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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA „ZIELONYCH CZEKÓW” 
- NAGRÓD WFOŚiGW w KATOWICACH Z OKAZJI DNIA ZIEMI W 2023 ROKU 

zatwierdzony uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach  
nr 171/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku 

 
I. 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 
 

§ 1. 
WFOŚiGW w Katowicach zwany dalej „Funduszem” może przyznawać nagrody za działalność 
na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o art. 411 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
z dnia 27.04.2001 roku „Prawo ochrony środowiska”. 
 

§ 2. 
Do przekazywania środków na nagrody nie stosuje się formy umowy cywilnoprawnej. 

 
II. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

§ 3. 
1. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2022. 
2. Nagrody są przyznawane corocznie z okazji Dnia Ziemi na podstawie niniejszego 

Regulaminu, przyjętego przez Zarząd Funduszu. 
3. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. 
4. Nagrody pieniężne przyznawane są w formie Zielonego Czeku, a niepieniężne w formie 

wyróżnienia. 
5. Nagrody niepieniężne to: 

a) dyplom honorowy, 
b) statuetki. 

6. Statuetki przyznawane są wraz z nagrodą pieniężną, a wyróżnienia w formie dyplomu 
honorowego. 
 

§ 4. 
1. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w województwie śląskim przyznawane są w następujących kategoriach: 
a) Ekologiczna osobowość roku, 
b) Gmina przyjazna dla czystego powietrza, 
c) Inwestycja proekologiczna roku, 
d) Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. 

2. Nominowanym w danej kategorii mogą być: 
a) Ekologiczna osobowość roku - osoba fizyczna, 
b) Gmina przyjazna dla czystego powietrza – gminy: wiejskie, miejskie, miejsko – 

wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. 
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c) Inwestycja proekologiczna roku – Beneficjenci pomocy finansowej  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2022 
roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu 
(z wyłączeniem osób fizycznych). 

d) Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej - organizacje 
pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność 
proekologiczną. 

3. Kapituła może zaproponować maksymalnie 2 wyróżnienia w każdej z kategorii. 
4. W każdej z kategorii może zostać przyznana 1 nagroda pieniężna, z wyłączeniem sytuacji 

opisanej w ust. 5. 
5. W przypadku gdy nie wyłoniono laureata w danej kategorii istnieje możliwość 

nagrodzenia więcej niż 1 kandydata/podmiotu w innej kategorii. 
6. Oprócz nagród, o których mowa w ust. 3 może być przyznana pieniężna nagroda 

specjalna, zgodnie z uznaniem Kapituły. 
 

§ 5. 
1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród wskazanych w §4 ust. 1 pkt. a, przysługuje 

samym kandydatom/podmiotom, członkom Kapituły oraz: 
a) instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, 
b) jednostkom samorządu terytorialnego,  
c) organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego, 
d) placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu 

województwa śląskiego, 
e) izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, 

2. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród wskazanych w §4 ust. 1 pkt. b,c,d, przysługuje 
samym kandydatom/podmiotom. 

3. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem. W przypadku 
wniosków wypełnionych przez kandydatów/podmioty wymienione w: 
§ 4.ust.1 pkt. a – należy złożyć załącznik nr 1. 
§ 4.ust.1 pkt. b – należy złożyć załącznik nr 2. 
§ 4.ust.1 pkt. c – należy złożyć załącznik nr 3. 
§ 4.ust.1 pkt. d – należy złożyć załącznik nr 4. 

4. Zgłoszenie może zawierać rekomendacje jednej z instytucji wymienionych w ust. 1 pkt. a 
– e. 

5. Do wniosku w kategorii wskazanej w §4 ust. 1 pkt. c należy załączyć zdjęcia nowych 
inwestycji, a w przypadku inwestycji polegających na modernizacji – zdjęcia przed i po 
realizacji zadania). 

6. Termin przyjmowania wniosków: do 31.03.2023r. 
7. Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zielony czek” należy przesłać 

listem, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu pod adresem: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

ul. Plebiscytowa 19 
40-035 Katowice. 
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8. W przypadku wniosków złożonych osobiście oraz tych które zostały wysłane drogą 
pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu do Funduszu. 

9. Składane dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione bądź upoważnione 
do reprezentowania wnioskodawcy. 

10. Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną 
skrzynkę podawczą WFOŚiGW.  
Wniosek wysłany na skrzynkę podawczą ePUAP uważa się za prawidłowo złożony, jeśli 
został podpisany przy użyciu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wysłania 
wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Katowicach. 

11. Nie przewiduje się możliwości przywrócenia uchybionego terminu do złożenia wniosku.  
12. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 30.04.2023 roku. 

 
§ 6. 

Wysokość nagród pieniężnych jest następująca: 
1. Zielony Czek - nagroda przyznawana w kategorii Ekologiczna osobowość roku – 

10 000,00 zł.  
2. Zielony Czek - nagroda przyznawana w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza - 

10 000,00 zł.  
3. Zielony Czek - nagroda przyznawana w kategorii Inwestycja proekologiczna roku – 

10 000,00 zł.  
4. Zielony Czek - nagroda przyznawana w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony 

przyrody oraz edukacji ekologicznej - 10 000,00 zł.  
 

§ 7. 
Nagroda pieniężna nie może być przyznana pracownikom administracji rządowej 
i samorządowej za działalność związaną z wykonywaniem przez nich obowiązków 
służbowych - zgodnie z art.411 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
 

III. 
ZASADY FUNKCJONOWANIA KAPITUŁY 

 
§ 8. 

1. Zarząd Funduszu powołuje skład Kapituły. 
2. Kapituła jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Funduszu, której zadaniem 

jest ocena wniosków oraz sporządzenie listy proponowanych laureatów. 
3. W swej pracy Kapituła kieruje się niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, 

ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz 
przepisów o ochronie danych osobowych i o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Kapituła może liczyć do 20 członków. 
5. Członkowie kapituły wykonują swoją działalność osobiście. 
6. Kadencja Kapituły trwa 2 (dwa) lata. 



 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „ZIELONYCH CZEKÓW” - NAGRÓD WFOŚiGW W KATOWICACH  
Z OKAZJI DNIA ZIEMI W 2023 ROKU   str. 4 

7. Kapituła jest ciałem społecznym, a jej członkowie wykonują swoje obowiązki 
nieodpłatnie. 

8. Kapituła obraduje na posiedzeniach plenarnych, których przebieg jest niepubliczny. Dla 
podniesienia skuteczności swej pracy Kapituła może powołać zespoły problemowe. 

9. Obrady Kapituły inauguruje przedstawiciel Zarządu Funduszu. 
10. Po zakończeniu prac Kapituły przewodniczący Kapituły przedstawia Zarządowi Funduszu 

werdykt o wyborze laureatów w formie podpisanego przez siebie lub jego zastępcę 
protokołu z posiedzenia Kapituły, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu 
nagród przez Zarząd Funduszu. Nie przewiduje się możliwości odwołania od decyzji 
Zarządu Funduszu. 

11. Kapituła pracuje w oparciu o opracowany i przyjęty przez kapitułę Regulamin Kapituły 
oraz niniejszy Regulamin przyznawania „Zielonych Czeków” nagród WFOŚiGW  
w Katowicach z okazji Dnia Ziemi w 2023 roku. 

12. Obsługę pracy Kapituły zapewnia Dyrektor Biura WFOŚiGW w Katowicach. 


