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REGULAMIN KONKURSU NARODOWEGO INSTYTUTU KULTURY I DZIEDZICTWA WSI (NIKIDW). 

„WODA NA MŁYN POLSKIEGO ROLNICTWA - Dziedzictwo materialne i przyrodnicze 
gospodarki wodnej polskiej wsi”. 

 
EDYCJA 2020 - Ogólnopolski Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa” organizowany jest 
z inicjatywy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a jego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na polskiej wsi. 
Konkurs jest podzielony na 2 obszary tematyczne, tj.: 
 

1. Dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne, 
2. Dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja. 

 
Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz partnerów 
konkursu. 
 

I. CELE KONKURSU 
 

1. Dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne i inna infrastruktura techniczna 

związana z małą retencją. 

 Dokumentacja dziedzictwa materialnego na terenie Polski tj. zachowanych  

i historycznych śladów dawnych młynów wodnych i innych budynków, budowli  

i urządzeń tworzących lub wymagających spiętrzenia wody na ciekach wodnych, 

niezależnie od bieżącego stanu technicznego; 

 Określenie możliwości (pomysłów) utrzymania, rewitalizacji istniejących obiektów lub  

powstrzymania ich dalszej degradacji; 

 Inwentaryzacja możliwości retencyjnych istniejącej lub dawniej istniejącej 

infrastruktury pod kątem możliwości zapobiegania suszom i powodziom; 

 Popularyzacja dziedzictwa gospodarki wodnej polskiej wsi. 

 
2. Dziedzictwo przyrodnicze – naturalne i sztuczne zbiorniki wodne (retencyjne). 

 Identyfikacja historycznie naturalnych terenów podmokłych i zalewowych tj. rozlewisk, 

mokradeł, bagien, stawów (naturalnej retencji) i otoczenia przyrodniczego, w tym 

identyfikacja możliwości odtworzenia naturalnych stosunków wodnych sprzed 

okresu osuszania i melioracji. 

 Inwentaryzacja naturalnych i sztucznych zbiorników retencyjnych pod kątem 

rozpoznania zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa, w szczególności zapobiegania 

suszy. 

 Rozpoznanie możliwości budowy lub odtworzenia obiektów małej retencji rolniczej 

(bioretencja, retencja korytowa). 
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Cel ogólny: popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego 
związanego z gospodarowaniem zasobami wody na obszarach wiejskich oraz budowanie 
świadomości społecznej dotyczącej dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem 
zasobami wody w kontekście zapobiegania powodziom i suszom. 
 
  

II. PRZEDMIOTKONKURSU 
 
1. Przedmiotem Konkursu są opracowania lub projekty wpisujące się w wyżej opisane cele 
konkursu, tj. identyfikację i dokumentację dziedzictwa materialnego i przyrodniczego polskiej 
wsi związanego z gospodarowaniem wodą. Opracowania lub projekty mogą zawierać zdjęcia, 
rysunki, opisy  w tym opisy rozwiązań technicznych, środowiskowych i organizacyjnych. 
2. Przedmiotem konkursu są również projekty z zakresu popularyzacji dziedzictwa 
materialnego i przyrodniczego polskiej wsi związanego z gospodarowaniem wodą. 
 

III. ZASADY KONKURSU  
 
1.Do udziału w Konkursie „Woda na młyn polskiego rolnictwa” może przystąpić osoba fizyczna 
(lub grupa osób fizycznych), prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, działająca według prawa polskiego, zgłaszająca do 
Konkursu własny projekt lub opracowanie służące realizacji celów Konkursu.  
 
2.Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty i opracowania nagrodzone i wyróżnione innymi 
nagrodami.  
 
3. Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach (przedmiotach projektu): 
3.1 Dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne; 
3.2 Dziedzictwo przyrodnicze - naturalne i sztuczne zbiorniki wodne (retencyjne). 
 
4. Do Konkursu mogą przystępować: 
1) uczniowie szkół ponadpodstawowych indywidualnie lub w zespołach; szkoły 
ponadpodstawowe; 
2) Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);  
3) jednostki samorządu terytorialnego; 
4) organizacje pozarządowe; 
5) osoby prywatne lub zespoły osób prywatnych. 
 
5.  Do Konkursu mogą być zgłaszane opracowania i projekty spełniające przynajmniej jeden z 
następujących warunków:  
1) identyfikujące i dokumentujące młyny wodne w tym budowle, budynki i urządzenia 
związane z młynami wodnymi niezależnie od ich stanu technicznego, w tym lokalizacje 
historyczne. 
2) identyfikujące zbiorniki wodne służące naturalnej i sztucznej retencji, w tym uwzględniające 
historyczne i możliwe do odtworzenia zbiorniki, które uległy likwidacji wskutek programów 
osuszania i melioracji; 
3) projekty i opracowania uwzględniające ideę utrzymywania prawidłowej retencji w 
planowaniu przestrzennym; 
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4) projekty i opracowania, których celem może być mitygacja i adaptacja do zmian w 
charakterystyce opadów; 
5) projekty i opracowania służące wspieraniu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych związanych 
z gospodarowaniem wodą; 
6) kompleksowe działania służącego ochronie lub odtworzeniu środowisk wodnych  o 
charakterze lokalnym; 
9) działania służące zapobieganiu marnotrawieniu zasobów wodnych; 
10) inne działania służące zapobieganiu suszy lub powodziom na terenach wiejskich. 
 
