
 

 

 
Regulamin 2022 

 

Plebiscyt „Wrocław bez Barier” 
 im. Bartłomieja Skrzyńskiego 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady plebiscytu „Wrocław bez barier”.  
 
2. Plebiscyt realizowany jest przez Fundację „Potrafię Pomóc” zwaną dalej „Organizatorem”. Plebiscyt 

jest organizowany na zlecenie i we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.  

 
3. Celem plebiscytu jest tworzenie warunków powszechnej dostępności, integracji w życiu społecznym 

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, a także poprawa atrakcyjności 
Wrocławia jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych. 

 
4. Plebiscyt skierowany jest do wszystkich wrocławskich instytucji publicznych i niepublicznych, sektora 

pozarządowego, przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Wrocław bez barier”, zwanego dalej 
certyfikatem.  

 
5. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem miasto Wrocław. 
 

§ 2. Warunki udziału w plebiscycie 
 
1. Certyfikat przyznawany jest w sześciu kategoriach: 

I. Miejsce dostępne dla wszystkich 
II. Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności 

III. Integracja społeczna 
IV. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
V. Kultura dostępna 

VI. Dostępne miejsce pracy  
 

2. Zgłoszenie kandydata do certyfikatu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego 
treść określona została w formularzu zgłoszeniowym do plebiscytu „Wrocław bez barier”  
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 



 

3. Zgłoszenie może być dokonane przez instytucję, organizację pozarządową, przez przedsiębiorcę  
- w tym osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - lub osobę fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej. 

 
 
4. Warunkiem udziału w plebiscycie jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

kandydatury organizatorom, na adres: 
 
a. Fundacja „Potrafię Pomóc” ul. Eugeniusza Horbaczewskiego, 54-130 Wrocław lub na 
email sekretariat@potrafiepomoc.org.pl; 
 
lub 
 
b.  Biuro Wrocław Bez Barier ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, I piętro, pok. 125 lub na 
email bwb@um.wroc.pl, w terminie do dnia 13 listopada 2022 roku.   
 

5. Zgłoszenia mogą dotyczyć: instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób 
fizycznych, których działania związane są z poprawą powszechnej dostępności miejsc, usług, 
wydarzeń i informacji oraz z wyrównywaniem szans dla różnych grup społecznych. 

 
6. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji opisanych w formularzu 

zgłoszeniowym, w tym ich autentyczności.  
 
7.  Do formularza zgłoszeniowego może być załączona prezentacja multimedialna o kandydacie i jego 

osiągnięciach, zdjęcia projektów, filmy, wycinki prasowe, nagrania audio, etc., stanowiące 
uzupełniające źródło informacji o kandydacie i jego osiągnięciach.  

 
8.  Certyfikat będzie przyznawać, powołana specjalnie do tego celu przez organizatora kapituła.  

 Skład kapituły stanowią: 
 

• Laureaci poprzedniej edycji plebiscytu;  
• Przedstawiciel rodziny Bartłomieja Skrzyńskiego; 
• Przedstawiciel Prezydenta Wrocławia; 
• Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób z Niepełnosprawnością; 
• Przedstawiciel Grupy Branżowej. 

 
9.  Certyfikat przyznawany będzie kandydatom, którzy nie otrzymali tego wyróżnienia w ciągu ostatnich 

pięciu lat.  
 
10.  Rozpatrzenie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w terminie do 22 listopada 2022 roku. Posiedzenie kapituły 

odbędzie się w Biurze Wrocław Bez Barier Wręczenie certyfikatów wraz ze statuetkami odbędzie się 
w dniach 1-2 grudnia, podczas międzynarodowej konferencji Biura Wrocław bez barier nt. 
„Komunikacja a dostępność” oraz współtowarzyszącej konferencji nt. Chorób rzadkich 
organizowanych przez fundację Potrafię Pomóc 
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11.  Wybór kandydata zgłoszonego w kategorii I „Miejsce dostępne dla wszystkich” i VI „Dostępne 

miejsce pracy” - poprzedzony będzie wizytacją zgłoszonego miejsca.  
 
12.  Informacje o laureatach plebiscytu umieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora 

www.potrafiepomoc.org.pl , www.wroclaw.pl i komunikatach (przekazach) prasowych. Miejsce 
wyróżnione certyfikatem w kategorii I „Miejsce dostępne dla wszystkich” i w kategorii VI „Dostępne 
miejsce pracy” zostanie opisane wraz z dokładnym wskazaniem jego adresu i oferty.  

 
 
13. Wyróżnieni certyfikatem w kategoriach I, II, III, IV, V, VI uzyskują: 

• możliwość posługiwania się certyfikatem „Wrocław bez barier”, 
• możliwość umieszczenia logotypu „Wrocław bez barier” na produktach, materiałach 

promocyjnych  
i marketingowych. 

