Załącznik do uchwały Nr55/1064/11
Zarządu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 8 września 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regulamin Konkursu
pod nazwą „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą „Województwo Kujawsko-Pomorskie
bez barier”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konkurs organizowany jest rokrocznie i ma charakter jednoetapowy, otwarty.
4. Obsługę

administracyjno-organizacyjną

Konkursu

zapewnia

Wydział

Integracji

Osób

Niepełnosprawnych.
§ 2. Przedmiot Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) wskazanie obiektów uŜyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych, w pełni
dostępnych dla osób niepełnosprawnych;
2) promowanie

obiektów

uŜyteczności

publicznej

dostosowanych

do

potrzeb

osób

z niepełnosprawnością ruchową, wzroku i słuchu;
3) pobudzenie świadomości osób zarządzających

nieruchomościami, co do konieczności

dostosowywania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) zwiększenie

zainteresowania

uczniów

i

studentów

zagadnieniami

związanymi

z uniwersalnym budownictwem i projektowaniem;
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
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2. Efekty Konkursu:
1) wyróŜnienie i nagrodzenie właściciela, zarządcy lub uŜytkownika obiektu w pełni
dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
2) przekazanie do publicznej wiadomości raportu Komisji na temat kryterium jakie powinien
spełniać obiekt kompleksowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie;
3) kreowanie pozytywnego wizerunku Województwa bez barier;
4) projektowanie i budowanie obiektów wolnych od barier architektonicznych;
5) zniwelowanie istniejących barier;
6) uświadomienie społeczeństwa na temat konsekwencji niedostosowania obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych;
7) zwiększenie świadomości wśród uczniów i studentów szkół i uczelni technicznych,
w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań dotyczącego uniwersalnego budownictwa.
§ 3. Zgłoszenia do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu moŜna składać w następujących kategoriach:
1) Kategoria I - Obiekty uŜyteczności publicznej - m.in.: urzędy, restauracje, kluby, szkoły,
centra handlowe, obiekty sportowe;
2) Kategoria II - Obiekty mieszkalne - m.in. osiedla mieszkaniowe, domy;
3) Kategoria III - Przestrzeń publiczna - m.in. infrastruktura, ulice, ścieŜki rowerowe,
przejścia dla pieszych, przystanki, place miejskie;
4) Kategoria IV - Obiekty zabytkowe lub sakralne;
5) Kategoria V - Najlepsza praca dyplomowa dotycząca innowacyjnych rozwiązań
w zakresie uniwersalnego budownictwa (egzamin dyplomowy w latach 2010-2011)

2. Zgłoszenia do Konkursu mogą złoŜyć m.in.:
1) osoby fizyczne;
2) Wojewoda;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) wojewódzkie i samorządowe jednostki organizacyjne;
5) organizacje pozarządowe;
6) inne, niewymienione wyŜej podmioty.
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3. Podmioty zgłaszające muszą wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w formie czytelnie podpisanego oświadczenia, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest złoŜenie zgłoszenia na formularzu, stanowiącym
załącznik nr 1 do regulaminu dla kategorii I, II, III, IV i załącznik nr 2 do regulaminu
dla kategorii V.

5. Zgłoszenia dotyczące obiektów nienagrodzonych, biorących udział w konkursach w latach
poprzednich mogą ponownie zostać zgłoszone do Konkursu pod warunkiem, Ŝe w powyŜszych
obiektach zostały wprowadzone zmiany korzystne dla osób niepełnosprawnych.
§ 4. Termin i miejsce zgłaszania prac
1. Termin zgłaszania do udziału w Konkursie zostanie podany w informacjach o ogłoszeniu
Konkursu.
2. Zgłoszenia naleŜy złoŜyć osobiście lub przesyłać na adres pocztowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2 , 87-100 Toruń
z dopiskiem: Konkurs „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) formularz, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu;
2) fotografie obiektu w wersji papierowej i elektronicznej, ze wskazaniem nazwy i adresu,
wraz z oświadczeniem autora fotografii dotyczącym wykorzystania zdjęć i materiałów,
opatrzonym czytelnym podpisem i zgodą autora fotografii (dotyczy kategorii: I, II, III, IV);
3) w przypadku składania pracy dyplomowej (kategoria V) wymagana jest wersja elektroniczna
zapisana w formacie PDF wraz z pisemną opinią promotora pracy lub innego samodzielnego
pracownika naukowego, zawierającą opinię o autorze pracy oraz proponowanym przez niego
projekcie.
4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń, podlegają one archiwizacji.
5. W przypadku zgłoszeń obiektów, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu, o których
mowa w §3 pkt 5, naleŜy w formularzu zgłoszeniowym wskazać, jakie zmiany zostały dokonane.
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6. Organizator Konkursu, zastrzega sobie prawo do wezwania Zgłaszającego do uzupełnienia
braków formalnych zgłoszenia. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie,
zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgłoszenia zostaną pozostawione
bez rozpoznania.
7. ZłoŜenie podpisu na zgłoszeniu, traktowane będzie przez Organizatora jako wyraŜenie zgody
na przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, w celu promocji
Konkursu.

