
REGULAMIN 
KONKURSU

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 330/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1.04.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, zwane dalej Organizatorem.
2. Zgłaszane przez uczestników obiekty muszą znajdować się na terenie miasta Poznania.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.bip.poznan.pl.
5. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem 
złożonym na kartach zgłoszeń udziału w konkursie, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest edukacja społeczna mieszkańców Poznania w  zakresie estetyki i  kultury kształtowania terenów zieleni w  miejscu 
zamieszkania, jak i w pracy oraz utrwalanie wizerunku Poznania postrzeganego jako miasto zieleni. 

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych (w tym 
np. budynków komunalnych) oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody 
przydomowe, zieleńce, pasy zieleni, zielone dachy, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na 
rzecz działkowców.
2.Zgłaszane przez uczestników obiekty muszą znajdować się na terenie miasta Poznania.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Regulamin oraz karty zgłoszeń udziału w konkursie dostępne są w siedzibach rad osiedli, w oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 104), a także na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Wypełnione karty zgłoszeń można przesłać pocztą lub złożyć osobiście 
w terminie od 2 maja do 20 czerwca każdego roku w siedzibach rad osiedli, w oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Miasta, w Biurze Konkursu, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, w siedzibach zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz 
w siedzibach stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.
2. Wyniki konkursu, zawierające dane laureatów, tzn. imię i nazwisko, nazwę ulicy, nazwę rady osiedla oraz zdjęcia obiektów zgłoszonych 
przez laureatów, zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora i  partnerów konkursu. Mogą być również publikowane 
w ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie. 
3. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie będą przyjmowane w uzasadnionych przypadkach.

V. ZASADY OCENY OBIEKTÓW W KONKURSIE

1. Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:
a) zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
b) balkony, tarasy, loggie i okna,
c) ogrody przydomowe,
d) działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
e) pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią w roku poprzedzającym daną edycję konkursu i wiosną w roku trwania bieżącej edycji 
konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznych ogólnie dostępnych na terenach wcześniej niezagospodarowanych,
f ) zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

2. Konkurs obejmuje dwa etapy: I – osiedlowy i II – miejski. 
3. Komisje ds. oceny i wyboru obiektów w I i II etapie konkursu oceniają obiekty w sześciu kategoriach na podstawie następujących kryteriów 
i skali ocen:

a) ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu: 0-5 pkt,
b) układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian: 0-5 pkt.

4. W I etapie konkursu do 5 maja każdego roku powołane zostają następujące komisje: 
a) komisje konkursowe złożone z  przedstawicieli rad osiedli, oceniające i  wybierające obiekty zgłoszone na terenach tych osiedli, 
powoływane przez Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa,
b) komisje ds. oceny i wyboru obiektów zgłoszonych do konkursu w kategorii „działki” na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 
powoływane przez zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
c) komisje muszą być co najmniej 3-osobowe, a ich członkowie nie mogą być jednocześnie uczestnikami konkursu.

5. W terminie do 20 lipca każdego roku komisje konkursowe oceniają i dokonują wyboru obiektów zgłoszonych do I etapu konkursu. Komisja 
oceniająca może zakwalifikować do II etapu obiekty, które uzyskały najwyższą punktację od 9,0 do 10,0 pkt, wg tabeli stanowiącej załącznik 
do regulaminu.
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6. Protokoły z oceny i wyboru obiektów wraz z oryginałami kart zgłoszeń dostarczane są do 25 lipca każdego roku do Biura Konkursu Wydziału 
Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta.
7. Z prac Komisji Konkursowej w ramach etapu I zostanie sporządzony protokół z oceny i wyboru obiektów, podpisany przez wszystkich jej 
członków. 
8. Decyzja Komisji Konkursowej w ramach etapu I jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W przypadku równej liczby punktów 
o kolejności miejsc decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Komisji.
9. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:
9.1 Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i  ukwieconą elewację, o  który mogą ubiegać się instytucje, organizacje 
społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne). 
9.2 Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu, o który mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, 
organizacje społeczne, spółdzielcze, instytucje.
9.3 Przystępując do konkursu o  Nagrody Prezydenta Miasta Poznania wskazane w  ust. 9.1 i  9.2 uczestnicy akceptują zasady zawarte 
w Regulaminie konkursu, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na kartach zgłoszeń udziału w konkursie, stanowiących 
załączniki nr 4 i 5 do Regulaminu.
10. Miejska Komisja Konkursowa, w  przypadku zgłoszenia budynku do tytułu Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną 
i ukwieconą elewację, bierze pod uwagę następujące szczegółowe kryteria przy ocenie: 

1) kompozycje kwiatowe utworzone z naturalnej roślinności (kwiaty sztuczne nie podlegają ocenie w Konkursie);
2) walory estetyczne na tle architektury całego budynku.

