
 

 

 

 

Zasady przyznawania tytułu  

Ambasador w Programie Innowacyjne  Drogi Samorz ądowe 
 

 

1. ORLEN Asfalt sp. z o.o. maj ąc na celu:  
• Rozwój dróg samorządowych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) w Polsce, 
• Poprawę jakości dróg samorządowych w Polsce poprzez stosowanie nowoczesnych 

nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych, 
• Popularyzację  innowacyjnych technologii budowy dróg samorządowych m.in. poprzez 

zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych, 

wprowadza Program  Innowacyjne Drogi Samorządowe na terytorium Polski ( dalej 
również: Program), w ramach którego będzie przyznawany tytuł Ambasadora w Programie 
Innowacyjne  Drogi Samorządowe.   

2. Tytuł Ambasadora w Programie  Innowacyjne Drogi Samorządowe będzie przyznawany w 
oparciu o zasady opisane poniżej. 

 
 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ 
 

1. O tytuł Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi Samorządowe ubiegać się mogą 
jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe jednostkom 
samorządu terytorialnego zarządzające drogami na podległym obszarze znajdującym się 
na terytorium Polski oraz realizujące inwestycje drogowe na podległym im obszarze (dalej 
„Wnioskodawca”). 

2. Tytuł Ambasadora w Programie Innowacyjne  Drogi Samorządowe w imieniu ORLEN 
Asfalt sp. z o.o. przyznaje Kapituła Tytułu Ambasador w Programie Innowacyjne Drogi 
Samorządowe, powołana przez Zarząd ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, po 
przeprowadzeniu procedury aplikacyjnej.  
 

JAK APLIKOWA Ć 
 

1. Podstawą do ubiegania się o tytuł Ambasadora w Programie Innowacyjne  Drogi 
Samorządowe jest prawidłowo złożony Wniosek online wraz z wymaganymi dokumentami, 
dostępnymi na stronie internetowej www.orlenasfalt.pl oraz stronie dedykowanej 
Programowi. Dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej i przesłanie na adres 
ORLEN Asfalt sp. z o.o. Wówczas za datę otrzymania wniosku uznaje się datę wpływu 
wniosku wraz z załącznikami do siedziby ORLEN Asfalt sp. z o.o. 



 

 

 

2. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest otrzymanie zwrotnej wiadomości na adres e-mail 
podany przez Wnioskodawcę we Wniosku. 

3. Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2021 roku (pierwsza edycja). ORLEN 
Asfalt sp. z o.o. może ogłaszać kolejne edycje i terminy składania wniosków. ORLEN Asfalt 
sp. z o.o. może w każdej chwili zakończyć Program, bez możliwości zgłaszania przez 
Wnioskodawcę jakichkolwiek roszczeń  z tego tytułu.  

4.   Złożenie przez Wnioskodawcę  wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej jest 
jednoznaczne z akceptacją   niniejszych Zasad.  
 

 

PRZYZNANIE TYTUŁU 
 

1. Wnioski złożone na stronie internetowej lub przesłane pocztą ocenia  Kapituła Tytułu 
Ambasador w Programie Innowacyjne  Drogi Samorządowe powołana przez Zarząd 
ORLEN Asfalt sp.  z o.o. (dalej „Kapituła”). Przy ocenie wniosków uwzględniane będą 
następujące kryteria: 
• Długość sieci drogowej będących w zarządzie Wnioskodawcy, 
• Wydatki inwestycyjno-remontowe w latach 2018-2020 poniesione na infrastrukturę 

drogową (m.in. udział wydatków na infrastrukturę drogową w budżecie jednostki 
samorządowej), 

• Plany inwestycyjno-remontowe w latach 2021-2023, 
• Planowane inwestycje drogowe o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności 

na lata 2021-2023, 
• Planowane inwestycje drogowe o szczególnych warunkach obciążenia na lata 2021-

2023, 
• Stosowane innowacyjne technologie budowy, remontów, zabiegów utrzymaniowych 

sieci drogowej oraz innowacyjne metody zarządzania siecią dróg. 
2. Kapituła dokona oceny merytorycznej wyłącznie kompletnych wniosków. 
3. W oparciu o przeprowadzoną ocenę Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Tytułu 

