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Ogłoszenie naboru do konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego  

za racjonalne wykorzystanie i niekonwencjonalne połączenie walorów zabytkowych z naturą 

pod nazwą „Zielona Architektura” 

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o naborze do konkursu pod nazwą „Zielona Architektura”, 

w którym zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za racjonalne 

wykorzystanie i niekonwencjonalne połączenie walorów zabytkowych z naturą.  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Konkurs „Zielona Architektura” skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prowadzących 

działalność profesjonalną, naukową i techniczną w zakresie specjalistycznego projektowania oraz 

związaną z zagospodarowaniem terenów zielonych (zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami) przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

2. Konkurs dotyczy przygotowania projektu ogrodu na terenie zespołu parkowo-pałacowego  

w Nieborowie zgodnie ze sztuką konserwatorską oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (załącznik nr 2 do ogłoszenia) wraz z wizualizacją i szczegółowym opisem materiałów 

niezbędnych do realizacji projektu. 

§ 2. Celem konkursu jest: 

1. pogłębianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa 

łódzkiego, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym 

architektonicznego, oraz zasobów naturalnych i ich wzajemnych relacji, zachęcanie do 

wykorzystania potencjału Województwa Łódzkiego przy zagospodarowywaniu terenów 

zielonych; 

2. uwrażliwienie mieszkańców regionu na piękno natury wpisujące się w zabytkowy kontekst 

architektoniczny, wchodząc w bezpośrednie relacje kompozycyjne z obiektami zabytkowymi; 

3. promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych  

i zabytkowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego; 

4. zachowanie dziedzictwa Rodu Radziwiłłów poprzez kultywowanie idei aranżacji pałacowych 

ogrodów w stylu francuskim lub angielskim; 



 

 

 

5. zachowanie różnorodności biologicznej, zapobieganie wyginięciu tradycyjnych odmian 

gatunków drzew i krzewów oraz bylin związanych z krajobrazem Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego;  

6. powrót do roli użytkowej ogrodów poprzez sadzenie ziół i roślin miododajnych oraz tworzenie 

miejsc schronienia i pożywienia dla owadów i ptaków. 

§ 3. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

I. Zgłoszenia. 

§ 4. Uprawniony podmiot, o którym mowa w  § 1 ust. 1, przesyła w wersji papierowej zgłoszenie 

stanowiące Załącznik nr 1 do Ogłoszenia naboru wraz z następującymi załącznikami: 

1) zwymiarowany plan z opisem na formacie A3 i wizualizacje projektu ogrodu na parceli  

o wymiarach 8m x 8m (64m2) i maksymalnej wysokości 2,5m, sporządzonego ściśle  

w oparciu o wytyczne konserwatorskie stanowiące Załącznik nr 2 do ogłoszenia naboru, 

wydrukowane w kolorze na planszach w formacie A3 (poziom). Wymagane jest 

przedstawienie czterech ujęć z każdego narożnika oraz rzutu z góry (opcjonalnie: w ilości 

niezbędnej do przedstawienia koncepcji, detale poszczególnych elementów 

zagospodarowania).  Materiał należy przekazać również w wersji elektronicznej na nośniku 

danych w formacie .pdf  oraz .jpg w rozdzielczości 300 DPI na nośniku danych (płyta DVD, 

pendrive itp.); 

2) szczegółowy opis projektu uwzgledniający w szczególności objaśnienie zaplanowanych do 

użycia materiałów stanowiących materiał do nasadzeń wraz z podaniem jednostki miary dla 

danego materiału i jego wielkości, opis rozłożenia nasadzeń i materiałów na parceli; 

3) kosztorys projektu o maksymalnym koszcie 30 tys. zł uwzględniający koszt wykonania ogrodu 

(materiał, praca itd.) i utrzymania do czasu zakończenia ekspozycji;  

4) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia; 

5) opcjonalnie: kopie certyfikatów, nagród lub wyróżnień przyznanych za opracowanie lub 

wykonanie projektów ogrodów, które zobrazują potencjał zgłaszającego. 

§ 5. Zgłoszenia należy składać w terminie 20 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego. 

§ 6. Po złożeniu Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 uprawniony podmiot nazywany jest dalej 

uczestnikiem.  

§ 7. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zielona 

Architektura” w terminie o którym mowa w § 5 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe 

na adres Organizatora:  



 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Kultury 

al. Piłsudskiego 8 

90-051 Łódź 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego.  

