
         załącznik do uchwały nr 12/447/22 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r.  

 

Regulamin konkursu  

o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Agricola – Syn Ziemi” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu o nagrodę Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Agricola – Syn Ziemi”, zwanego dalej 

konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego                             

we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. 

4. Organizatorem etapu powiatowego konkursu jest Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, 

organizatorem etapu wojewódzkiego i fundatorem nagród jest Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

5. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

- rolnictwo tradycyjne, 

- innowacje w rolnictwie, 

- kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie. 

6. Za przeprowadzenie i organizację etapu wojewódzkiego konkursu, w imieniu 

Organizatora, odpowiada Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 2 

Cel ogólny konkursu 

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników 

gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promocja i prezentacja 

różnorodnej aktywności kobiet w zakresie działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, 

promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na terenach wiejskich, 

kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i podkreślenie znaczenia rolnictwa w gospodarce 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

§ 3 

Adresaci konkursu 

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki i organizowany jest raz w roku. Uczestnictwo                             

w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które mieszkają i prowadzą gospodarstwo 

rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 2 lata. 

3. W kategorii: kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie uczestnikami 

konkursu mogą być kobiety prowadzące swoją działalność zawodową i społeczną                      

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 



4. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z trzech poprzednich edycji konkursu, 

pracownicy Organizatorów, członkowie Kapituły Konkursowej oraz członkowie                      

ich najbliższych rodzin. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Podmiotami uprawnionymi do przesyłania zgłoszeń kandydatów do nagrody są: 

samorządy terytorialne, samorząd rolniczy, związki i organizacje społeczno-zawodowe 

rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz 

organizacje pozarządowe. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do konkursu upływa 30 czerwca 2022 r. 

(decyduje data wpływu). 

3. Zgłoszenie kandydata do nagrody następuje poprzez terminowe przesłanie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, do właściwego, według miejsca 

zamieszkania kandydata/kandydatki do nagrody, Biura Powiatowego Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rolniczej, których wykaz znajduje się na stronie internetowej pod 

adresem https://www.kpir.pl/index.php/biura-kpir. 

4. Formularze zgłoszeń zamieszczone zostaną na stronie internetowej Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl/menu-

tematyczne/rolnictwo-i-obszary-wiejskie oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej               

w Przysieku pod adresem www.kpir.pl. 

5. Pierwszy, powiatowy etapu konkursu obejmuje: 

1) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych przez Biura Powiatowe Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rolniczej, 

2) przeprowadzenie weryfikacji wstępnej przesłanych zgłoszeń pod kątem spełniania 

wymogów formalnych przez pracowników Biur Powiatowych Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rolniczej, 

3) dokonanie oceny formularzy zgłoszeniowych i wyboru osób nominowanych                        

w każdej z kategorii przez Rady Powiatowe Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, 

w oparciu o kryteria zamieszczone w § 6 niniejszego regulaminu,  

4) dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami osób nominowanych, w miarę 

możliwości z każdego powiatu, 

5) organizacja powiatowego etapu konkursu i prowadzenie jego dokumentacji należy 

w pełni do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. 

6. W ramach drugiego, wojewódzkiego etapu konkursu: 

1) zgłoszenia do konkursu w każdej z trzech kategorii z każdego powiatu przyjmuje 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie                            

do 11 lipca 2022 r. 

2) pracownicy Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonają ponownej weryfikacji formalnej 

przesłanych formularzy zgłoszeniowych i przygotują materiały do oceny Kapitule 

konkursu. 

7. O wyborze laureatów zadecyduje Kapituła konkursu. 

https://www.kpir.pl/index.php/biura-kpir


§ 5 

Kapituła Konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu kandydatów do nagrody w każdej z trzech kategorii z każdego 

powiatu ocenia Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”. 

2. W skład Kapituły wchodzi od 5 do 10 członków wskazanych przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Kapituły kierują                                             

się bezstronnością i rzetelnością. 

3. Pracami Kapituły kieruje przewodniczący wskazany przez Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Kapituła dokonuje oceny zgłoszeń w oparciu o kryteria określone w § 6 niniejszego 

regulaminu. Kapituła dokonuje oceny w drodze kompromisu. Uzyskana ocena 

pozostaje do wyłącznej wiadomości Kapituły. 

5. Członkowie Kapituły mają prawo do weryfikacji w terenie informacji zamieszczonych                                 

w formularzach zgłoszeniowych. 

6. Z prac Kapituły zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego oraz 

protokolanta. 

7. Kapituła wyłoni laureatów I, II i III miejsca dla każdej z kategorii. Decyzję o przyznaniu 

nagród w konkursie podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie 

uchwały. 

8. Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ostateczna                                          

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu                                       

i noclegu z tytułu udziału w jej obradach. 