Ambasadora w Programie Innowacyjne  Drogi Samorządowe.  
4. Posiedzeniom Kapituły przewodniczy jej przewodniczący lub inny członek Kapituły 

wskazany przez przewodniczącego. 
5. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów. 
6. Ocena Wniosków jest etapowa i składa się z: 

• Etap I – obejmuje analizę kompletności wniosków.  
• Etap II – obejmuje analizę merytoryczną wniosków, w tym możliwe są  

spotkania/rozmowy  z Wnioskodawcami, którzy zostali wyłonieni w Etapie I. W ramach 
tego etapu możliwe są spotkania osobiste i/ lub wizje lokalne związane z informacjami 
przedstawionymi we wniosku. 

• Etap III -  Kapituła przyznaje tytuł Ambasador w Programie Innowacyjne Drogi 
Samorządowe,  



 

 

 

7. Kapituła może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści Wniosku lub 
dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do oceny złożonego wniosku. 

8. ORLEN Asfalt sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi przez siebie 
Wnioskodawcami. ORLEN Asfalt sp. z o.o. nie zwraca złożonych wniosków ani innych 
materiałów uzyskanych od Wnioskodawcy na poszczególnych etapach oceny wniosku.  

9. Złożenie wniosku nie oznacza przyznania tytułu Ambasadora  w Programie Innowacyjne 
Drogi Samorządowe. 

10. Wnioskodawca, który nie otrzymał tytułu może ponownie składać wniosek w kolejnych 
edycjach/terminach. 

11. Przyznanie tytułu i Certyfikatu jest bezterminowe, przy czym korzystanie z uprawnień 
związanych z uzyskaniem tytułu jest ograniczone czasowo. 

12. Przyznanie tytułu jest bezpłatne i nie obliguje do ponoszenia kosztów po stronie 
Wnioskodawcy po otrzymaniu tytułu. 

13. ORLEN Asfalt sp. z o.o. decyduje o wyborze Wnioskodawców, którym przyznany zostanie 
tytuł Ambasadora, jak również o tym, że spośród otrzymanych wniosków może nie zostać 
wyłoniony żaden Wnioskodawca, któremu przyznany zostanie tytuł Ambasadora. Decyzja 
o przyznaniu bądź nie przyznaniu Tytułu Ambasadora w Programie Innowacyjne  Drogi 
Samorządowe jest decyzją ostateczną i nie podlega procedurze odwoławczej. 

14. ORLEN Asfalt sp. z o.o. będzie na bieżąco udostępniać informacje o Programie na swojej 
stronie  internetowej  oraz na stronie dedykowanej Programowi. 

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM TYTUŁU 
 

Podmiotowi (gmina, powiat, województwo, zarząd dróg itp.) , któremu został przyznany tytuł 
Ambasador w Programie Innowacyjne  Drogi Samorządowe, przysługują następujące 
uprawnienia: 

1. Prawo do posługiwania się tytułem i logo Ambasadora w Programie Innowacyjne  Drogi 
Samorządowe - bezterminowo. 

2. Prawo do posiadania Certyfikatu Ambasadora w Programie  Innowacyjne  Drogi 
Samorządowe - bezterminowo. 

3. Prawo do podania do publicznej wiadomości  informacji o uzyskaniu tytułu i współpracy 
z ORLEN Asfalt sp. z o.o. zamieszczonych na stronie internetowej www.orlenasfalt.pl. 

4. Prawo do korzystania z niżej wymienionych uprawnień związanych z uzyskaniem tytułu 
Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi Samorządowe w okresie 24 miesięcy od 
daty przyznania tytułu: 
• Możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach i seminariach organizowanych lub 

współorganizowanych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. prowadzonych przez 
specjalistów z zakresu budowy i remontów dróg dla każdorazowo uzgodnionej  liczby 
uczestników.  