 

II. Sposób oceniania prac konkursowych. 

 

§ 8. Ocenę formalną zgłoszeń dokonuje pracownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, o których mowa w § 10, 

uczestnik otrzyma odpowiednie powiadomienia na adres e-mail podany w formularzu 

zgłoszeniowym. Podany adres e-mail oraz numer telefonu jest jedynym źródłem wymiany informacji i 

powiadomień między organizatorem konkursu a uczestnikiem. Korespondencja w formie tradycyjnej 

(patrz § 7.1. ogłoszenia) dotyczy wyłącznie zgłoszenia wraz z załącznikami.  

§ 9. Usunięcia braków formalnych należy dokonać w terminie 7 dni od wysłania informacji przez 

osobę dokonującą oceny formalnej.   

§ 10. Za braki formalne, podlegające jednokrotnemu uzupełnieniu, uznaje się:  

1) brak podpisu zgłaszającego; 

2) brak wymaganych załączników; 

3) niezgodność treści wymaganych załączników z zakresem uregulowanym  

w ogłoszeniu; 

4) błędy rachunkowe i inne oczywiste omyłki.  

§ 11. Komisja merytoryczna dokona oceny projektów, których zgłoszenia uzyskały pozytywną ocenę 

formalną od względem przyjętych kryteriów: 

1) racjonalne wykorzystanie i niekonwencjonalne połącznie walorów zabytkowych z naturą, 

2) estetyka,  

3) uwzględnienie elementów małej architektury,  

4) zasadność przedstawionych kosztów realizacji i utrzymania ogrodu, 

5) odwołanie się do tradycji upraw rodu Radziwiłłów poprzez kultywowanie idei aranżacji 

pałacowych ogrodów w stylu francuskim lub angielskim, 

6) zachowanie różnorodności biologicznej, wykorzystanie tradycyjnych odmian gatunków 

drzew, krzewów oraz bylin, 

7) wykorzystanie ziół i roślin miododajnych oraz stworzenie miejsc schronienia dla owadów  

i ptaków. 

§ 12. 1. Członek Komisji merytorycznej może przyznać od 0 do 3 punktów w każdym z kryteriów. 



 

 

 

2. Projekty niezgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku 2 do Ogłoszenia oraz z Ustawą 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840) będą odrzucone przez 

komisje merytoryczną. 

§ 13. W przypadku przyznania takiej samej liczy punktów dla projektu z najwyższą punktacją 

decydującym zostaje głos Przewodniczącego Komisji merytorycznej. 

§ 14. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze prac konkursowych. 

§ 15. Na podstawie oceny Komisji merytorycznej zostanie przygotowana Lista projektów  

wraz z przyznanymi punktami przez członków Komisji merytorycznej.  

§ 16. Maksymalnie dziesięć, lecz nie mniej niż 3 najwyżej ocenione przez Komisję merytoryczną 

prace konkursowe zostaną wykonane przez Organizatora Konkursu zgodnie z projektem  

i na podstawie przedstawionego kosztorysu. Decyzję o ilości projektów do wykonania podejmuje 

Organizator w zależności od ilości zgłoszonych projektów i wartości ich kosztorysów.  W przypadku 

trudności technicznych lub organizacyjnych w realizacji projektu, za zgodą autora, dopuszcza się 

odstępstwa od dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 6.  

§ 17. Decyzja Komisji merytorycznej jest ostateczna i niepodważalna. Od decyzji Komisji nie 

przysługuje odwołanie. 

III. Nagrody 

§ 18. 1. Marszałek Województwa Łódzkiego przyznaje nagrody za racjonalne wykorzystanie  

i niekonwencjonalne połączenie walorów zabytkowych z naturą dla autorskich projektów 

przygotowanych na potrzeby konkursu „Zielona architektura”. 

2. Wysokość nagród brutto: 

1) za zajęcie I miejsca  – 20.000 zł 

2) za zajecie II miejsca – 15.000 zł 

3) za zajęcie III miejsca – 10.000 zł 

4) za zajecie od IV do X miejsca – po 5.000 zł. 

3. Wysokości nagród zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który organizator konkursu 

zobowiązany jest pobrać w oparciu o przepisy podatkowe.  

