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§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu 

1.Organizatorem Konkursu fotograficznego „Polskie kadry” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Warszawie, ul. 

Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”, w którego imieniu  

i na rzecz którego działają Dyrektorzy Oddziałów Terenowych KOWR w pierwszym 

etapie Konkursu: 

1) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Białymstoku; 

2) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Bydgoszczy; 

3) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim; 

4) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Kielcach; 

5) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Koszalinie; 

6) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Szczecinie; 

7) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Krakowie; 

8) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Lublinie; 

9) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Łodzi; 

10) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Mikołowie; 

11) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Olsztynie; 

12) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Opolu; 

13) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Poznaniu; 

14) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim; 

15) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Rzeszowie; 

16) Dyrektor  Oddziału Terenowego w Warszawie; 

17) Dyrektor  Oddziału Terenowego we Wrocławiu; 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 sierpnia i trwa do 31 sierpnia 2018 r. 

3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 Cel Konkursu 

1.Celem Konkursu jest: 

1) promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także 

systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej 

realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, 

rybołówstwa lub rozwoju wsi, stosownie do zadań ustawowych KOWR, o których 
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mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2018r., poz. 1154); 

2) upowszechnianie informacji o Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

2. Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania wystawy fotograficznej,   

podczas której zaprezentuje wybrane prace wyłonione w ramach Konkursu. 

 

§ 3 Przedmiot i kategorie Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, zwanej dalej „pracą 

konkursową”. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach 

tematycznych: 

1) żywnościowej - ukazującej regionalne produkty spożywcze w różnych 

kontekstach, na różnych etapach ich produkcji, przetworzenia, sprzedaży. 

Prace konkursowe mogą ukazywać np. pola uprawne, produkty 

nieprzetworzone, przetworzone, regionalnych producentów żywności, lokalne 

bazary i targowiska; 

2) krajoznawczej – ukazującej wskazane przez Organizatora obiekty lub miejsca, 

których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

fotografii pochodzących z różnych plików. 

3.Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG, RAW, TIFF Plik o wadze 

maksymalnie 40 MB i o  rozdzielczości w przedziale 200 - 300 dpi. 

4.Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym  

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. Prace konkursowe nie mogą zawierać materiałów chronionych 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

 
 

§ 4 Warunki uczestnictwa 

1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 

2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja oświadczeń zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym. 
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4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,  

w tym członkowie Komisji Konkursowej oraz Jury, a także członkowie ich rodzin. 

 

§ 5 Zgłoszenia prac konkursowych 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy na stronie http://www.kowr.gov.pl/konkurs 

wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

2.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2018 r. 

3. W celu przesłania prac konkursowych należy wypełnić wszystkie wymagane przez 

Organizatora pola formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie wskazanej 

w ust. 1: imię i nazwisko, adres e-mail, opis fotografii, województwo, w którym została 

zrobiona fotografia oraz wyrazić zgodę dotyczącą akceptacji Regulaminu  

i oświadczenia dotyczącego pełnoletności.  

4. Uczestnicy w formularzu zgłoszeniowym wskazują województwo, w którym zostało 

zrobione zdjęcie. Wskazanie województwa zakwalifikuje pracę konkursową do oceny 

właściwego Oddziału Terenowego KOWR. 

5.Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 

udostępnienie. 

6. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator zastrzega, że 

Uczestnicy, których prace konkursowe zostaną wyłonione w ramach II etapu 

Konkursu w każdej z kategorii, w chwili ogłoszenia wyników Konkursu przenoszą na 

Organizatora własność egzemplarza pracy konkursowej oraz w zamian za nagrodę 

udzielają licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do 

nagrodzonych prac konkursowych i udzielają Organizatorowi zezwoleń na 

wykonywanie praw zależnych do prac konkursowych, w szczególności na 

obróbkę redakcyjną i komputerową.  

