
REGULAMIN KONKURSU 
O TYTUŁ „INWESTYCJA ROKU 2018 WOD-KAN” 

 
§1. CELE KONKURSU 

 
1. Celem konkursu „Inwestycja Roku 2018 WOD-KAN” (dalej: Konkurs) jest: 

1) nagrodzenie najlepszych inwestycji wodno-ściekowych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne oraz spółki wodno-ściekowe (dalej: Przedsiębiorstwo). 

2) promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się innowacyjnością, 
atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań 
technologicznych, osiągających najwyższe efekty ekologiczne. 

 
§ 2. ORGANIZATOR 

 
1. Organizatorem Konkursu jest redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, 

którego wydawcą jest ABRYS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: 
Organizator), we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” z 
siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Izba). 

2. Konkurs stanowi kontynuację konkursu „INWESTYCJA ROKU … WOD-KAN” 
organizowanego przez Organizatora w latach poprzednich. 

 
§ 3. OCENIANE INWESTYCJE 

 
1. Przedmiotem oceny będą inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo 

polegające na modernizacji, rozbudowie, budowie infrastruktury związanej z 
uzdatnianiem i zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i ich 
oczyszczaniem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem osadów 
ściekowych, adaptacji obiektów przeznaczonych pierwotnie na cele 
wodociągowo- kanalizacyjne do innych celów (dalej: Inwestycje). 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane Inwestycje, które w całości lub w części, 
zostały oddane do użytku w 2018 roku. 

3. Do konkursu nie mogą być zgłoszone Inwestycje nagrodzone we 
wcześniejszych edycjach Konkursu. 

 
§ 4. KATEGORIE 

 
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach związanych z ilością osób 
zamieszkujących obszar obsługiwany przez Przedsiębiorstwo: 

1) Kategoria do 30 tys. mieszkańców; 
2) Kategoria od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców; 
3) Kategoria powyżej 100 tys. mieszkańców. 

  



 
§ 5. ETAPY KONKURSU 

 
Konkurs składa się z dwóch etapów. 
 

§ 6. PIERWSZY ETAP KONKURSU 
 

1. W pierwszym etapie Konkursu zgłaszane są Inwestycje, o których mowa w § 3. 
2. Inwestycje mogą być zgłaszane przez: 

1) Organizatora; 
2) Izbę; 
3) Inne regionalne organizacje zrzeszające podmioty działające w branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej; 
4) Przedsiębiorstwa, które zrealizowały zgłaszaną Inwestycję. 

3. Zgłoszeń Inwestycji dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl 

4. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
wodkan@abrys.pl 

5. W przypadku przesłania zgłoszenia niespełniającego wymogów formalnych 
Organizator zwróci się do zgłaszającego z prośbą o jego uzupełnienie w terminie 
5 dni od otrzymania prośby w tym zakresie drogą mailową.  

6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, których nie uzupełniono w terminie nie będą 
brane pod uwagę przez Kapitułę Konkursu. 

7. Organizator przed upływem terminu pierwszego etapu konkursu będzie 
informował członków Kapituły o liczbie napływających zgłoszeń. 

8. Członkowie Kapituły są zobowiązani do udostępnienia przekazanych przez 
Organizatora materiałów w celu promocji Konkursu.  

9. Spośród zgłoszonych Inwestycji Kapituła Konkursu, powołana przez 
Organizatora i Izbę, dokona wyboru Inwestycji nominowanych do uzyskania 
tytułu „Inwestycja Roku 2018 WOD-KAN”. 

10. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 
1) przedstawiciele Organizatora; 
2) przedstawiciele Izby; 
3) przedstawiciele wybranych organizacji zrzeszających podmioty 

działające w branży wodociągowo-kanalizacyjnej; 
4) przedstawiciele Partnerów Konkursu; 
5) inne osoby związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, których 

obecność została zaakceptowana przez Organizatora oraz Izbę; 
11. Kapituła Konkursu nie może liczyć więcej niż 20 osób. 
12. Kapituła Konkursu w drodze głosowania dokonuje wyboru trzech nominowanych 

w każdej z kategorii, o których mowa w § 4. 
13. Kapituła Konkursu obraduje na posiedzeniu zwołanym przez Organizatora w 

porozumieniu z Izbą, w terminie uzgodnionym z członkami Kapituły Konkursu. 
14. Każdemu członkowi Kapituły Konkursu w głosowaniu przysługuje tylko jeden 

głos. 
15. Kapituła Konkursu dokonując wyboru nominowanych Inwestycji bierze pod 

uwagę w szczególności: 
1) innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych; 



2) funkcjonalność Inwestycji; 
3) zastosowane rozwiązania architektoniczno-użytkowe; 
4) wpływ na środowisko 
5) energooszczędność; 
6) wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia; 
7) ekonomiczną zasadność inwestycji; 
8) efekty ekologiczne inwestycji. 