6.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie poprawnie przygotowanego wniosku 
konkursowego do dnia 31 października 2020 r. w sekretariacie Konkursu: Sekretariat Konkursu 
„Woda na młyn polskiego rolnictwa” Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. 
Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa lub na adres e-mail: 
wodanamlyn@nikidw.edu.pl oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji 
przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego. 
 
7. W Konkursie można uczestniczyć więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każdy wniosek 
jest zgłoszony w odrębnej kategorii konkursowej, wymienionej w punkcie III.3. 
 
8. Wniosek konkursowy powinien zawierać: 
1) poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu);  
2) dokumentację projektu opisaną w punkcie III.9; 
3) w przypadku zgłoszenia nadesłanego przez niepełnoletnich uczniów szkół 
ponadpodstawowych wniosek powinien zawierać zgodę na uczestnictwo w konkursie 
potwierdzoną przez rodzica/opiekuna (udział indywidualny) i nauczyciela (zgłoszenia 
zespołowe). 
 
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:  
 
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO i art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych prosimy o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 
wizerunku, danych kontaktowych) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w 
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i 
publikacji wyników  Konkursu.  
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły 
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach. 
/podpis uczestnika konkursu/ 
  
Formuła zgody w przypadku nadesłania zgłoszenia przez osoby nieletnie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, 
danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w 
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i 
publikacji wyników Konkursu. 
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły 
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach. 
/czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka/ 

 

mailto:wodanamlyn@nikidw.edu.pl
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9. Dokumentacja projektu powinna zawierać: 
1) wskazanie lokalizacji projektu, wraz umiejscowieniem go na mapie oraz podaniem 
współrzędnych geograficznych; 
2) dokumentację zdjęciową obecnego stanu przedmiotu projektu oraz otoczenia, w 
szczególności z uwzględnieniem ukształtowania terenu i stosunków wodnych;  
3) archiwalne zdjęcia, ryciny, rysunki dokumentujące historyczny wygląd przedmiotu projektu 
- jeśli są dostępne;  
4) opis historycznej roli i innych właściwości przedmiotu projektu;  
5) opcjonalnie: inne materiały dokumentujące historię przedmiotu projektu, w tym opisy lub 
wzmianki w literaturze, dokumentach lokalnych, wspomnienia mieszkańców, przekazy ustne, 
legendy, itp.; 
6) opcjonalnie: projekty, pomysły na rewitalizację lub/i przywrócenie do stanu pierwotnego 
przedmiotu projektu pod kątem przywrócenia lub zwiększenia retencji wodnej; wizualizacje. 
 
 
10. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:  
1) niekompletne lub niezgodne z celami konkursu; 
2) przygotowane niezgodnie z regulaminem; 
3) nadesłane po terminie.  
 
11.Dodatkowe informacje można uzyskać:  
1) pod adresem: e-mail: wodanamlyn@nikidw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 
+48 511 056 861 
2) na stronie internetowej: www.nikidw.edu.pl  
 
12.Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłaszający ponosi koszty przygotowania wniosku 
konkursowego zgodnie z wymaganiami Regulaminu we własnym zakresie. 
13.Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 
14.Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody 
zgłaszającego, poza celami Konkursu. 
15.W każdej kategorii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje trzy tytuły „Lidera Małej 
Retencji” oraz 5 wyróżnień, z zastrzeżeniem punktu 16. 
16.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać 
większą liczbę tytułów „Lider Małej Retencji” lub wyróżnień, bądź ich nie przyznawać. 
17.Laureaci otrzymują: tytuł „Lider Małej Retencji” i dyplom oraz nagrodę pieniężną w 
wysokości 4000 złotych. 
18. Wyróżnieni w Konkursie otrzymują dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. 
19. Wyniki Konkursu ogłoszone są w czasie uroczystości wręczenia nagród. Lista laureatów 
zostaje podana do wiadomości w środkach masowego przekazu po uroczystości wręczenia 
nagród. 
20. Ewidencję laureatów prowadzi Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 
21. Nad przebiegiem Konkursu „Woda na młyn polskiego rolnictwa” czuwa Kapituła Konkursu. 
22. Obsługę organizacyjną Konkursu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Woda 
na młyn polskiego rolnictwa” prowadzi Sekretariat Konkursu, wykonujący to zadanie na 
zlecenie Dyrektora Instytutu.  

http://www.nikidw.edu.pl/
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23. Uczestnik nadsyłający zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów 
i publikację ich na stronach Instytutu, profilu facebookowym NIKiDW i na platformie YouTube.  
Uczestnik, (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2019r., poz.1231, z późn. zm.) wyraża także zgodę na wykorzystanie przesłanych 
materiałów w mediach elektronicznych, tradycyjnych i wydawnictwach krajowych i 
Organizatora. 
 