 
14. Po upływie 12 miesięcy od daty przyznania certyfikatu w kategoriach I, II, III, IV, V, VI Organizator 

wraz z Członkami Kapituły mogą przeprowadzić dodatkową weryfikację warunków dostępności, 
będących podstawą przyznania certyfikatu. W przypadku stwierdzenia uchybień podczas takiej 
weryfikacji Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia uprawnień, o których mowa w punkcie 13 
Regulaminu. 

 
15. Istnieje możliwość, iż przebieg Gali wręczania nagród, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, 

będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w Gali laureat 
wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Potrafię Pomóc oraz 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu jego wizerunku, utrwalonego w 
trakcie Gali za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub 
we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) 
i stronach internetowych: www.potrafiepomoc.org.pl i www.wroclaw.pl a także w komunikatach 
(ogłoszeniach) prasowych.  

 
16. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
16.1 Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez formularze zgłoszeniowe nadsyłane 

Organizatorowi przez Zgłaszającego kandydata jest Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu (54-130) przy ul. Eugeniusza 
Horbaczewskiego 24, (KRS: 0000303590). Możecie się Państwo z nami skontaktować w związku z 
przetwarzaniem przez Fundację Państwa danych osobowych za pomocą adresu e-mail: 
odo@potrafiepomoc.org.pl, a także numeru telefonu 509 685 328.  

16.2 Dane osobowe, zgromadzone na podstawie składanych formularzy zgłoszeniowych, będą przetwarzane 
w celu realizacji Plebiscytu „Wrocław bez barier”, w tym w szczególności: 
▪ weryfikacji i rejestracji zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów Plebiscytu: dane identyfikujące 

zgłaszającego oraz kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
▪  ogłoszenia laureatów plebiscytu na stronie internetowej Organizatora (www.potrafiepomoc.org.pl) 

i Urzędu Miejskiego Wrocławia (www.wroclaw.pl) oraz w przekazach (komunikatach) prasowych: 
imię i nazwisko laureata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
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▪ publikacji i rozpowszechniania wizerunku laureatów Plebiscytu w całości lub we fragmentach na 
profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych: 
www.potrafiepomoc.org.pl i www.wroclaw.pl Organizatora i Urzędy Miejskiego Wrocławia, a także 
w przekazach (komunikatach) prasowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

▪ a także do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz spełnienia 
obowiązków prawnych na nim ciążących (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz c) RODO). 

16.3 Zgłaszający będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża zgodę 
na przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze zgłoszeniem kandydata do udziału  
w Plebiscycie poprzez podpisanie oświadczenia o treści wskazanej w pkt 2 formularza zgłoszeniowego.  

16.4 Zgłaszający może w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
Rezygnacja zgłaszającego następuje poprzez pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji doręczone na adres 
Organizatora: ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław lub za pomocą adresu e-mail: 
odo@potrafiepomoc.org.pl. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 
odbywało się na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem. 

16.5 Kandydat, będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża zgodę na 
udział w Plebiscycie poprzez podpisanie oświadczenia zgodnego z treścią określoną w pkt 2 formularza 
zgłoszeniowego. Brak przekazania do Fundacji podpisanego oświadczenia uniemożliwi Fundacji 
przetwarzanie danych osobowych Kandydata i tym samym zarejestrowanie zgłoszenia do udziału w 
Plebiscycie. 

16.6 Kandydat może w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
Rezygnacja kandydata następuje poprzez pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z udziału w Plebiscycie 
doręczone na adres: Organizatora ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław lub za pomocą 
e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 
odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

16.7 Laureat może w dowolnym czasie  wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w 
postaci jego wizerunku, poprzez przekazania pisemnej informacji na adres: Organizatora  
ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław, lub za pomocą e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl. 
Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

16.8 Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz 
Administratora. W takiej sytuacji zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale 
wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy 
przeprowadzić Plebiscytu. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te 
dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

16.9 Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody. Dane 
osobowe bez Państwa zgody mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. 
organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania  
i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 

16.10 Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 
16.2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu 
poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika 
ze szczególnych przepisów prawa. 

16.11 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do: 
▪ do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,  
▪ dostępu do swoich danych osobowych,  
▪ poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,  
▪ usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),  
▪ ograniczenia przetwarzania,  

http://www.potrafiepomoc.org.pl/
http://www.wroclaw.pl/
mailto:odo@potrafiepomoc.org.pl


 

▪ przenoszenia danych,  
▪ wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,  
▪ nie podlegania profilowaniu,  
▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

16.12 Dane kandydatów pozyskiwane są od instytucji, organizacji, przedsiębiorców, w tym osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu 
„Wrocław bez barier”. 

16.13 Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. 
16.14 Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO.  
16.15 Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do Fundacji, jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące 

przetwarzania przez Fundacje Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 
 
Regulamin plebiscytu znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora przy ul. Eugeniusza 
Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław oraz na stronie internetowej www.potrafiepomoc.org.pl. 
Wszystkie pytania dodatkowe należy kierować na adres: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl 
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