§ 6 

Kryteria oceny 

1. Główne kryteria oceny zgłoszeń kandydatów/kandydatek do nagrody: 

1) uzyskane wyniki ekonomiczne prowadzonej działalności: 

a) w przypadku produkcji zwierzęcej: uzyskiwanie wysokiej wydajności                      

z produkcji zwierzęcej (potwierdzonej wynikami oceny instytucji oceniających 

jakość, uzyskiwanymi certyfikatami, znakami jakości), wzorowe warunki 

utrzymania zwierząt w gospodarstwie; 

b) w przypadku produkcji roślinnej, ogrodnictwa lub sadownictwa: osiągane plony 

z jednostki powierzchni (dt/ha), przestrzeganie zasad integrowanej ochrony 

roślin, stosowanie technologii upraw zgodnych z zasadami dobrej praktyki 

rolniczej; 

2) gospodarowanie w sposób prowadzący do uzyskania wysokiej jakości produktów; 

3) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji podnoszących 

wydajność wytwarzanych produktów; 

4) prowadzenie działań umożliwiających przygotowanie wytwarzanych produktów    

do obrotu (detalicznego, hurtowego, przemysłowego); 

5) przestrzeganie w procesie produkcji zasad zrównoważonego rozwoju: stosowanie 

kodeksu dobrych praktyk rolniczych, biologizacji rolnictwa, wysokiej jakości stanu 

środowiska przyrodniczego; 

6) dbałość o estetykę i otoczenie gospodarstwa; 



7) aktywność społeczna, w tym działalność na rzecz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego oraz samorządności zawodowej i terytorialnej oraz działalność                    

i praca na rzecz edukacji i odnowy wsi; 

2. Kryteria szczegółowe dotyczące poszczególnych kategorii konkursowych: 

1) W kategorii rolnictwo tradycyjne: 

a) uczestnictwo w kultywowaniu tradycji lokalnej i utrzymywanie rolniczych 

tradycji w rodzinie; 

b) zdobyte nagrody, posiadane certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp. 

2) W kategorii innowacje w rolnictwie 

a) osiągnięte efekty zastosowania innowacji w gospodarstwie; 

b) wykorzystywanie wiedzy i osiągnięć naukowych w zakresie prowadzonej 

działalności rolniczej; 

c) zdobyte nagrody, posiadane certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp. 

3) W kategorii kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie: 

a) aktywność w zakresie przedsiębiorczości kobiet na wsi oraz aktywność                          

w zakresie zawodowym, społecznym i kulturalnym; 

b) osiągnięcia w konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach o charakterze 

współzawodnictwa; 

c) podnoszenie własnych umiejętności; 

d) zdobyte nagrody, posiadane certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp. 

3. Przy podjęciu decyzji o przyznaniu nagród będzie brany pod uwagę całokształt pracy                                        

i działalności kandydata/kandydatki do nagrody na rzecz rolnictwa i środowiska 

lokalnego. 

 

§ 7 

Nagrody 

1. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

2. Laureaci konkursu w każdej z kategorii otrzymają statuetki i nagrody finansowe 

przyznane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następującej 

wysokości: 

1) I miejsce – 10.000 zł brutto; 

2) II miejsce – 7.000 zł brutto; 

3) III miejsce – 5.000 zł brutto. 

3. Łączna pula nagród finansowych w konkursie wynosi 66.000 zł brutto. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

5. Nagroda finansowa zostanie przekazana w formie przelewu pieniężnego na wskazany 

w formularzu zgłoszeniowym rachunek bankowy laureata. 

6. Przekazanie nagród wskazanych w niniejszym regulaminie odbywa się wyłącznie                    

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Organizator Konkursu naliczy i potrąci koszty należnego podatku dochodowego                           

od nagród, o których mowa w ust. 1 i przekaże do właściwego urzędu skarbowego 

zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. 

 



§ 8 

Ochrona danych osobowych 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować                            

się z inspektorem ochrony danych na adres poczty elektronicznej pod adresem 

iod@kujawsko-pomorskie.pl; 

3)  Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, 

PESEL oraz numer rachunku bankowego. 

4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału                             

w konkursie. 

5) Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, wiek) oraz umieszczenie tej informacji                         

w materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskiego, jak również                           

na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach. 

6) Dane osobowe Uczestników i laureatów, po wyrażeniu przez nich zgody podczas 

rejestracji, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia 

konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

7) Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku. 

8) Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora                                

na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) 

jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych 

osobowych związanych z realizacją konkursu. 

9) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

11) Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane 

profilowaniu. 

mailto:iod@kujawsko-pomorskie.pl


§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

2. Organizatorzy konkursu są odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu i jego 

prawidłowy przebieg: za etap powiatowy Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, za etap 

wojewódzki Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

3. Prawo interpretowania regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych                                 

w regulaminie przysługuje Organizatorom. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania tekstów 

zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na stronach internetowych 

administrowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Kujawsko-Pomorską 

Izbę Rolniczą, w mediach, stronach i portalach internetowych oraz różnego rodzaju 

publikacjach, prezentacjach multimedialnych itp. 