10.1 Miejska Komisja Konkursowa, przy zgłoszeniu budynku do konkursu, dyskwalifikuje obiekty zaniedbane pod względem zieleni, i które 
cechuje nieład na balkonie.
10.2 Miejska Komisja Konkursowa, przy zgłoszeniu budynków przez spółdzielnie i  wspólnoty mieszkaniowe, ocenia całość zazielenionej 
i ukwieconej elewacji.
10.3 Miejska Komisja Konkursowa, w przypadku zgłoszenia o nadanie tytułu Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny 
w Poznaniu, przy ocenie bierze pod uwagę następujące szczegółowe kryteria:

1) przystosowanie ogrodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – tak, aby mogły w pełni z nich korzystać i odpoczywać;
2)  szerzenie idei hodowli roślin ogrodowych, leczniczych i jadalnych;
3) propagowanie zdrowego stylu życia – zdrowe jedzenie połączone z  aktywnością ruchową (zajęcia sportowe w  ogrodzie, np. joga, 
zumba, tai chi, gimnastyka dla seniorów itd.),
4) szerzenie idei energii odnawialnej (np. zakładanie latarni na baterie słoneczne w ogrodzie),
5) budowanie wspólnoty sąsiedzkiej (wydzielona strefa w ogrodzie na rekreację np.: grill, hamaki, szachy, bule, ping-pong etc.),
6) aktywizacja grup społecznych, łącząca wszystkie pokolenia poprzez wspólne zajęcia seniorów i dzieci.

VI. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIEŃ

1. Prezydent Miasta Poznania powołuje Miejską Komisję Konkursową, która w terminie do 30 sierpnia każdego roku dokonuje oceny i wyboru 
obiektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu w sześciu kategoriach.
2. Każdy członek Miejskiej Komisji Konkursowej sporządza protokół z oceny i wyboru obiektów, a następnie obliczana jest średnia z punktacji 
wszystkich obiektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
3. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, których obiekty uzyskały najwyższą ocenę.
4. W każdej kategorii przyznawane są przez Prezydenta Miasta Poznania trzy tytuły laureata: Laureat I, II i III miejsca.
5. Miejska Komisja Konkursowa może rekomendować również wyróżnienie w konkursie.
6. Miejska Komisja Konkursowa rekomenduje zgłoszone obiekty do tytułu Prezydenta Miasta Poznania za:

1) najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację;
2) najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.

7. Miejska Komisja Konkursowa przyznaje sobie prawo do niewystawienie rekomendacji do nadania tytułu Prezydenta Miasta Poznania za 
najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację lub za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.
8. Decyzja Miejskiej Komisji Konkursowej w ramach etapu II jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród przez Organizatora odbywa się w terminie do końca listopada każdego roku.
2. Nagrody dla laureatów są akceptowane i  wręczane przez Prezydenta Miasta Poznania. W  poszczególnych kategoriach przyznawane są 
następujące nagrody:

I miejsce – 1 000 zł, 
II miejsce – nagroda rzeczowa,
III miejsce – nagroda rzeczowa.

3. Nadanie tytułu Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i  ukwieconą elewację przysługuje tylko jednemu zgłoszonemu 
obiektowi; nagroda w wysokości 1000 zł wręczana jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
4. Nadanie tytułu Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w  Poznaniu przysługuje tylko jednemu zgłoszonemu ogrodowi 
społecznemu; nagroda w wysokości 1000 zł wręczana jest przez Prezydenta Miasta Poznania. 
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5. Uczestnicy I i II etapu konkursu w kategoriach: zieleńce, balkony, ogrody przydomowe, pasy zieleni, zielone dachy otrzymują dyplom oraz 
– o ile możliwości finansowe na to pozwalają – nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Poznania. Nagrody dla laureatów 
i uczestników konkursu mogą przekazać również partnerzy konkursu. 
6. Dyplomy oraz – o ile możliwości finansowe na to pozwalają – nagrody rzeczowe dla uczestników I etapu konkursu wręczają przewodniczący 
rad osiedli.
7. Dyplomy oraz – o  ile możliwości finansowe na to pozwalają – nagrody rzeczowe dla uczestników II etapu konkursu w kategorii działek 
na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych wręczają przedstawiciele zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń 
działających na rzecz działkowców.
8. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – niekorzystających ze zwolnienia – zostanie pobrany 10% podatek 
zryczałtowany od nagród konkursowych. Za pobranie podatku oraz odprowadzenie go do właściwego Urzędu Skarbowego odpowiada 
Organizator, który zastrzega sobie prawo wezwania laureata do wpłaty kwoty podatku w przypadku nagrody rzeczowej podlegającej temu 
opodatkowaniu.
9. W przypadku opisanym w punkcie 6 laureat konkursu zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz nagrody, zawierający wszelkie dane laureata 
umożliwiające odprowadzenie należnego podatku przez Organizatora konkursu. Wypełnienie kwestionariusza nagrody oraz dostarczenie go 
przez laureata do Biura Konkursu w określonym przez Organizatora terminie stanowi warunek otrzymania nagrody.

VIII. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac 
Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w  celu wykonania zadania w  ramach sprawowania władzy publicznej, zgodnie z  uprawnieniem 
wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, którym jest realizowanie spraw z zakresu ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, 
zieleni gminnej i zadrzewień oraz promocja gminy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
d) żądania usunięcia danych, gdy:

• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane 
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad 
podstawę takiego sprzeciwu. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań”.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
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Liczba wszystkich zgłoszonych 
obiektów na terenie Rady Osiedla 
do I etapu konkursu 

Liczba obiektów, która może 
być zakwalifikowana do II etapu 
konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU 
„ZIELONY POZNAŃ”

1-25
26-50
51-75

76-100
101-125
126-150
151-175
176-200

9
10
11
12
13
14
15
16

201-225 
226-250 
251-275 
276-300 
301-325 
326-350 
351-375 
376-400 