 
16. Członkowie Kapituły Konkursowej mają prawo do zaproponowania dodatkowego 
zgłoszenia w każdej kategorii podczas obrad Kapituły Konkursu. 
17. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół. 
18. Wyniki posiedzenia Kapituły Konkursu podawane są do publicznej wiadomości. 
 

§ 7. DRUGI ETAP KONKURSU 
 

1. Laureaci Konkursu wybierani są w drodze głosowania. 
2. Głosowanie polega na wypełnieniu formularza internetowego na stronie 

www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl 
3. W głosowaniu mogą uczestniczyć: 

1) Członkowie zwyczajni Izby; 
2) Osoby prawne będące członkami regionalnych organizacji zrzeszających 

podmioty działające w branży wodociągowo-kanalizacyjnej 
4. Podmiot uprawniony do głosowania posiada wyłącznie jeden głos, także w 

przypadku bycia jednocześnie członkiem Izby i organizacji, o których mowa w 
ust. 3 pkt 2. 

5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej uprawnionym do oddania głosu jest organ 
reprezentujący dany podmiot zgodnie z przepisami. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób 
uczestniczących w głosowaniu w kontekście spełnienia warunków, o których 
mowa w ust. 3 i 8.  

7. Głosować można maksymalnie na jedną inwestycję w każdej z trzech 
kategorii. 

8. Nominowana Inwestycja, która uzyska największą liczbę poprawnie 
oddanych głosów zostaje nagrodzona tytułem „Inwestycja Roku 2018 WOD-
KAN”. 

9. Prawidłowość przeprowadzonego głosowania potwierdza Kapituła Konkursu 
na posiedzeniu podsumowującym jego przebieg. 

 
§ 8. NAGRODY 

 
1. Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie tytułu „Inwestycja Roku 2018 WOD-

KAN”. 
2. Dodatkowo laureaci Konkursu otrzymują statuetki i dyplomy. 
3. Tytułu „Inwestycja Roku 2018 WOD-KAN” nie można się zrzec na rzecz innego 

podmiotu. 
4. Prawo do tytułu „Inwestycja Roku 2018 WOD-KAN” pozostaje własnością 

laureata na czas nieokreślony. 



 
§ 9. WRĘCZENIE NAGRÓD 

 
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste przyznanie tytułu „Inwestycja Roku 
2018 WOD-KAN” w każdej z kategorii, o których mowa w § 4 połączone z wręczeniem 
nagród nastąpi podczas Gali Kongresu ENVICON WATER 2019 w Warszawie. 
 

§ 10. TERMINY 
1. Konkurs trwa od 05.03.2019 r. do 17.06.2019 r. 
2. Szczegółowy harmonogram konkursu obejmuje: 

1) Ogłoszenie Konkursu – 05.03.2019 r. 
2) Zgłaszanie inwestycji w I Etapie Konkursu – do dnia 10.04.2019 r. 
3) Posiedzenie Kapituły Konkursu i wyłonienie Kandydatów nominowanych 

do II etapu Konkursu – do dnia 20.04.2019 r. 
4) Zakończenie głosowania w II Etapie Konkursu – do dnia 20.05.2019 r. 
5) Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste przyznanie tytułu 

„Inwestycja Roku 2018 WOD-KAN” – 17.06.2019 r. 
3. Posiedzenie Kapituły Konkursu potwierdzającej prawidłowość 

przeprowadzenia Konkursu – do dnia 17.06.2019 r. 
4. Organizator w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminów, o których mowa w ust. 2, bez konieczności zmiany Regulaminu. 
5. Wszelkie zmiany terminów, o których mowa w ust. 2, będą niezwłocznie 

podawane do wiadomości publicznej. 
 

§ 11. INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 
 

1. Wybrane przez Organizatora informacje o Inwestycjach nominowanych przez 
Kapitułę Konkursu zostaną zamieszczone w miesięczniku „Wodociągi-
Kanalizacja”. 

2. Informacje o przebiegu Konkursu opublikowane zostaną w miesięczniku 
„Wodociągi-Kanalizacja” oraz na portalach internetowych: 
www.portalkomunalny.pl oraz www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl 

3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do dostarczenia jego uczestnikom 
materiałów promocyjnych wg zapotrzebowania (ulotki, baner na stronę 
internetową, listownik, roll-up). 
 

 
§ 12. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA KONKURSU 

 
Obsługę administracyjną, organizacyjną i prasową konkursu zapewnia Organizator. 
 

§ 13. KOSZTY KONKURSU 
 

Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
  



 
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, po uprzednim 

uzyskaniu opinii Izby, bez konieczności podawania przyczyn. 
2. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie 
podawane do wiadomości publicznej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej wykładni postanowień 
Regulaminu. 

4. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można 

zgłaszać niezwłocznie do Organizatora na piśmie. 
6. Pisemne zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu 

powinny zawierać: 
1) imię i nazwisko zgłaszającego; 
2) adres do korespondencji; 
3) szczegółowe uzasadnienie. 

7. Zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu zostaną 
niezwłocznie rozpatrzone przez Organizatora w porozumieniu z Izbą i 
członkami Kapituły Konkursu. 