7.Zezwolenie na korzystanie z praw autorskich do pracy konkursowej, o którym 

mowa w ust. 6 obejmuje prawo Organizatora do nieograniczonego w czasie  

i przestrzeni korzystania z pracy konkursowej, w całości i we fragmentach, bez 

ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań, na wszystkich znanych w dniu 

udzielenie licencjia polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631, z późn. zm.) w tym: 

http://www.kowr.gov.pl/konkurs
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzania 

określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono pracę 

konkursową - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo 

egzemplarzy; 

c)w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż wcześniej 

wymieniony - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia 

oraz nadawania i reemitowania, wykorzystania w ramach webcastingu,  

a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d)w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy 

wykorzystaniu pracy konkursowej - korzystania z nich na wszystkich polach 

eksploatacji określonych od lit. a do c, we wszystkich wersjach językowych, na 

rzecz Organizatora. 

8. Uczestnik upoważnia Organizatora do zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do opracowań pracy konkursowej na wszystkich znanych w dniu 

udzielenia licencji polach eksploatacji określonych od lit. a do d ust.7. 

9. Uczestnik powierza Organizatorowi Konkursu wykonywanie przysługujących mu 

osobistych praw autorskich, w szczególności Organizator uprawniony jest do: 

1)dokonywania wszelkich zmian w pracy konkursowej, w tym również do 

wykorzystywania jej w części lub w całości, łączenia z innymi utworami oraz 

nadzoru nad sposobem korzystania z niej, 

2)podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa pracy konkursowej, tj. 

do podejmowania decyzji o oznaczeniu jej imieniem oraz nazwiskiem lub 

rozpowszechniania jej anonimowo, 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

10. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora 

przysługujących mu osobistych praw autorskich, Organizator ma prawo zbyć nabyte 

prawa (udzielić sublicencji) lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych 

zezwoleń. 

11. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z majątkowych praw autorskich,  

o których mowa w ust. 7 oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
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autorskich do pracy konkursowej, prawa własności do egzemplarza z chwilą 

nagrodzenia pracy konkursowej, tj. publikacji rozstrzygnięcia Konkursu przez 

Organizatora. 

12. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie  

z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub 

dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Pracy konkursowej, 

Uczestnik pokryje koszty i uiści odszkodowanie związane z roszczeniami takich 

osób. 

13. Uczestnikowi za wykonanie oraz dostarczenie nagrodzonej pracy zgodnie  

z Regulaminem konkursowym i udzielenie zezwoleń na korzystanie z majątkowych 

praw autorskich oraz prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do 

opracowań pracy konkursowej na wymienionych w ust. 7 wszystkich polach 

eksploatacji oraz za niewykonywanie wobec Organizatora przysługujących mu 

osobistych praw autorskich oraz za przeniesienie własności egzemplarza pracy 

konkursowej nie przysługuje prawo do wynagrodzenia poza prawem do nagrody 

konkursowej. 

 

§ 6 Etapy Konkursu 

1. Wszystkie prace konkursowe nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji 

Konkursowych powołanych przez Organizatora.  

2. Pierwszy etap Konkursu odbywa się na poziomie wojewódzkim. Komisja  

Konkursowa w każdym Oddziale Terenowym KOWR, powołana przez Dyrektora 

właściwego Oddziału Terenowego KOWR, wybiera trzy prace konkursowe  

w każdej z kategorii, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 8 ust. 1. 

3. Prace konkursowe, które zostaną wyłonione w pierwszym etapie, zostaną 

zakwalifikowane do drugiego etapu. 

4. Drugi etap Konkursu odbywa się na poziomie ogólnopolskim. Jury, powołane 

przez Dyrektora Generalnego KOWR, wybiera po jednej pracy konkursowej  

z każdego województwa w każdej kategorii, zgodnie z kryteriami przedstawionymi  

w § 8 ust. 1. 

5. Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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§ 7 Komisja Konkursowa/ Jury 

1. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych KOWR i Dyrektor Generalny, bądź osoba 

przez nich wyznaczona: 

1)  powołuje i odwołuje odpowiednio Komisję Konkursową / Jury, które składa się 

co najmniej z 3 osób; 

2)  określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej / Jury; 

3)  sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową / Jury w zakresie zgodności 

rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu; 

4)  zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od 

niego odwołanie. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej / Jury, przed przystąpieniem do wykonania 

czynności w postępowaniu, składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia 

okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione 

wątpliwości co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich 

okoliczności w toku postępowania Członek Komisji Konkursowej/ Jury 

zobowiązany jest do wyłączenia się z dalszego udziału w postępowaniu. 

