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§ 1  
Przedmiot i cel Konkursu 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem  
lub Organizatorem ogłasza na rok 2023 Konkurs EKO-DOM z zakresu działalności na rzecz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej niezwiązanej z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji 
rządowej i samorządowej (zwany dalej: Konkursem). Celem Konkursu jest nagrodzenie postaw 
ekologicznych i działań na rzecz ochrony środowiska niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków 
pracowników administracji rządowej i samorządowej polegających na aktywnej działalności 
proekologicznej, w tym na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
(zwanego dalej także: Programem), podejmowaniu innych działań służących ochronie środowiska na 
nieruchomości na której posadowiony jest powyższy budynek, a także innych inicjatyw w najbliższym 
otoczeniu polegających na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 
służących realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.     

 
§ 2  

Budżet i czas trwania Konkursu 
 

1. Pula nagród w Konkursie wynosi:  1.080.000,00 zł   
 

2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w Konkursie przyjmowane są w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 
31.12.2023 r. 
 

3. Wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata nagród, dokonane zostanie do dnia 31.03.2024 r. 

 
§ 3  

Uczestnicy Konkursu 
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, która:  

a) w ramach Programu Priorytetowego ”Czyste Powietrze” dokonała wymiany „starego” 
nieefektywnego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła, 

b) otrzymała w 2023 r. z Funduszu wypłatę dofinansowania z Programu, 

c) w ciągu 30 dni od otrzymania środków z dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” dostarczyła do Funduszu Formularz zgłoszeniowy zgodny z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

2.  Osoby fizyczne,  które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, a  spełnią warunki określone 
w ust. 1, reprezentowane są przez ich przedstawicieli ustawowych.    

 
§ 4  

Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe 
 

1. W celu przystąpienia do  Konkursu, należy w okresie naboru zgłoszeń dostarczyć prawidłowo 
wypełniony Formularz zgłoszeniowy, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu (dalej: Formularz zgłoszeniowy) w sposób wskazany w ust. 5.  
 

2. O zachowaniu terminu wpływu zgłoszenia decyduje data wpływu Formularza zgłoszeniowego do 
Funduszu w formie określonej w ust 5.  
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3. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko 1 Zgłoszenie dla 1 umowy o dofinansowanie w ramach Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Jeśli Uczestnik Konkursu prześle więcej zgłoszeń rozpatrywane 

będzie tylko pierwsze. 

 
4. Termin 30 dni kalendarzowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 punkt „c”, należy liczyć od dnia 

następującego po dniu wpływu dotacji, na konto bankowe Uczestnika Konkursu, otrzymanej w ramach 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” za wymianę źródła ciepła. 

 
5. W Konkursie biorą udział wyłącznie Uczestnicy Konkursu, którzy dostarczyli w terminie do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisany Formularz 
zgłoszeniowy w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych 
e-puap.  

 
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.  

 
7. Wzór Formularza zgłoszeniowego do Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu  

www.wfosigw.lodz.pl w zakładce KONKURSY. 
 

8. Formularze zgłoszeniowe, które nie zostaną dostarczone w sposób zgodny ze wskazanym w ust. 5, 

złożone po terminie wskazanym w § 4 ust. 4 Regulaminu, złożone przez osoby które nie mogą być 

Uczestnikami Konkursu, nie podpisane, nieprawidłowo wypełnione lub  niekompletne, będą odrzucane 

przez Komisję Konkursową, bez wzywania do uzupełnienia lub poprawienia. 

  
§ 5  

Komisja Konkursowa i zasady oceny zgłoszeń  
 

1. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona, powołana przez Zarząd Funduszu Komisja Konkursowa (zwana 
dalej Komisją).  

 
2. Zgłoszenia dokonane na podstawie nieprawdziwych informacji lub co do których istnieją uzasadnione 

podejrzenia co do ich autentyczności nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez 
Komisję.  

