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REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO  
„Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”   

w roku szkolnym 2022/2023  
 
  
 
 

 §1   
CELE PROGRAMU  

 
 
CEL GŁÓWNY   
  
Systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego 
gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.  
  
CELE SZCZEGÓŁOWE:  
  

• wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki 
wodnej,  

• wyrobienie u uczniów szkół podstawowych poprawnych nawyków wykorzystywania wody 
i wyposażenie ich w podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, w tym edukacji 
wodnej,   

• promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej,  

• uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie 
fizyczne i psychiczne człowieka,  

• wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku dbania o stan 
środowiska w domu, w szkole i w miejscu zamieszkania,  

• promowanie ekologicznego stylu życia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,  

• pozyskiwanie partnerów oraz wsparcia podczas organizowanych działań,  

• nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne 
oraz naukę pływania,  

• zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawniania turystyki wodnej, bezpiecznego 
spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc,   

• wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji dotyczącej 
ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania skutkom suszy i ochrony wód w ogólnym 
kontekście ochrony środowiska,  

• wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „materiałów 
edukacyjnych" – ciekawych, wysokiej jakości pomocy dydaktycznych, w tym materiałów 
do nauczania zdalnego on-line i narzędzi do prowadzenia zajęć.   

  



  
 

§2  
ORGANIZATOR PROGRAMU  

  
Organizatorem programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni- szkoła przyjazna wodzie” (dalej: „Program”) 
jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. 
Wykonawcą Programu są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej – jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwe dla obszarów działania. W celu 
realizacji Programu wyznaczeni zostaną pracownicy (dalej: Regionalny Koordynator) Regionalnych 
Zarządów Gospodarki Wodnej. Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia Programu 
skierowanego do uczniów szkół podstawowych.  
 

§3  
ZASADY i ZADANIA PROGRAMU  

  
1. PRZEDMIOT PROGRAMU  

  
Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci, uczęszczających do szkół 
podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem Programu 
jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw 
dotyczących wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej.  

  
2. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU   

   
a) Dyrektor Szkoły dokonuje zgłoszenia Szkoły do udziału w Programie poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i przesłanie go drogą mailową lub pocztą na adres 
właściwego dla położenia placówki edukacyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

b) Zakwalifikowanie Szkoły do Programu zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, 
na wskazany na karcie zgłoszenia adres mailowy podany przy procesie rejestracji.  

c) Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Programu.   
d) Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez Szkołę zasad 

określonych w niniejszym regulaminie.   
e) Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej informacji i korespondencji dotyczącej Programu. Dyrektor Szkoły może 
wyznaczyć przedstawiciela Szkoły (dalej: Szkolny Koordynator) do kontaktu z Organizatorem 
Programu informując Organizatora o danych osobowych wyznaczonej osoby. 

f) Udział w Programie oraz materiały edukacyjne są całkowicie bezpłatne.  
g) Szkole, Dyrektorowi Szkoły ani żadnemu przedstawicielowi Szkoły nie przysługuje jakiekolwiek 

wynagrodzenie za udział w Programie i prowadzenie zajęć edukacyjnych.   
h) W ramach Programu Organizator będzie zbierać dane na temat liczby zarejestrowanych Szkół. 

Dane te mogą być rozpowszechniane w całości lub częściach przez Organizatora Programu 
na potrzeby prowadzenia komunikacji o Programie w mediach oraz wewnątrz firmy 
Organizatora oraz przygotowanie sprawozdań po zakończeniu poszczególnych edycji.   

i) Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie „Aktywni Błękitni” przyznawany jest przez Dyrektorów 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej właściwych dla placówki edukacyjnej.  
 
 
 



  
  

3. REALIZACJA PROGRAMU   
  

Program zainicjowany w 2019 roku, w kolejnej edycji będzie trwał od września 2022 roku do czerwca 
2023 roku. Organizator zakłada cykliczność przedsięwzięcia (kolejne lata).  

a) Zapisy do Programu trwają od września 2022 r. Nabór ciągły do 30 listopada 2022 r.  
b) Wymagane działania:  

• przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym 
zarządzaniu zasobami wodnymi w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony 
przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy, zrównoważonego korzystania z zasobów 
wodnych, ochrony wód śródlądowych i morskich – zwanych dalej: „Zajęcia edukacyjne”. 
W ramach Programu Uczniowie Szkoły w miarę możliwości wezmą udział w pokazach 
ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Policję, Straż Pożarną lub WOPR. W razie braku 
takiej możliwości Szkole nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Programu,   

• zorganizowanie konkursu tematycznego w zakresie wiedzy o wodzie:  
a. woda jako źródło życia,  
b. woda jako miejsce pracy i wypoczynku,  
c. woda jako droga transportu,  
d. lub woda jako źródło energii i surowców.  