3. Pracami Komisji Konkursowej / Jury kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji 

Konkursowej /Jury są tajne i odbywają w obecności, co najmniej połowy składu. 

4. Komisja Konkursowa / Jury zapoznaje się z pracami konkursowymi po 

ostatecznym terminie składania prac konkursowych wskazanym w § 5 ust. 2. 

7. Komisja Konkursowa / Jury jest niezależne w ocenie i wyborze najlepszych prac 

konkursowych. 

8. Komisja Konkursowa / Jury przygotowuje protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków zawierający rozstrzygnięcie etapu Konkursu, w którym obraduje. 

 

§ 8 Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Komisję 

Konkursową / Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów w kategorii: 

1)żywnościowej: 

a)Estetyka wykonanej fotografii - 50%; 

b)Nawiązanie do danego regionu – 50%; 

2)krajoznawczej - Estetyka wykonanej fotografii - 100%. 

2. Nagrodzone zostaną prace konkursowe, które otrzymają najwyższą ilość 

punktów w drugim etapie konkursu. 
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3. W przypadku uzyskania przez prace jednakowej oceny, ustalenie lokaty 

odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej / Jury 

poprzedzonego dyskusją, w razie równej liczby głosów – rozstrzygający głos 

należy do Przewodniczącego. 

 

§ 9 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1) prezentacja nagrodzonych wybranych fotografii na wystawie 

zorganizowanej przez Organizatora; 

2) możliwość wykorzystania nagrodzonych fotografii w materiałach 

promocyjnych Organizatora (kalendarze, materiały drukowane, roll-up’y, 

strony internetowe Organizatora, media społecznościowe Organizatora, 

wydruki na stoiskach promocyjnych i inne); 

3) zestaw nagród rzeczowych: smartwatch oraz album fotografii. 

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie 

udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać 

do jej producenta lub sprzedawcy. 

3. Nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac wybranych w II etapie Konkursu, po 

jednej w każdym województwie, w każdej z kategorii. 

4. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród.   

5. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem 

poczty elektronicznej niezwłocznie po wyłonieniu nagrodzonych prac.  

6. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody 

na osoby trzecie. 

7. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 poz. 200, z późn. zm.) Laureaci Konkursu są 

zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość 

nagród nie przekracza 2 000,00 zł. 
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§ 10 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu 

1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 Regulaminu oraz 

naruszający postanowienia Regulaminu podlegają wykluczeniu z Konkursu. 

2. Dyrektor Generalny KOWR zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, 

w każdym czasie, z następujących przyczyn:  

1)  nie złożono co najmniej dwóch prac konkursowych w każdej kategorii,  

w każdym województwie; 

2)  Konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję, niezależnie od przyczyn; 

3)  praca konkursowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na wybór 

najlepszej pracy konkursowej zgodnie z prawem i Regulaminem; 

3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do unieważnienia Konkursu, w każdym 

czasie, bez podania przyczyny. 

 

§ 11 Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich 

danych osobowych (w zakresie objętym formularzem zgłoszeniowym, o którym 

mowa w § 5 Regulaminu) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej jako 

RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz oświadcza, że 

zapoznał się z treścią Regulaminu.  

2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach  

i środkach przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka, 

jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą 

w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może 

się Uczestnik skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w ust. 2. 

4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie 

wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych, co stanowi  

o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

mailto:iodo@kowr.gov.pl
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W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również 

wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

Konkursie. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub 

przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres 

przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych  

i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji 

dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów 

prawa. 

6. Dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku 

mogą zostać podane do publicznej wiadomości. 

7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli 

będzie wynikać to z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym 

dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty 

uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, 

usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. 

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

9. Zgodnie z RODO,  Uczestnikowi przysługuje: 

1)prawo dostępu do danych osobowych; 

2)prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

3)prawo do usunięcia danych osobowych; 

4)ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  

w art. 18 RODO; 

5)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

6)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.  

10. Zgodnie z RODO Uczestnikowi nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO 

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
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11. Podanie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, ale jest 

warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie. 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Organizator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. 

13. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika do 

państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein  

i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.  