• Wsparcie merytoryczne w zakresie wskazania rozwiązań technologicznych 
w przygotowywanych projektach związanych z rozwojem i poprawą jakości 



 

 

 

infrastruktury drogowej na obszarze podległym Wnioskodawcy, w szczególności z 
zastosowaniem asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych będących w 
ofercie ORLEN Asfalt sp. z o.o., przy czym  ORLEN Asfalt sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do współpracy przy wybranych inwestycjach związanych z poprawą jakości 
infrastruktury drogowej będącej pod zarządem Wnioskodawcy. 

• Możliwość udziału w konferencjach naukowych sponsorowanych/organizowanych 
przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. dla każdorazowo uzgodnionej  liczby uczestników. 

• Możliwość zakupu lepiszczy asfaltowych (asfaltów modyfikowanych i 
wysokomodyfikowanych) oferowanych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. i 
przeznaczonych dla realizacji uzgodnionych odcinków dróg zarządzanych przez 
beneficjenta Tytułu Ambasador w Programie Innowacyjne  Drogi Samorządowe na 
preferencyjnych, uzgodnionych warunkach. 

5. Prawo do promocji  wybranych inwestycji, które znacząco wyróżniają się w świetle 
poprawy jakości dróg poprzez ich udostępnienie m.in. na stronie  internetowej  ORLEN 
Asfalt sp. z o.o., stronie  dedykowanej  Programowi lub  upublicznienie informacji  w 
mediach społecznościowych, przygotowanie materiałów promocyjnych – każdorazowo w 
uzgodniony sposób i w uzgodnionym zakresie. 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Posługiwanie się znakiem/logo Wnioskodawcy przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. 

i znakiem/logo ORLEN Asfalt sp. z o.o. przez Wnioskodawcę będzie uregulowane 
w osobnych dokumentach. 

2. Wnioskodawca, któremu zostanie przyznany tytuł zobowiązuje się do: 
• Korzystania z przyznanego tytułu zgodnie z zasadami przekazanymi przez ORLEN 

Asfalt sp. z o.o. 
• Wykorzystywania logo ORLEN Asfalt we wszelkich materiałach promocyjno-

reklamowych wyłącznie w sposób uzgodniony i zaakceptowany przez ORLEN Asfalt 
sp. z o.o. 

3. Prawo do posługiwania się Tytułem Ambasadora w Programie  Innowacyjne Drogi 
Samorządowe może zostać w każdej chwili odebrane w przypadku stwierdzenia 
wykorzystywania tytułu bądź znaków związanych z tytułem albo  logo ORLEN Asfalt w 
sposób niezgodny z interesem ORLEN Asfalt sp. z o.o. Prawo do posługiwania się 
tytułem wygasa z chwilą otrzymania pisemnej informacji od ORLEN Asfalt sp. z o.o. 

4. Administratorem danych osobowych jest ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. 
Łukasiewicza 39.  

5. Wnioskujący o przyznanie tytułu Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi 
Samorządowe zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu ORLEN Asfalt sp. z o.o. jako 
Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie 
danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni 
od dnia złożenia wniosku, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych 
zatrudnionych przez Wnioskodawcę lub współpracujących z Wnioskodawcą w związku z 



 

 

 

procedurą przyznawania i posiadaniem Tytułu Ambasadora w Programie Innowacyjne  
Drogi Samorządowe, w tym także członków organów Wnioskującego, prokurentów lub 
pełnomocników reprezentujących Wnioskującego - bez względu na podstawę prawną tej 
współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały ORLEN Asfalt sp. z o.o. przez 
Wnioskodawcę w związku z procedurą przyznawania i posiadaniem Tytułu Ambasadora 
w Programie Innowacyjne  Drogi Samorządowe. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 
informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych zasad, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady rozliczalności. 

