzeby realizacji Konkursu przyjęto roboczo, że termin „prawna ochrona przyrody” 

będzie oznaczać działania i współpracę instytucji publicznych (organów ścigania, organów 

sądowniczych, jednostek administracji publicznej) w obszarze ochrony przyrody zdefiniowanej 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 142) w oparciu o własne kompetencje i przepisy prawa. Termin ten należy odróżnić od 

gałęzi prawa, jaką jest prawo ochrony środowiska (pojęcie szersze względem prawa ochrony 

przyrody). 

 

§ 3. 

Założenia organizacyjne Konkursu  

1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 21 lutego 2018 r. 

do 20 maja 2018 r.  
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2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się wyłącznie komendy i komisariaty policji  

oraz jednostki straży gminnej (miejskiej) - zwane dalej: „Uczestnikiem”. 

4. W celu uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest spełnienie warunku udziału,  

o którym mowa w ust. 5, oraz wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 6. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika, w ramach zgłoszenia,  

o którym mowa w ust. 7, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres 

e-mail, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, co najmniej dwóch imiennych certyfikatów 

ukończenia przez zatrudnionych u Uczestnika funkcjonariuszy/strażników, kursu  

e-learningowego „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”. Kurs e-learningowy jest bezpłatnie 

udostępniony w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej 

ochrony przyrody, pod adresem: e-natura2000.gdos.gov.pl. 

6. Zadanie konkursowe polega na opisaniu dwóch interwencji w obszarze prawnej ochrony 

przyrody, podjętych przez zatrudnionych u Uczestnika funkcjonariuszy/strażników oraz 

opisaniu przeprowadzonych w ramach tych interwencji konsultacji z regionalnymi dyrekcjami 

ochrony środowiska. Pod uwagę będą brane wyłącznie interwencje, które miały miejsce  

w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed dniem przesłania zgłoszenia do Konkursu  

oraz były konsultowane z regionalną dyrekcją ochrony środowiska. 

7. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń. W skład zgłoszenia wchodzi: 

formularz konkursowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, oraz imienne certyfikaty,  

o których mowa w ust. 5. Każde ze zgłoszeń musi zawierać co najmniej dwa imienne 

certyfikaty, wystawione na nazwiska różnych funkcjonariuszy/strażników. Niezależnie  

od liczby zgłoszeń, imienne certyfikaty, nie mogą się powtarzać. W interwencjach,  

o których mowa w ust. 6 mogą  brać udział ci sami funkcjonariusze/strażnicy, natomiast 

interwencje nie mogą się powtarzać. 

8. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 

Regulaminu, zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 ust. 3 Regulaminu.  

 

§ 4. 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza 

konkursowego dostępnego na stronie internetowej: projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-

konkurs. Formularz konkursowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, powinien 

zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika i przesłany  
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w terminie, o którym mowa w ust. 2, na adres e-mail: masz_prawo@gdos.gov.pl.  

Do formularza konkursowego należy dołączyć certyfikaty, o których mowa w § 3 ust. 5 

Regulaminu. 

2. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia 20 maja 

2018 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia do Konkursu 

niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, wypełnione nieprawidłowo lub w sposób 

niepełny, zawierające nieprawdziwe dane Uczestnika  

lub funkcjonariuszy/strażników zgłoszonych zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, będą 

odrzucane.  

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zatrudnieni przez niego 

funkcjonariusze/strażnicy brali osobisty udział w interwencjach, o których mowa w § 3 ust. 6 

Regulaminu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych (w szczególności wskutek awarii łączy internetowych  

lub awarii systemu Uczestnika) oraz za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika. 

Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

5. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Konkursie przesyłając mailowo informację 

o rezygnacji na adres e-mail: masz_prawo@gdos.gov.pl, wpisując w temacie maila 

„rezygnacja”.  

 

§ 5. 

Ocena zgłoszeń 

1. Wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W skład Komisji Konkursowej wejdą 

przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Organizatora oraz regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska.   

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Komisja Konkursowa dokona oceny zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 ust 6 

Regulaminu, przyznając w każdym z niżej wymienionych kryteriów określoną liczbę punktów: 

1) zaangażowanie Uczestnika w interwencje rozumiane jako aktywne uczestnictwo 

w postępowaniu przygotowawczym i czynnościach wyjaśniających (np. ustalenie,  

czy został popełniony czyn zabroniony, wykrycie/ujęcie sprawcy, wyjaśnienie okoliczności 

popełnienia czynu zabronionego, zebranie i zabezpieczenie dowodów)  

oraz w procesie sądowym (jeśli dotyczył, np. podczas przygotowywania aktu oskarżenia); 
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skala przyznawania punktów: opis wskazuje na udział Uczestnika 

w postępowaniu przygotowawczym i czynnościach wyjaśniających – 1 punkt, opis 

wskazuje na aktywną rolę Uczestnika w postępowaniu przygotowawczym i czynnościach 

wyjaśniających – 2 punkty, opis wskazuje na wiodącą rolę Uczestnika w postępowaniu 

przygotowawczym i czynnościach wyjaśniających – 3 punkty; 