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich 

interpretacja należy do Komisji Konkursowej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych przez Uczestników Konkursu.  

5. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

zapisów w treści Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Załącznik, wskazany w Regulaminie, stanowi jego integralną część, tj.:  

Załącznik Nr 1: Lista obiektów. 
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LISTA OBIEKTÓW W KATEGORII KRAJOZNAWCZEJ  

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE: 

1.Dawne Stado Ogierów w Białym Borze mieście się przy uli. Dworcowej 22  

w Białym Borze; 

2.Pole golfowe „Amber Baltic”, 65 hektarowe pole golfowe nad Morzem 

Bałtyckim w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego, powiat kamieński, 

gmina Kamień Pomorski, Kołeczewo, ul. Bałtycka 13; 

3.Konotop, zabytkowy zespół parkowy, woj. zachodniopomorskie 

powiat choszczeński, gmina Drawno, Konotop , Nieruchomość 

usytuowana na obrzeżach wsi na działkach nr 40/5 i 33/15; 

4.Osinów Dolny, malowniczy punkt widokowy w pobliżu rzeki Odry oraz 

pomnika upamiętniającego 1000 – rocznicę bitwy pod Cedynią, woj. 

zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia , Osinów 

Dolny, Działki nr 20/5 i 20/6; 

5.Warszyn, pałac zbudowany na początku XX wieku w stylu neobaroku 

oraz park pałacowy z początku XIX wieku o powierzchni 10 ha  

z wieżą zegarowo-widokową, woj. zachodniopomorskie, powiat 

stargardzki, gmina Dolice, Warszyn 4. 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE: 

1.Pałac w Otłówku działka 361/4 obręb Otłowiec, gmina Gardeja, Otłówko 3, 

82-520 Gardeja; 

2.Dworek w Kaczynosie, gmina Stare Pole, Kaczynos 20, 82-220 Stare Pole; 

3.Dwór Donimirskich w Ramzach Małych, gmina Sztum, Ramzy Małe 8,  

82-400 Sztum; 

4.Dworek w Koniecwałdzie Gmina Sztum, Koniecwałd 101, 82-400 Sztum; 

5.Zespół dworsko-parkowy w Silnie, gmina Chojnice, Ul. Główna 14, 89-620 

Silno; 

6.Dwór Donimirskich w Czerninie, gmina Sztum, Czernin ul. Akacjowa 8,  

82-400 Sztum;  
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7.Gospodarstwo Rolne Niedźwiedziówka, Niedźwiedziówka 5, 82-103 Stegna. 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE: 

1.Zespół pałacowo parkowy w Lubostroniu, Lubostroń, 89-210 Łabiszyn - 

powiat Żnin; 

2.Dęby Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu, Nowy Jasiniec, 86-010 Koronowo 

- powiat bydgoski;  

3.Pałac w Radzimiu, Radzim, 89-430 Kamień Krajeński - powiat sępoleński; 

4.Storlus - Jeleniec grodzisko na wyspie, jezioro jelenieckie - Storlus, 86-221 

Papowo Biskupie - powiat chełmiński; 

5.Zabytkowy spichlerz w Jaguszewicach, Jaguszewice, 87-33- Jabłonowo 

Pomorskie - powiat brodnicki. 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 

1.Pałac  w Kierpajnach Wielkich, obr. Bornity, dz. 10/110, gmina Pieniężno, 

powiat braniewski - Kierpajny 10, wsp. GPS 54.2055; 20.0473; 

2.Wiadukty w Kiepojciach, gm. Dubeninki, dz. 65/5, 65/7, powiat gołdapski m 

- wsp. GPS 54.296; 22.5831; 

3.Wyspa Łąkowa na jeziorze Jeziorak z widokiem na pałac w Gubławkach, 

powiat iławski – wsp. GPS 53.4330; 19.3802; 

4.Działki 28/1 obr. 9 Frombork i następne z widokiem na Zalew, powiat 

braniewski – wsp. GPS 54.2051; 19.4048; 

5.Dłużyna, dz. 3/2, gmina Elbląg (widok na Jezioro Drużno), powiat elbląski – 

wsp. GPS 54.0417; 19.2940; 

6.Pałac w miejscowości Ostrowite, dz. 244/7 (w dzierżawie), powiat 

nowomiejski – Ostrowite 10, wsp. GPS 53.4203; 19.2712. 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE: 

1.Młyn wodny na działce 7/12 w Kurowie gmina Kobylin Borzymy - 

trzykondygnacyjny budynek murowany z cegły, nieotynkowany o kształcie 

prostokąta z parterową przybudówką, wybudowany w 1925r. Położony na 
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działce otoczonej żywopłotem z robinii akacjowej i wysadzonej świerkami. 