 

Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Klauzula informacyjna – wzór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

1. Nazwa jednostki 
 

 

2. Adres (siedziba) 
 

 

3. Adres do korespondencji 
 

 

4. Informacje ogólne  
4.1. Długość sieci drogowej, będącej w zarządzie 

Wnioskodawcy [km] 
 

 

4.2. Plany inwestycyjno-remontowe dróg w 
zarządzie Wnioskodawcy na lata 2020-2023 
[łączna długość km, szacunkowa wartość PLN, 
zakładany procentowy udział wydatków na 
inwestycje drogowe w budżecie] 
 

 

4.3. Wydatki inwestycyjno-remontowe poniesione 
przez Wnioskodawcę na drogi w zarządzie 
Wnioskodawcy w latach 2018-2020 [wartość 
PLN/rok, procentowy udział wydatków na 
inwestycje drogowe w budżecie] 
 

 

4.4. Planowane inwestycje drogowe o szczególnym 
znaczeniu dla lokalnej społeczności na lata 
2020-2023 [krótki opis inwestycji pod kątem 
bezpieczeństwa, hałasu, uciążliwości] 
 

 

4.5. Planowane inwestycje drogowe o szczególnych 
warunkach obciążenia na lata 2020-2023 [krótki 
opis inwestycji pod kątem natężenie ruchu, 
lokalizacji, np. skrzyżowanie, rondo 
 

 

4.6. Zastosowanie w zrealizowanych inwestycjach 
drogowych innowacyjnych technologii budowy i 
remontów dróg, zabiegów utrzymaniowych i 
techniki zarządzania siecią dróg, w tym 
zastosowania asfaltów modyfikowanych lub 
wysokomodyfikowanych w latach 2018-2020 
[krótki opis, łączna długość dróg wykonanych z 
wykorzystaniem innowacyjnych produktów i/lub 
technologii (km)] 
 

 

5. Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, stanowisko, 
telefon, email) 
 

 

6 Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam 
się z treścią Zasad przyznawania tytułu 
Ambasador w Programie Innowacyjne  Drogi 

 



 

 

 

Samorządowe, akceptuję treść zasad i 
zobowiązuje się do ich przestrzegania 

 
 

Deklaracja osoby umocowanej do reprezentowania jednostki (w przygotowaniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna  

dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentuj ących 
Oferenta/Wykonawc ę/Zleceniobiorc ę/Kontrahenta/Dostawc ę* 

oraz pracowników, którzy s ą osobami kontaktowymi lub osób współpracuj ących z 
Oferentem/Wykonawc ą/Zleceniobiorc ą/Kontrahentem/Dostawc ą*  

przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN Asfa lt sp. z o.o.  

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.) 

 

1. ORLEN Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39 informuje, że jest administratorem Pani/Pana 
danych osobowych.  

2. Do kontaktu z Koordynatorem Ochrony Danych w ORLEN Asfalt sp. z o.o. służy następujący adres email: 
daneosobowe.asf@orlen.pl. Z Koordynatorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na 
adres siedziby ORLEN Asfalt sp. z o.o., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Koordynator Ochrony Danych“.  

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Asfalt sp. z o.o. przez 

.............................................** - podmiot współpracujący z ORLEN Asfalt sp. z o.o.. lub zamierzający 
współpracować z ORLEN Asfalt sp. z o.o. i stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do 
reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach 
potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Asfalt sp. z o.o., w zależności od rodzaju 
współpracy, w następujących celach: 
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z ORLEN Asfalt sp. z o.o., której stroną jest/będzie podmiot 

wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 
3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji 
umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do 
reprezentowania ORLEN Asfalt sp. z o.o., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, 
zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Asfalt sp. z 
o.o. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Asfalt sp. z o.o. a podmiotem wskazanym w pkt 3, 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Asfalt sp. z o. o., w tym w szczególności 
obowiązków  instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w 
sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od 
rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest: 
a) prawnie uzasadniony interes ORLEN Asfalt sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na 

umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN Asfalt sp. z o.o..  
a podmiotem wskazanym w pkt 3, 

b) wypełnianie obowiązków  prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN Asfalt sp. z 
o.o. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. podmiotom z nim 
współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania 



 

 

 

korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
doradcze, prawne, archiwizacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów ORLEN Asfalt sp. z o.o. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres 
przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego 
przepisy prawa. 

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych,  
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  
d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Asfalt sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na 
szczególną sytuację.  

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: 
daneosobowe.asf@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Asfalt sp. z o.o. wskazany w pkt.1 z dopiskiem 
„Koordynator Ochrony Danych”. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

* Niewłaściwe skreślić  
** Należy wpisać nazwę Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta/ Dostawcy 

 

 


