
Regulamin udziału w programie certyfikacji dostępnych plaż
“Plaże dla Wszystkich”

sezon 2023

1) Program certyfikacji dostępnych plaż “Plaże dla Wszystkich” jest realizowany przez
Fundację Machina Zmian - numer KRS: 0000293012, zwana dalej Realizatorką.

2) Certyfikat dostępności plaż “Plaże dla Wszystkich”, zwany dalej Certyfikatem,
przyznawany jest na sezon letni 2023.

3) Udział w Programie Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” na sezon
2023 jest odpłatny.

4) Zgłoszenia wejścia na plażę do programu certyfikacji dostępnych plaż “Plaże dla
Wszystkich” może dokonać operator lub organizator plaży/kąpieliska lub Urząd
Gminy, zwani dalej Wnioskodawcą, na terenie której znajduje się ta plaża.

5) Każdy Urząd Gminy może zgłosić jedno lub więcej wejść na plażę.
6) Operator/organizator plaży może zgłosić jedno lub więcej wejść na plażę, które

znajdują się na terenie danej gminy. Jeśli operator sprawuje opiekę na plażach także
w innych gminach, może zgłosić jedno lub więcej wejść na plaże z różnych gmin.

7) W procesie certyfikacji dostępnych plaż ocenie podlega zarówno infrastruktura
wejścia na plażę (parkingi, droga dojścia do wejścia), infrastruktura na plaży (w tym
kładki, toalety, przebieralnie itp), a także organizacja i sposób realizacji konsultacji
społecznych dotyczących wejścia na plażę, które zostało zgłoszone do certyfikacji.

8) Kryteria oceny określa szczegółowo dokument pn. Formularz Samooceny Certyfikatu
Dostępnych Plaż “Plaże dla Wszystkich”, który otrzymuje Wnioskodawca po
dokonaniu opłaty certyfikacyjnej. Wypełnienie formularza stanowi podstawę dla
uruchomienia procesu certyfikacyjnego dla każdego Wnioskodawcy. Natomiast w
przypadku oceny procesu konsultacji społecznych, kryterium stanowi zgodność z
celami modelu konsultacji społecznych dotyczących dostępności terenów zielonych z
dostępem do wody, według autorskiej metody Fundacji Machina Zmian.
Wnioskodawca otrzyma karty konsultacji społecznych ze szczegółową instrukcją ich
użycia w trakcie realizacji konsultacji społecznych związanych ze zmianami
infrastruktury wejścia na plaże zgłoszonego do Programu Certyfikacji. Realizatorka
zastrzega sobie prawo do dokonania oceny takiej zgodności.

9) Wnioskodawcy, którzy otrzymają Certyfikat są uprawnieni i zobowiązani do:
A. zamieszczenia informacji o otrzymanym certyfikacie “Plaże dla Wszystkich”

wraz z logo programu "Plaże dla Wszystkich" na stronie internetowej gminy,
na terenie certyfikowanej plaży, a także w mediach społecznościowych
zgodnie ze specyfikacją wizualną programu, do której wytyczne
Wnioskodawca otrzyma od Realizatorki wraz z decyzją o przyznaniu
Certyfikatu;

B. zamieszczania logo programu „Plaże dla Wszystkich” we wszystkich
wydawnictwach dotyczących plaży, które gmina lub operator plaży publikuje;



C. informowania w wypowiedziach do mediów, podczas spotkań
samorządowych i innych o tym, że certyfikat “Plaże dla Wszystkich” to
inicjatywa Fundacji Machina Zmian.

10) Majątkowe prawa autorskie do oznaczenia graficznego certyfikatu - logo (znak
słowno-graficzny) - pozostają przy Realizatorce. Wnioskodawca w związku z
pozytywnym przejściem procesu certyfikacyjnego i otrzymaniem certyfikatu
otrzymuje licencję niewyłączną na korzystanie z logo na warunkach i w zakresie
wskazanym w pkt 10, która wygasa w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

11) Znak słowno-graficzny Plaże dla wszystkich. Certyfikat Dostępności jest znakiem
zastrzeżonym.

12) Powyższe tj. pkt 10 i 11 odpowiednio stosuje się do otrzymanego od Fundacji przez
Wnioskodawcę uprawnienia do używania formuły “Plaże dla Wszystkich” w
kontekście Plaży. Formuła “Plaże dla Wszystkich” stanowi dobro osobiste Fundacji,
podlegające ochronie prawnej, będąc nazwą produktu tj. programu certyfikacyjnego
Fundacji wraz z Kryteriami. Na tych samych zasadach dobro osobiste Fundacji stanowi
również element słowny tj. logotyp logo, o którym mowa w pkt 11.

13) Kąpielisko, które otrzyma pozytywną weryfikację Komisji Certyfikacyjnej zostanie
zaudytowane przez audytorki/audytorów Fundacji pod kątem zgodności
przedstawionych przed Komisją raportów a stanem rzeczywistym infrastruktury
wdrożonej na plaży.

14) Realizatorka zastrzega sobie prawo do monitoringu dostępności plaży w trakcie
ważności Certyfikatu poprzez zapowiedzianą z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem
wizytę lub wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o nadesłanie zdjęć lub plików
wideo, pokazujących rozwiązania służące dostępności.

15) W przypadku stwierdzenia w trakcie monitoringu uchybień w zapewnianiu
dostępności plaży, której przyznano Certyfikat, Realizatorka przesyła do
Wnioskodawcy raport z monitoringu ze wskazaniem obszarów do poprawy.

16) Po otrzymaniu raportu z monitoringu Wnioskodawca jest zobowiązany do
niezwłocznego usunięcia uchybień i przedstawienia środków naprawczych, które
zastosował.

17) W przypadku trudności z usunięciami uchybień Wnioskodawca informuje o nich
Realizatorkę w terminie 14 dni od otrzymania raportu z monitoringu.

18) Certyfikat traci ważność:
a) w dniu 31 grudnia 2023
b) gdy Wnioskodawca w terminie 21 dni od otrzymania raportu z monitoringu

nie skontaktuje się z Realizatorką drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
w celu ustalenia przyczyn i możliwości usunięcia uchybień w dostępności;

19) Realizatorka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.