Po przeciwnej stronie drogi - parterowy dom młynarza; 

2.Młyn wodny na działce nr 11 w miejscowości Wojdy gmina Rajgród - 

budynek dwukondygnacyjny z późniejszymi dobudówkami.  Murowany  

z cegły częściowo otynkowany z 1913 roku. Od strony południowej 

posadowiona na drewnianych palach parterowa drewniana wiata z turbiną. 

Przed wejściem głównym wykonana rampa towarowa osłonięta dachem 

pulpitowym wspartym na słupach. Całość usytuowana nad rzeką Jegrznią, 

w pobliżu trasy Łomża – Rajgród; 

3.Dwór w Modzelach – na terenie działki 15/5 obręb Ławsk gmina Wąsosz; 

4.Punkt widokowy w Werselach; 

5.Punkt widokowy w miejscowości Sudawskie. 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECIE: 

1.Gospodarstwo Rybackie Orońsko, , ul. Topolowa 8a; 

2.Gospodarstwo Rolne Poświętne Płońsk ul. Sienkiewicza 13. 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE: 

1.Łęgi Rogalińskie, Rogalin, gmina Mosina, powiat poznański, lokalizacja:    

https://www.google.pl/maps/place/%C5%81%C4%99gi+Rogali%C5%84skie/

@52.2381569,16.8995596,1379m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470453eae

91e94f5:0xdc9add65a295c715!8m2!3d52.2390293!4d16.9036565 

2.  Pałac w Osówcu (dwór) gmina Orchowo, powiat słupecki, 

lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Dw%C3%B3r/@52.4854989,18.

0515192,178m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4704b05df9352123:

0xdc2b332a380371b4!8m2!3d52.4855951!4d18.0520224 

3. Magazyn i kapliczka w Uchorowie, gmina Murowana Goślina, powiat 

poznański,lokalizacja:https://www.google.pl/maps/place/64604+Uc

horowo/@52.6403211,16.9398398,3a,90y,220.63h,94.68t/data=!3

m7!1e1!3m5!1sItp3uq5XqMQb9ZGVvEbvQ!2e0!3e11!7i13312!8i665

6!4m5!3m4!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!8m2!3d5

2.636734!4d16.946402, Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP, 

lokalizacja:   

https://www.google.pl/maps/place/%C5%81%C4%99gi+Rogali%C5%84skie/@52.2381569,16.8995596,1379m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470453eae91e94f5:0xdc9add65a295c715!8m2!3d52.2390293!4d16.9036565
https://www.google.pl/maps/place/%C5%81%C4%99gi+Rogali%C5%84skie/@52.2381569,16.8995596,1379m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470453eae91e94f5:0xdc9add65a295c715!8m2!3d52.2390293!4d16.9036565
https://www.google.pl/maps/place/%C5%81%C4%99gi+Rogali%C5%84skie/@52.2381569,16.8995596,1379m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470453eae91e94f5:0xdc9add65a295c715!8m2!3d52.2390293!4d16.9036565
https://www.google.pl/maps/place/Dw%C3%B3r/@52.4854989,18.0515192,178m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4704b05df9352123:0xdc2b332a380371b4!8m2!3d52.4855951!4d18.0520224
https://www.google.pl/maps/place/Dw%C3%B3r/@52.4854989,18.0515192,178m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4704b05df9352123:0xdc2b332a380371b4!8m2!3d52.4855951!4d18.0520224
https://www.google.pl/maps/place/Dw%C3%B3r/@52.4854989,18.0515192,178m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4704b05df9352123:0xdc2b332a380371b4!8m2!3d52.4855951!4d18.0520224
https://www.google.pl/maps/place/64604+Uchorowo/@52.6403211,16.9398398,3a,90y,220.63h,94.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sItp3uq5XqMQb9ZGVvEbvQ!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!8m2!3d52.636734!4d16.946402
https://www.google.pl/maps/place/64604+Uchorowo/@52.6403211,16.9398398,3a,90y,220.63h,94.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sItp3uq5XqMQb9ZGVvEbvQ!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!8m2!3d52.636734!4d16.946402
https://www.google.pl/maps/place/64604+Uchorowo/@52.6403211,16.9398398,3a,90y,220.63h,94.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sItp3uq5XqMQb9ZGVvEbvQ!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!8m2!3d52.636734!4d16.946402
https://www.google.pl/maps/place/64604+Uchorowo/@52.6403211,16.9398398,3a,90y,220.63h,94.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sItp3uq5XqMQb9ZGVvEbvQ!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!8m2!3d52.636734!4d16.946402
https://www.google.pl/maps/place/64604+Uchorowo/@52.6403211,16.9398398,3a,90y,220.63h,94.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sItp3uq5XqMQb9ZGVvEbvQ!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!8m2!3d52.636734!4d16.946402
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4.https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+

Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Ma

rii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!

3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec41

3eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!

1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!

4d16.9413149 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE: 

1.Gorzelnia Wierzchowiny, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, 

Wierzchowiny nr 103, przy drodze wojewódzkiej nr 843, GPS: L 23.41377, 
B 51.03460; 

 
2.Kamieniołom Komorowy, Bochotnica, gmina Kazimierz Dolny, powiat 

puławski, adres domu na końcu drogi położonego przy Kamieniołomie, 

GPS: L 21.99365, B 51.34224; 

3.Rezerwat Susła Perełkowatego „Popówka”, gmina Miączyn, powiat 

Zamojski; 

4.Rezerwat Przyrody „Imielity Ług”, gmina Modliborzyce i Janów Lubelski, 

powiat jankowski, Modliborzyce; 

5.Obiekt Stawowy Sosnowica, gmina Sosnowica, powiat parczewski, GPS: L 

23.11108, B 51.52125. 

 

 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE: 

1.Działka nr 414, 415, powiat międzyrzecki gmina Międzyrzecz obręb Święty 

Wojciech, układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180) , X: 512764,31 

Y: 263459,17, N: 52°25'46.2'' E: 15°31'9.97''; 

2.Działka nr 2 –powiat strzelecko – drezdenecki, gmina Dobiegniew obręb 

Osiek, układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180), X: 572948,60 Y: 

282874,80, N: 52°58'40.5'' E: 15°45'53.5''; 

3.Działka nr 576/9 - powiat słubicki, gmina Cybinka obręb Kłopot, układ 

współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180), X: 481360,18 Y: 202887,23, N: 

52°7'6.03'' E: 14°39'29.96''; 

https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149
https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149
https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149
https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149
https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149
https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149
https://www.google.pl/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+pw.+Niepokalanego+Pocz%C4%99cia+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Marii+Panny/@52.6387282,16.941054,279a,35y,132.54h,1.96r/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47046e91ff6787cb:0x827f81ec8ec413eb!2s64604+Uchorowo!3b1!8m2!3d52.636734!4d16.946402!3m4!1s0x47046e8fe83d7fb5:0x67a3ca525321351c!8m2!3d52.6385127!4d16.9413149


16 

 

4.Działka nr 47/1 – powiat międzyrzecki gmina Międzyrzecz obręb Kęszyca, 

działka nr 47/1, układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180), X: 

508857,89 Y: 262674,85, N: 52°23'38.74'' E: 15°30'38.48''; 

5.Działka nr 74/8 – powiat słubicki, gmina Ośno Lubuskie obręb Trześników, 

układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180), X: 517718,04 Y: 

221037,58, N: 52°27'14.18'' E: 14°53'33.71''. 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE: 

1.Zabytkowy dworek w Byszewach gmina Nowosolna – działka nr 50/15 obręb 

Byszewy, powiat łódzki wschodni, adres: Byszewy 43; 

2.Rezerwat przyrody Piskorzeniec – działki nr 728/5, 728/7, 728/8, 728/10, 

obręb Zagacie, gmina Przedbórz, powiat radomszczański; 

3.Zabytkowy dworek w Lubczynie – działka nr 68/2, obręb PGR Lubczyna, 

gmina Wieruszów, powiat wieruszowski, adres: ul. Osiedle 1, Lubczyna; 

4.Zabytkowy dworek w Borowie – działka nr 590, obręb Borów Łazinek, 

gmina Bielawy, powiat łowicki, adres: Borów 48; 

5.Zabudowania Gorzelni Rolniczej w Śleszynie – działka nr 25/1, obręb 

Śleszyn, gmina Żychlin, powiat kutnowski, adres: ul. Kasztanowa 25, 

Śleszyn.  