Nagrody dla zwycięzców dostarczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej właściwy dla położenia placówki edukacyjnej,  

• po przeprowadzeniu zajęć Szkoła, w której przeprowadzono Zajęcia edukacyjne deklaruje 
udział w akcji sprzątania terenów nadwodnych polegającej na aktywnym zaangażowaniu 
Uczniów, rodziców i społeczności lokalnej w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, 
jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych,  

• po zgłoszeniu do Programu Szkoła otrzymuje, udostępniony na stronie internetowej 
Wód Polskich lub drogą mailową, bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych, które 
zapewnią narzędzia do przeprowadzenia zajęć poświęconych gospodarce wodnej według 
scenariuszy, w dopasowanej i atrakcyjnej dla Uczniów formie, 

• Szkolny Koordynator przeprowadzi Zajęcia edukacyjne w ramach Programu na podstawie 
otrzymanych od Organizatora materiałów edukacyjnych, niezależnie od tego czy zajęcia 
zostaną dodatkowo przeprowadzone przez edukatorów skierowanych przez Organizatora,  

• przesłane w formie elektronicznej przez Organizatora, nieodpłatne materiały edukacyjne 
zostaną wykorzystane i rozdystrybuowane przez Szkolnego Koordynatora podczas 
przeprowadzanych zajęć,  

• materiały edukacyjne przekazane przez Organizatora nie mogą być zmieniane, modyfikowane 
i są chronione prawem autorskim. Materiały te nie mogą być wykorzystywane w celach 
komercyjnych,  

• istnieje możliwość zorganizowania zajęć w terenie i zwiedzania obiektów hydrotechnicznych 
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu oraz zaakceptowaniu regulaminu zwiedzania obiektów 
hydrotechnicznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczniów biorących udział 
w Zajęciach edukacyjnych, w tym także w zajęciach terenowych, w szczególności 
za zapewnienie opiekunów, ubezpieczenia itp., 

• w przypadku niewyrażenia zgody przez opiekunów prawnych wszystkich Uczniów 
na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego 
w czasie uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach Programu, we wszystkich 
zakresach wymienionych w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2  oraz nr 3,  



  
Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi informacji w tym zakresie 
w sposób nienaruszający praw tych osób oraz odpowiedniego zorganizowania Zajęć tak, aby 
Organizator podczas dokumentowania wydarzeń organizowanych w ramach Programu 
(np. w formie zdjęć lub nagrań) dysponował  jednoznaczną informacją odnośnie tego, którzy 
Uczniowie mogą być filmowani/fotografowani oraz w jaki sposób zdjęcia lub nagrania mogą 
być wykorzystane.    

 
4. PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ  

  
Przewiduje się, że efektem prowadzonych w Szkole działań będzie:  

• wyrobienie poprawnych nawyków wykorzystywania zasobów wodnych,   

• uświadomienie Uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie 
fizyczne i psychiczne człowieka,  

• wzrost wiedzy na temat bezpiecznego odpoczynku i korzystania z zasobów wodnych,  

• rozwój zainteresowań, kreatywności w zakresie sportów wodnych i korzystania z zasobów 
wodnych,  

• większe zaangażowanie ze strony Uczniów, nauczycieli i rodziców w działania z zakresu 
dbałości o wodę,  

• wspólna zabawa w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,  

• wzrost świadomości i wiedzy w zakresie zagrożeń jakie niesie zarządzanie zasobami wodnymi 
w dobie zmian klimatycznych,   

• Uczniowie poznają zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, 
skakanie do wody, itp.), w tym zasad bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, uczestniczą 
w pokazach ratownictwa wodnego,  

• Uczniowie zdobędą wiedzę jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią (dobre nawyki).  
  

5. ZASADY CERTYFIKACJI  
  

1. Certyfikat, o którym mowa w § 3, ust. 2 lit. i regulaminu, (zwany dalej: Certyfikatem) 
przyznawany przez właściwy dla danego terenu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowi zwieńczenie Programu 
skierowanego do Uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych.   

2. Certyfikat potwierdza spełnianie przez Szkołę kryteriów Szkoły promującej proekologiczne 
postawy oraz wyrobienie wśród Uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania 
z zasobów wodnych.   