 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zażądać od Uczestnika Konkursu okazania lub 
przesłania oryginału dokumentu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów 
potwierdzających oświadczenia złożone w Formularzu zgłoszeniowym. 

 
4. Do 20-go dnia każdego miesiąca trwania Konkursu dokonana zostanie  ocena zgłoszeń, które wpłynęły 

do Konkursu w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W każdym miesiącu wybieranych jest 30  

zwycięskich zgłoszeń. 

 

5. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w następujący sposób:  
 

 Kwestionariusz zawarty w Formularzu zgłoszeniowym podzielony jest na trzy części A, B oraz C. 
W każdej części Uczestnik Konkursu może uzyskać maksymalnie 3 punkty.  

 W części A Komisja Konkursowa przyznaje ilość punktów zgodnie z ilością pozytywnie 
zaznaczonych odpowiedzi.  

http://www.wfosigw.lodz.pl/
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 W części B oraz C Komisja Konkursowa przyznaje ilość punktów, która jest średnią z ocen 
przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej w danej części.  

 Ocenione Zgłoszenia uszeregowane zostają od najwyżej do najniżej ocenionych. 30 Uczestników 
Konkursu, których Formularze zgłoszeniowe uzyskały najwyższą ilość punktów zostanie 
zarekomendowanych Zarządowi Funduszu do podjęcia uchwał ws. przyznania nagród.  

  
6. W przypadku zgłoszeń, które uzyskają taką samą ilość punktów dla 30 pozycji, na liście najwyżej 

ocenionych, Komisja Konkursowa zarekomenduje nagrodę dla osoby wybranej przez 
Przewodniczącego Komisji lub osobę go zastępującą. 

 
§ 6  

Nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród 
 

1. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi.  

2. W każdym miesiącu trwania Konkursu zakłada się przyznanie do 30 nagród po 3.000,00 zł 

3. Propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie, po ocenie przesłanych zgłoszeń, Komisja 
Konkursowa przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzję o przyznaniu 
nagrody oraz jej wysokości podejmuje Zarząd Funduszu.  

4. Zarząd Funduszu może w uzasadnionym przypadku dokonać zwiększenia puli środków przeznaczonych 
na Konkurs lub ograniczyć ilość przyznawanych nagród. 

5. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Konkursu 
w oświadczeniu, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. Nagroda wypłacana osobie fizycznej 
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  

6. Uczestnicy Konkursu, którym zostały przyznane nagrody, zostaną poinformowani o miejscu i terminie 
ogłoszenia wyników oraz o uroczystości podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem. 

7. Zwycięzcy są informowani o wygranej telefonicznie oraz za pośrednictwem korespondencji 
elektronicznej wysłanej na adres email podany przez Uczestnika w zgłoszeniu. 

8. Lista nagrodzonych Uczestników, będzie publikowana na stronie internetowej Organizatora. 

9. Jeśli Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, nie przekaże w wyznaczonym terminie 

prawidłowo wypełnionego i podpisanego Oświadczenia dot. numeru rachunku bankowego zgodnego 

z   Załącznikiem nr 2 do niniejszego  Regulaminu, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu  rezygnuje  

z przyznanej nagrody, co stanowi podstawę do uchylenia decyzji w przedmiocie przyznania nagrody 

i w konsekwencji jej niewypłacenia.  

 
§ 7 

Ochrona danych osobowych 
1. Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi swoje dane osobowe, w zakresie zawartym 

w Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Każdy Uczestnik Konkursu zostaje poinformowany o swoich prawach zgodnie z art. 13 Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) za pośrednictwem klauzuli informacyjnej. 

3. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi ul. Dubois 118, tel. 42 66-34-103 adres e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl dalej zwany 
„Administratorem”. 

mailto:fundusz@wfosigw.lodz.pl
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4. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie poprzez 
adres e-mail:  iod@wfosigw.lodz.pl lub pod nr tel. 42 66-34-145.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu o nagrodę za działalność na rzecz 
ochrony środowiska organizowanego dla beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
oraz w celu promocji działań ekologicznych na stronie internetowej Funduszu (dotyczy imion i nazwisk 
laureatów), a także dla dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów 
prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo ochrony środowiska (edukacja 
ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługi 
IT, usługi prawne, ochrona mienia.  

7. Dane przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w tym archiwizacji dokumentów. Czas przetwarzania może być wydłużony do końca okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które 
go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - realizowane na zasadach 
określonych w przepisach RODO. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli uważa, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych jest dobrowolnie, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie, w tym do kontaktu 
z jego uczestnikami w celu powiadomienia o przebiegu i wynikach Konkursu. W przypadku laureatów 
podanie danych jest niezbędne w celach rozliczeniowo-podatkowych, o którym mowa w pkt 5.  

11. Dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej.  

 
§ 8  

Postanowienia końcowe 
 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu 

a przesyłając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w Konkursie i akceptuje treść Regulaminu.  

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wydatków na wymianę źródła ciepła 

objętych dofinansowaniem, zgodnie z zasadami Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

skutkujących koniecznością zwrotu dotacji, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zwrotu nagrody 

przyznanej w Konkursie, z odsetkami w wysokości jak od zaległości podatkowych liczonymi od dnia 

wypłaty.  

4. Fundusz może zmienić postanowienia Regulaminu Konkursu umieszczając informację na stronie 

internetowej Funduszu w zakładce dotyczącej Konkursu EKO-DOM. 

mailto:iod@wfosigw.lodz.pl
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5. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

6. Nadesłane Formularze zgłoszeniowe Uczestników Konkursu nie będą zwracane.  

7. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd Funduszu. 

8. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie na nr tel. podany na stronie internetowej 
Funduszu w zakładce dotyczącej Konkursu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
ekodom@wfosigw.lodz.pl    

9. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Funduszu w formie 
określonej w § 6 ust 8.  

10. Uczestnik Konkursu, jest zobowiązany do przeniesienia nieodpłatnie na Organizatora Konkursu „EKO - 

DOM” praw autorskich majątkowych do korzystania z hasła, o którym mowa w  § 5 ust. 5 pkt b 

Regulaminu (dalej: hasło) w tym prawo do korzystania i rozpowszechniania tego hasła w  dowolnym 

zakresie i w dowolnych celach – w całości lub w części – w szczególności dla promowania działalności 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów dofinansowujących działalność w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym  

przeniesieniem na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  prawa 

używania hasła w całości lub części w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego laureatów lub 

przyznania nagród i wyróżnień w jego ramach, używania lub korzystania w związku z prowadzoną 

działalnością, edukacją, promocją lub propagowaniem działań ekologicznych, w tym w szczególności 

w  prasie, programach telewizyjnych, radiowych, mediach społecznościowych lub realizacjach 

internetowych; trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, 

rozpowszechniania, w tym zwłaszcza w sieciach komputerowych lub telekomunikacyjnych oraz za 

pośrednictwem Internetu, w tym podczas wydarzeń organizowanych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.   

Uczestnik Konkursu, będzie również zobowiązany do wyrażenia zgody na wykonywanie przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zależnych praw autorskich do 

hasła na wszystkich polach eksploatacji, oraz zezwalania osobom trzecim na ich wykonywanie.  

Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z jakichkolwiek roszczeń wobec 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu używania lub 

korzystania z hasła w zakresie opisanym powyżej.  

Uczestnik Konkursu, nie będzie wykonywał praw autorskich osobistych w stosunku do hasła i wyrazi 

zgodę na wykonywanie praw autorskich osobistych do hasła przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi bez wskazywania jego autorstwa.  

 
 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu EKO-DOM. 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. numeru rachunku bankowego. 

mailto:ekodom@wfosigw.lodz.pl