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: 

1.Pałac w Jałowcu – 59-800 Jałowiec, Jałowiec  22     (powiat lubański – 

gmina Lubań – obręb Jałowiec – działka nr 249/2 AM-1); 

2.Pałac w Stoszowicach – 57-213 Stoszowice, Stoszowice  72     (powiat 

ząbkowicki – gmina Stoszowice – obręb Stoszowice – działka nr 328/2 AM-

3); 

3.Pałac w Legnicy – 59-200 Legnica, ul. Jaworzyńska 199    ( miasto Legnica 

– obręb Ludwikowo – działka nr 34/19 AM-7); 

4.Pałac w Sośnicy – 55-080 Sośnica , Sośnica  13   (powiat wrocławski – 

gmina Kąty Wrocławskie – obręb Sośnica – 35/18 AM-1). 
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE: 

1.Zespół dworsko-folwarczny z zabytkową gorzelnią w miejscowości 

Pszeniczna gmina Wilków, powiat namysłowski; 

2.Zespół folwarczny z gorzelnią w miejscowości Kopice, gmina Grodków, 

powiat brzeski; 

3.Zespół dawnej stadniny koni (7 stajni) w Kędzierzynie Koźlu ul. Wyspa 1, 

powiat kędzierzyńsko-kozielski; 

4.Dom „Samotnej matki z dzieckiem”- w miejscowości Zopowa, gmina 

Głubczyce, powiat  głubczycki. 

5.Zespół folwarczny w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój, powiat 

namysłowski. 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE: 

1.Gmina Olsztyn obręb Olsztyn działka nr 2066:  
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2.Gmina Zawiercie obręb Bzów działka nr 2905: 

 

 

3.Gmina Łazy obręb Niegowonice działka nr 6663: 
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4.Gmina Bielsko Biała obręb Komorowice Śląskie działka nr 4/2, 4/4, 4/6: 

           

 

5.Gmina Pszczyna obręb Wola działka nr 653/105: 
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6.Gmina Goczałkowice-Zdrój obręb Goczałkowice-Zdrój działka nr 691/111: 

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE: 

1.Chycza-Kwilina-Radków – Gospodarstwo Rybackie, powiat włoszczowski, 

gmina Radków; 

2.Korytnica – „Łysa Góra” lub dawniej „Góra Grodziskowa”, powiat 

jędrzejowski, gmina Sobków; 

3.Ruda Maleniecka – Gospodarstwo Rybackie, powiat konecki, gmina Ruda 

Maleniecka; 

4.Skórnice – Zespół Pałacowo – Parkowy, powiat konecki, gmina Fałków. 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: 

1.Działka 2339 - obr. Przyborów, gmina Borzęcin - Zespół Dworsko Parkowy - 

Przyborów 62; 

2.Działka 194/30 -  obr. 0003 Klikowa, Miasto Tarnów- Stadnina Ogierów  

w Klikowej - Tarnów, ul. Klikowska; 

3.Działki 317/3, 317/5, 317/6, 317/7, 318 - obr. Rudy Rysie, gm. Szczurowa 

- Stawy Rybne; 
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4.Działka 822 - obr. Radłów, gm. Radłów - Budynek Spichlerza  - róg ulicy 

Szkolna ulicy Glowska. 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE: 

1.Sieniawa Pałac Hotel, ul. Kościuszki 32, 37-530 Sieniawa; 

2.Gospodarstwo Rybackie „Grądy” w Budzie Stalowskiej, 39-460 Nowa Dęba; 

3.Starzawa Gospodarstwo Rybackie, Starzawa Rybna 8, 37-723 

Stubno. 

 