§ 5. Komisja Konkursowa
1. Nominacje do nagrody głównej oraz nagród specjalnych przygotowuje Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją, powołana przez Zarząd Województwa.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych;
2) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu i wzroku;
3) Przedstawiciele Uczelni WyŜszych (wyłącznie dla kategorii V).
3.

Przewodniczącym

Komisji

jest

Pełnomocnik

Zarządu

Województwa

ds.

Osób

Niepełnosprawnych.
4.

Komisja

podczas

inauguracyjnego

spotkania,

wybiera

spośród

członków

zastępcę

Przewodniczącego.
5. Sekretarzem Komisji jest pracownik Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu
Marszałkowskiego.
6. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji
z głosem doradczym np. inspektor nadzoru budowlanego, profesorowie uczelni wyŜszych itp.
7. Dla waŜności decyzji podejmowanych przez Komisję, niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 jej
składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
8. W celu oceny kompleksowej dostępności zgłoszonych obiektów (w kategoriach I, II, III, IV),
Komisja po ustaleniu harmonogramu wyjazdów, przeprowadza na miejscu obowiązkowe wizytacje.
9. W wizytacjach, o których mowa w ust. 8 uczestniczą kaŜdorazowo trzej przedstawiciele komisji,
reprezentujący środowiska osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku i słuchu.
10. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach uczestnictwo w wizytacji co najmniej dwóch
członków komisji, jednak obiekt oceniany jest przez te osoby pod względem kompleksowej
dostępności.
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11. Z wizytacji sporządzane są karty oceny obiektów, które następnie zostają przedstawione
na posiedzeniu komisji, podsumowującym Konkurs.
12. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarŜeniu.
13. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny.
14. Dojazd członków Komisji w ramach przeprowadzanych wizytacji do obiektów ocenianych,
zapewnia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez oddanie do dyspozycji, na czas
wizytacji, środka transportu oraz zapewnienie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania
pojazdem.
15. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę członka Komisji i po udokumentowaniu
poniesionych kosztów, moŜliwy jest zwrot środków finansowych za dojazdy związane
z przeprowadzanymi wizytacjami.
16. Zwrot kosztów podróŜy, o którym mowa w ust. 15, nastąpi ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rozliczenie następować będzie do końca
roku budŜetowego.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Punktację w Konkursie określa załącznik nr 3 do Regulaminu (dla kategorii I, II, III i IV)
i załącznik nr 4 do Regulaminu (dla kategorii V).
2. Do grona nominowanych moŜna zaliczyć zgłoszenia z kaŜdej kategorii oddzielnie, które
otrzymały co najmniej 2/3 podstawowej ilości punktów moŜliwych do uzyskania.
3. Komisja, na podstawie przeprowadzonej wizytacji obiektów oraz sporządzonych kart oceny
obiektów, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu oraz oceny prac dyplomowych, załącznik
nr 6, przedstawia Zarządowi Województwa listę nominowanych wraz z protokołem w sprawie
przyznania nagród.
4. Zarząd Województwa przyznaje jedną nagrodę główną w kaŜdej kategorii, na podstawie
protokołu, o którym mowa w ust. 3.
5. Zarząd Województwa zastrzega sobie moŜliwość nie przyznania nagrody głównej w którejś
z kategorii.
§ 7. Nagrody
1. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu mają charakter rzeczowy.
2. Rodzaj nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaje określony uchwałą corocznie przez Zarząd
Województwa.
3. Wszyscy nominowani otrzymują dyplomy uznania.
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4. Rozstrzygnięcia Zarządu mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.
5. Laureaci konkursu nabywają prawo do posługiwania się w materiałach promocyjnych
korespondencji znakiem graficznym, stanowiącym logo konkursu, przez okres 5 lat od dnia
przyznania nagrody.
6. Logo

zostanie

przekazane

laureatowi

przez

Przewodniczącego

Komisji

na

nośniku

magnetycznym, bądź za pomocą poczty elektronicznej.
7. Wzór logo konkursu stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
8. Zarząd Województwa moŜe przyznać takŜe nagrodę specjalną w kaŜdej kategorii.

§ 8. Ogłoszenie wyników

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu oraz miejscu
terminie wręczenia nagród przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, członków Komisji Konkursowej obowiązuje
tajemnica.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia kaŜdego roku,
podczas uroczystości związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości tj. na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) oraz w mediach lokalnych.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego (podstrona niepełnosprawni/zakładka konkursy) oraz w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – pokój 141.
2. Dodatkowe informacje na temat konkursu moŜna uzyskać w Wydziale Integracji Osób
Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój nr 141, tel.: 056 62 18 345, 056 62 18
268, 056 62 18 463, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

opracowanie :
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
wrzesień 2011 r.
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