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przyznaje Certyfikat na podstawie 
zgłoszenia przystąpienia Szkoły do Programu oraz wyniku ankiety ewaluacyjnej 
potwierdzającej spełnienie założeń Programu. Ewaluacja polegać będzie na przyznaniu 
punktacji w oparciu o określone w ankiecie kryteria i obszary. Podstawą do ewaluacji będą 
karty działań dostarczone przez Szkolnego Koordynatora Regionalnemu Koordynatorowi 
Programu, właściwemu dla danego obszaru.  
Wzór karty działań stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.  
Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.   

4. Procedura certyfikacyjna znajdzie zastosowanie do Szkół biorących udział w Programie, 

do którego mogą się zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe.   
5. Rejestr Certyfikatów prowadzą pracownicy Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej 

we właściwym miejscowo Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. 



  
6. Szkoły, które posiadają aktualny Certyfikat, tworzą sieć Szkół wspierających upowszechnianie 

wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej i bezpiecznego korzystania z wody.  
7. Certyfikat jest okresowy - przyznawany na okres 1 roku.  

 
6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

  
1. Organizator Programu dopuszcza możliwość przyznania nagród rzeczowych oraz wyróżnień 

dla Szkół wyróżniających się w realizacji wymaganych działań określonych w §3 pkt 3b 
regulaminu.   

2. Możliwość przyznawania nagród i wyróżnień uwarunkowana jest decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, która jest podejmowana każdorazowo 
przed inauguracją kolejnej edycji Programu.  

3. Forma nagród oraz zasady ich przyznawania zostaną opublikowane w osobnym dokumencie 
po inauguracji Programu na rok szkolny 2022/23 i sukcesywnie na kolejne edycje.   

  
 

§ 4  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym programie 

jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa 
(dalej jako: PGW Wody Polskie).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem  
e–mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych” albo odpowiednio pod adresem e-mail: Regionalnego Inspektora Ochrony 
Danych:riod.bialystok@wody.gov.pl;riod.bydgoszcz@wody.gov.pl; riod.gdansk@wody.gov.pl; 
riod.gliwice@wody.gov.pl;riod.krakow@wody.gov.pl;riod.lublin@wody.gov.pl; 
riod.poznan@wody.gov.pl,riod.rzeszow@wody.gov.pl;riod.szczecin@wody.gov.pl; 
riod.warszawa@wody.gov.pl, riod.wroclaw@wody.gov.pl  
lub pod adresem pocztowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej koordynującego 
Program w ramach administrowanego obszaru.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
programu na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej 
jako: Rozporządzenie) albo w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia).  

4. W związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika Programu 
i przewidzianą publikacją wizerunku na profilu Administratora na portalach społecznościowych 
takich jak Facebook Wody Polskie, Facebook Aktywni Błękitni, Instagram, LinkedIn, Twitter, 
YouTube oraz na stronach wewnętrznych,  których administratorem jest Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane 
do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerach 
ww. serwisów  zlokalizowanych w państwach trzecich.    



  
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu edukacyjnego 

„Aktywni – Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, nie dłużej niż przez 10 lat od udzielenia zgody 
i nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do kontroli działalności 
Administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania 
systemów informatycznych.  

7. W związku z wydarzeniami realizowanymi w ramach Programu oraz działaniami promującymi 
te wydarzenia oraz w/w Program, dane osobowe i wizerunek uczestnika, mogą być 
udostępniane partnerom medialnym Programu tj.: stacjom telewizyjnym – ogólnopolskim 
i regionalnym, gazetom – ogólnopolskim i regionalnym, portalom internetowym 
– ogólnopolskim i regionalnym, stacjom radiowym – ogólnopolskim i regionalnym.  
Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w związku 
z przechowywaniem danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach 
trzecich.   

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługują 
następujące uprawnienia:  
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 

lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja 
prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;  

b. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 
(podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);  

c. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, 
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: 
art. 16 Rozporządzenia);  

d. prawo do usunięcia danych osobowych (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia) 
– jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych;  

e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: 
art. 18 Rozporządzenia);  

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa 
prawna: art. 21 Rozporządzenia) – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa 
się w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią;  

g. prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą (podstawa 
prawna: art. 22 Rozporządzenia);  

h. w związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której 
dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 
przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).  

 
 
 



  
 

 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być niezbędne w celu realizacji 

działań przeprowadzanych w ramach Programu. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane 
na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu.  

 
 

§ 5  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie www.wody.gov.pl oraz w siedzibie 

PGW Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, a także na stronach internetowych 
i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, właściwych dla administrowanych 
obszarów.    

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.   

3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować do Regionalnych Koordynatorów Programu.   
 


