REGULAMIN
PRZYZNAWANIA „ZIELONYCH CZEKÓW”
- NAGRÓD WFOŚiGW W KATOWICACH Z OKAZJI DNIA ZIEMI W 2018 ROKU
zatwierdzony uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
nr 101/2018 z 17 stycznia 2018 roku
I.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
§ 1.
WFOŚiGW w Katowicach zwany dalej Funduszem może przyznawać nagrody za działalność
na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonaniem obowiązków
pracowników administracji rządowej i samorządowej 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. Nagrody są przyznawane corocznie z okazji Dnia Ziemi na podstawie niniejszego
Regulaminu, przyjętego przez Zarząd Funduszu.
2. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.
3. Nagrody niepieniężne przyznawane są w formie:
a) dyplomu honorowego,
b) dyplomu uznania
§ 4.
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym oraz zespołom złożonym z nie więcej
niż trzech osób fizycznych.
2. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
a) programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
b) prace naukowo - badawcze,
c) edukacja ekologiczna,
d) szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
e) publicystyka ekologiczna,
f) działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
3. W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda pieniężna. W przypadku gdy nie
wyłoniono laureata w danej kategorii istnieje możliwość nagrodzenia dwóch osób lub dwóch
zespołów w innej kategorii.
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4. Prócz nagród, o których mowa w ust. 2 pkt a – f) może być przyznana nagroda specjalna
zgodnie z uznaniem Kapituły.
§ 5.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród przysługuje samym kandydatom, członkom
Kapituły oraz:
a) Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego,
b) instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego,
c) jednostkom samorządu terytorialnego,
d) organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze
regionalnym,
e) placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu
województwa śląskiego,
f) izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego,
g) Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
2. Zgłoszenie Kandydata musi zawierać:
a) wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem,
b) rekomendacje przynajmniej jednej z instytucji wymienionych w ust. 1 pkt. a - g)
w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej
w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.
3. Zgłoszeń nominowanego należy dokonywać tylko w jednej kategorii wymienionych w ust.
2 pkt a – f).
4. Wnioski należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”.
5. Termin przyjmowania wniosków upływa 16 marca 2018 roku o godzinie 15.30.
6. Wnioski należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do
siedziby Funduszu w terminie wskazanym w ust. 4. W przypadku wniosków, które zostały
wysłane drogą pocztową bądź droga kurierską decyduje data wpływu do Funduszu.
7. Nie przewiduje się możliwości przywrócenia uchybionego terminu do złożenia wniosku.
8. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 23 kwietnia 2018 roku.
§ 6.
Wysokość nagród pieniężnych jest następująca:
1. Nagroda indywidualna - do 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych
00/100) przyznawana w kategoriach określonych w § 4 ust. 2 pkt. a – f).
2. Nagroda zespołowa - do 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby, a nagroda dla
członka zespołu nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych 00/100) przyznawana w kategoriach określonych w § 4 ust. 2 pkt. a – f).
3. Nagroda specjalna - na zasadach określonych w pkt. 1 i pkt. 2.
§ 7.
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Nagroda pieniężna nie może być przyznana pracownikom administracji rządowej
i samorządowej za dokonania związane 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
ustaw 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 liczone od 1 stycznia pierwszego roku,
w którym kapituła została powołana.
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 wraz z protokołem 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 2018 roku.
12. Obsługę pracy Kapituły zapewnia Biuro Funduszu.
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