§ 19. Zarząd Województwa Łódzkiego do dn. 24.06.2023 r. w drodze uchwały przyznaje nagrody 

Marszałka Województwa Łódzkiego, o których mowa w § 18. 

§ 20. Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród, lub nieprzyznania nagród za dane 

miejsce.  

§ 21. Uchwała, o której mowa w § 19 określa imiona i nazwiska nagrodzonych lub nazwę podmiotu 

wraz z wysokością przyznanej nagrody. Dane osobowe nagrodzonych będą udostępniane przez 

okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty opublikowania uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego  

o przyznaniu nagród.  

§ 22. Nagrodzeni w konkursie zobowiązują się do: 



 

 

 

1. współpracy i doradztwa przy realizacji projektu ogrodu w zespole pałacowo-parkowego 

w Nieborowie, 

2. uczestnictwa w podsumowaniu konkursu „Zielona Architektura”, po otrzymaniu informacji  

od Organizatora o czasie i miejscu wydarzenia.  

IV. Publikacja materiałów 

§ 23. 1. Uczestnik oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich i są wolne  

od jakichkolwiek obciążeń prawnych. 

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia, uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji 

niewyłącznej na korzystanie z materiałów konkursowych przekazanych w ramach zgłoszenia  

w sposób określony w § 23 ust. 3.  

3. Województwo Łódzkie ma prawo do korzystania z materiałów konkursowych w celach 

promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych oraz dla popularyzacji racjonalnego 

wykorzystania i niekonwencjonalnego połącznia walorów zabytkowych z naturą, a także ma prawo 

do korzystania i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez 

ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów oraz jego opracowań - wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2) w zakresie publikacji i rozpowszechniania materiałów w całości lub w części oraz jego 

opracowań - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 

telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet,  

na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 

komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie  

w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych  

i komputerowych; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w materiale w całości lub części 

oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, 

jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części materiałów, oraz 

zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez 



 

 

 

podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również 

przez podmioty trzecie; 

5) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy,  

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego,  

w charakterze elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych takich, jak 

ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

rozpowszechnianie w sieci Internet. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do materiałów przez Organizatora i 

podmioty działające na jego zlecenie. 

5. Organizator zezwala uczestnikom na rozpowszechnianie informacji o konkursie „Zielona 

Architektura” w celach promocyjnych. 

6. Z chwilą dokonania wyboru  projektów, zgodnie z § 16, prawa autorskie do każdego z tych 

projektów przechodzą na Organizatora w zakresie wykonania przedmiotu projektu, 

rozpowszechniania projektu dowolną techniką w tym w sieci Internet, zapisywania projektu w formie 

druku i w formie elektronicznej. Organizator ma prawo, w celu wykonania przedmiotu projektu 

dokonywać modyfikacji projektu w zakresie niezbędnym do dostosowania go do warunków 

ukształtowania terenu, glebowych, wodnych i nasłonecznienia w miejscu wykonania przedmiotu 

projektu. 

7. Informację o nagrodzonych i wyróżnionych publikuje się na stronie internetowej Województwa 

Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: 

Konkursy), a także w mediach społecznościowych Województwa Łódzkiego.  

§ 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

uczestników. 

V. Unieważnienie konkursu na projekt ogrodu. 

§ 25. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu „Zielona Architektura”  

w  przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie; 

2) gdy żadne z dostarczonych zgłoszeń nie spełni warunków ogłoszenia; 

3) sytuacji niezależnych od organizatora. 

VI. Postanowienia końcowe. 

§ 26. Przystąpienie do konkursu na projekt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Ogłoszenia. 

§ 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Ogłoszeniu. 

§ 28. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik. 



 

 

 

§ 29. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, 

wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w konkursie. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich  

z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Województwu Łódzkiemu i wszelkie koszty powstałe w wyniku 

zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik. 

§ 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przedłużenia się prac w związku  

z rozstrzygnięciem konkursu, z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 w związku  

z wprowadzonymi wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego lub ograniczeniami, 

nakazami i zakazami ogłoszonymi przez odpowiednie władze lub służby w związku ze stanem 

epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

§ 31. Ogłoszenie naboru do konkursu pod nazwą „Zielona Architektura” wraz  

z formularzem Zgłoszenia do naboru zamieszcza się na stronie internetowej Województwa 

Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: 

Konkursy). 

§ 32. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 