IV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Woda na młyn polskiego 
rolnictwa” jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kontakt z Organizatorem jest 
możliwy w następujący sposób: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie 
Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, adres e-mail: wodanamlyn@nikidw.edu.pl, telefon: 22 
380 98 00. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący 
sposób: adres e-mail: rodo@nikidw.edu.pl, telefon: 22 380 98 15, Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa,  
3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnie z przekazanym Formularzem 
Zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 
udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości 
zakwalifikowana zgłoszenia do Konkursu. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia 
wyników oraz wydania nagród. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 
do przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przed 
roszczeniami dane osobowe nie będą wykorzystywane. W sytuacji korzystania z prac 
konkursowych dane osobowe zostaną zanonimizowane.  
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jako 
Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą 
być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, 
na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 
a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) sprostowania (poprawiania) danych;  
c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już 
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy została 
cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 
1 RODO; 
d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w 
Konkursie; 
e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją 
z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem; 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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8. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi 
wskazanymi w ust. 1. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
9. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.  
10. W przypadku zgłoszeń nadesłanych przez osoby nieletnie zgodnie z art.8 pkt 1 RODO 
przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, możliwe jest wyłącznie 
za zgodą rodzica lub osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. 
 
V. KAPITUŁA KONKURSU 
 
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoła Kapitułę Konkursu do oceny i weryfikacji 
przysłanych wniosków konkursowych. 
2. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły, przyjęty przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 
3. Wstępnej oceny merytorycznej, przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu, dokonuje zespół 
ekspertów w poszczególnych kategoriach. 
4. Sprawozdania ekspertów z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do 
nagrody, przedstawiane są Kapitule Konkursu. 
5. Decyzje Kapituły są ostateczne. 
 
VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY  
1. Kryteria formalne oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązujące w obydwu 
kategoriach obejmują: 
1) Zgodność z celami i przedmiotem konkursu określonymi w części I i II regulaminu; 
2) Kompletność dokumentacji projektu w odniesieniu do punktu III.9 regulaminu; 
3) Kompletność i poprawność wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
 
2. Kryteria merytoryczne w kategorii I konkursu obejmują: 
1) walory kulturowe i historyczne obiektu; 
2) wpływ na środowisko lokalne i regionalne; 
3) walory ekologiczne obiektu, w tym retencyjne; 
4) potencjalną atrakcyjność turystyczną obiektu; 
5) współpracę z lokalną społecznością, organizacjami i instytucjami; 
6) ew. możliwość wykorzystania obiektu jako odnawialnego źródła energii. 
 
3. Kryteria merytoryczne w kategorii II konkursu obejmują: 
1) funkcje retencyjne obiektu – zakres i skala; 
2) walory ekologiczne obiektu, w tym wpływ na zachowanie bioróżnorodności; 
3) wpływ na środowisko lokalne i regionalne; 
4) walory demonstracyjne i edukacyjne; 
5) współpracę z lokalną społecznością, organizacjami i instytucjami; 
  
2.Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:  
1) ocena formalna – dokonywana przez Sekretariat Konkursu;  
2) ocena merytoryczna dokonywana przez zespół ekspertów; 
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3) wizytacje przez ekspertów najlepszych projektów, wyłonionych w trakcie oceny 
merytorycznej; 
4) wyłonienie laureatów przez Kapitułę Konkursu spośród wizytowanych projektów. 
3. Obrady Kapituły Konkursu są niejawne. Członków Kapituły i ekspertów obowiązuje zakaz 
rozpowszechniania wszelkich informacji związanych z pracami Kapituły, a wyniki obrad mają 
charakter poufny.  
4. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
www.nikidw.edu.pl oraz na stronie facebook Instytutu. 
 
VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI LAUREATÓW KONKURSU  
 
1. Uhonorowani tytułem „Lider Małej Retencji” mają prawo do:  
1) używania tytułu „Lider Małej Retencji”; 
2) posługiwania się logo Konkursu „Lider Małej Retencji” do celów promocyjnych. 
 
2.  Wyróżnionym nie przysługuje prawo posługiwania się logo Konkursu „Lider Małej Retencji”. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Regulamin Konkursu jest w każdym czasie dostępny na Stronie Internetowej Organizatora, 
http://nikidw.edu.pl 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 
modyfikacji postanowień Regulaminu. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. 
6. Załączniki do Regulaminu: 
1) Formularz zgłoszenia konkursowego, 
 
IX. TERMINARZ 1. EDYCJI KONKURSU „WODA  NA MŁYN POLSKIEGO ROLNICTWA”  
 
Do 31 lipca 2020 r. - ogłoszenie 1. edycji Konkursu; 
do 31 października 2020 r. - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Sekretariatu 
Konkursu lub e-mail: wodanamlyn@nikidw.edu.pl;  
do 30 listopada 2020 r. - ocena formalna wniosków konkursowych; 
do 28 lutego 2021 r.- ocena merytoryczna wniosków, wizytacje i wyłonienie Laureatów; 
do 30 kwietnia 2021 r.- ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród. 
 

http://www.nikidw.edu.pl/
http://nikidw.edu.pl/