2) wyczerpujące, przejrzyste i ciekawe opisanie interwencji, uwzględniające  

w szczególności wszystkie obligatoryjne elementy opisu interwencji wskazane  

w formularzu konkursowym, w tym: datę, cel, zakres, miejsce, chronologiczny przebieg, 

skalę zniszczeń w świecie roślin i/lub zwierząt oraz kolejne etapy postępowania,  

a także posługiwanie się zrozumiałym językiem; skala przyznawania punktów: opis 

niepełny/częściowo zawierający elementy wskazane w formularzu konkursowym  

– 1 punkt, opis zawierający wszystkie obligatoryjne elementy wskazane w formularzu 

konkursowym – 2 punkty, opis zawierający wszystkie elementy (obligatoryjne 

i nieobligatoryjne) wskazane w formularzu konkursowym, przejrzysty oraz ciekawie 

zaprezentowany – 3 punkty; 

3) wyczerpujące i przejrzyste opisanie konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony 

środowiska, uwzględniający: zakres, zasadność konsultacji oraz ich efekt; skala 

przyznawania punktów: opis niepełny, ale uwzględniający co najmniej zakres konsultacji 

– 1 punkt, opis w pełni uwzględniający co najmniej zakres i zasadność konsultacji  

– 2 punkty, opis w pełni uwzględniający zarówno zakres i zasadność konsultacji,  

a także ich efekt – 3 punkty; 

4) udział dodatkowych podmiotów w interwencji (minimum 1 podmiot np. ekspert, biegły, 

organizacja społeczna, lokalna grupa działania); skala przyznawania punktów: brak 

udziału dodatkowych podmiotów – 0 punktów, udział dodatkowych podmiotów – 1 punkt. 

W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez kilku Uczestników, o wyłonieniu 

zwycięzców zadecyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.  

4. Nazwy zwycięskich komend i/lub komisariatów policji oraz jednostek straży gminnej (miejskiej) 

wraz z informacją o ilości i rodzaju przyznanych nagród, a także nazwy wszystkich 

Uczestników biorących udział w Konkursie zostaną ogłoszone na stronie internetowej: 

projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-konkurs. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 20 czerwca 2018 r.  

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej 

zostaną zaprezentowane zakodowane zgłoszenia. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany 

numer porządkowy, a po ostatecznym wyborze Komisji Konkursowej, numer porządkowy 
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zostanie rozkodowany i zostaną ujawnieni zwycięscy Uczestnicy.  

7. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany  

przez członków Komisji Konkursowej. 

8. W przypadku mniejszej bądź równej ilości zgłoszeń spełniających wymagania określone  

w Regulaminie w stosunku do nagród, Komisja Konkursowa przyzna nagrody wszystkim 

Uczestnikom.  

 

§ 6. 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1) 50 zestawów nagród głównych. Każdy zestaw złożony jest z latarki Ledlenser MT14  
i lornetki Delta Optical Forest II 12x50;  

2) 50 zestawów nagród pocieszenia. Każdy zestaw złożony jest z książki „Ptaki, Fauna 
Polski”, autorstwa Doroty Zawadzkiej oraz książki „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk 
roślinnych Polski”, autorstwa Władysława Matuszkiewicza.   

2. Nagrody zostaną przesłane na adresy wskazane przez zwycięzców Konkursu  

lub przekazane zwycięzcom Konkursu w inny sposób (ustalony przez zwycięzcę Konkursu  

i Organizatora) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Decyduje data wysyłki lub 

przekazania nagród w inny ustalony sposób.  

3. Organizator pokrywa koszt wysyłki nagród na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 7. 

Oświadczenia o prawach autorskich 

1. Organizatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich prac wytworzonych 

w ramach Konkursu, stanowiących utwory zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanych dalej: 

„utworami”, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono  

– wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
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wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć  

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie  

w Internecie; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany  

w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów. 

2. Organizator jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  

w stosunku do opracowanych utworów oraz do przeniesienia nabytych autorskich praw 

majątkowych na osoby trzecie. Dotyczy to całości, jak i części składowych utworów. 

3. Prawa autorskie do utworów nie mogą być w żaden sposób ograniczone, ani naruszać praw 

własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. 

4. Uczestnikom nie przysługują roszczenia majątkowe, w tym roszczenie o wynagrodzenie 

względem Organizatora z tytułów określonych w ust. 1 i 2. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora, 

zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych,  

zarówno osobistych, jak i majątkowych, uczestnik Konkursu: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie zdarzeń oraz wszelkie skutki 

tych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu 

po stronie Organizatora i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Organizatora  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym,  

w tym koszty obsługi prawnej postępowania sądowego; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych  

lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach zmian 

w Regulaminie. O dokonanych zmianach, Organizator poinformuje poprzez ogłoszenie 

informacji na stronie internetowej: projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-konkurs. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, rozstrzyga Komisja Konkursowa,  

o której mowa w § 5 ust. 1-3 Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń,  
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co nie spowoduje zmian postanowień Regulaminu. 

4. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat uczestnictwa w Konkursie  

są:  

1) Pani Magdalena Święcka, nr tel.: 22 661 62 19, adres e-mail: 

magdalena.swiecka@gdos.gov.pl; 

2) Pani Edyta Dąbrowska, nr tel.: 22 661 62 27, adres e-mail: 

edyta.dabrowska@gdos.gov.pl.  

5. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: 

projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-konkurs.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  


