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Regulamin Programu #SuperKoderzy 

edycja 2022/2023 

 

 

I. ORGANIZATOR 
 

Program społeczny #SuperKoderzy (zwany dalej „Programem”) jest 
organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), przy 
Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
towarów i usług, posiadjaącą nr NIP 5213367997 i o numerze REGON 
140280040 (zwaną dalej „Organizatorem” lub „Fundacją Orange”). 

 
II. BENEFICJENCI 

 
Beneficjentami Programu są szkoły podstawowe prowadzące zajęcia dla dzieci 
w wieku 9-14 lat (klasy IV-VIII), które na realizację Programu otrzymały dotację 
od Fundacji Orange oraz nauczyciele i uczniowie z tych szkół. 

 
III. CELE PROGRAMU 

 
Celami programu jest: 

 
1. budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych 

uczniów szkół podstawowych w wieku od 9 do 14 lat - poprzez 
wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach 
programowania i zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego 
dla szkół podstawowych, 
 

2. podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych 
nauczycieli biorących udział w Programie, w celu budowania ich wiedzy, 
niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych 
związanych z nowymi technologiami - poprzez dostęp do szkoleń i 
materiałów dydaktycznych, 
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3. pogłębianie wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej oraz rozwijanie 
wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej, poprzez wspólne 
wykonywanie zadań w ramach realizowanej ścieżki edukacyjnej wybranej 
przez szkołę z oferty przedstawionej przez Organizatora Programu. 

 
IV. WNIOSKODAWCY 

 
1. Wnioskodawcami w Programie mogą być publiczne szkoły podstawowe 

oraz podmioty prowadzące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
niepubliczne i prywatne szkoły podstawowe (zwane dalej „Szkołą”). 
 

2. W danej edycji Programu Szkoła może złożyć tylko jeden wniosek. 
 

3. Dyrektor Szkoły wskazuje Lidera projektu w danej szkole spośród 
nauczycieli, członków Rady Pedagogicznej oraz drugiego nauczyciela, 
najlepiej prowadzącego zajęcia z zakresu nauki informatyki, którego 
podstawowym zadaniem będzie udzielanie wsparcia Liderowi w pierwszej 
fazie projektu.  

 
4. Lider projektu dokonuje zgłoszenia udziału Szkoły do Programu, 

wypełniając je w formie elektronicznej oraz wybierając jedną ze ścieżek 
edukacyjnych. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pracę 
zgłoszeniową wykonaną dowolną metodą z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowej edukacji (np. dokument tekstowy ze zdjęciami, strona gazetki, 
kolaż zdjęć, prezentacja ze zdjęciami i/lub animacjami, komiks, film, 
nagranie audio itp.), który przekona Organizatora do zakwalifikowania 
Szkoły do Programu. Praca multimedialna powinna trwać nie dłużej niż 40 
sekund a wszelkie prezentacje, komiksy zawierać maksymalnie 15 
slajdów. Zgłoszenie należy przygotować w formule zaproszenia 
#SuperKoderów do Waszej szkoły i powinno odpowiadać na wyzwanie: 
„Zaproś #SuperKoderów do swojej szkoły, przedstaw swój zespół i 
uzasadnij dlaczego chcielibyście zostać #SuperKoderami”? W związku z 
rekrutacją Szkoła zobowiązana jest również uzyskać niezbędne zgody na 
udostępnienie Fundacji Orange wizerunku osób uwidocznionych w pracy 
zgłoszeniowej (w przypadku dzieci - zgody ich przedstawicieli ustawowych). 
Praca zgłoszeniowa zostanie poddana ocenie komisji powołanej przez 
Fundację Orange celem przeprowadzenia procesu rekrutacji do Programu 
zgodnie z zapisami Rozdziału VIII. Praca zgłoszeniowa nie będzie 
publikowana ani rozpowszechniana przez Fundację Orange – będzie 
przechowywana jedynie przez okres trwania rekrutacji do Programu. Po 
ostatecznym zakończeniu procesu rekrutacji prace te zostaną trwale 
usunięte.  

 
5. Lider projektu wypełniając wniosek zgłoszeniowy, zobowiązuje się, że w 

razie wyboru do udziału w Programie minimalna liczba dzieci, która 
powinna uczestniczyć w zajęciach, nie będzie niższa niż 10 osób. 

6. Jeśli w danej Szkole Lider projektu będzie chciał realizować wybraną 
ścieżkę z więcej niż jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego 
wykonywania zadań. 
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7. Zakwalifikowana do programu Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia na 

swojej stronie internetowej informacji, że jest uczestnikiem programu 
#SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange. 

 
V. HARMONOGRAM PROGRAMU  

 
1. Nabór wniosków do edycji 2022/2023 (dalej „Wniosków”) rozpocznie się 

6 kwietnia 2022 r. i potrwa do 16 maja 2022 r. 
 

2. Termin składania Wniosków przez Szkoły upływa 16 maja 2022 r. o 
godzinie 17:00 (decyduje data złożenia Wniosku w formie elektronicznej w 
systemie on-line). 

 
3. Decyzja o zakwalifikowaniu do Programu i przyznaniu dotacji zostanie 

przekazana Szkołom pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we 
Wniosku najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r. 

 
4. Ogłoszenie wyników na stronie www Organizatora nastąpi nie później niż 

do dnia 20 czerwca 2022 r. 
 

5. Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu przez Fundację Orange 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgodnie z zasadami 
reprezentacji Wniosku (patrz pkt 7 poniżej). 

 
6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji wybranej ścieżki edukacyjnej 

Szkoła składa w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Sprawozdanie 
finansowe Szkoła składa do dnia 30 listopada 2022r. Sposób złożenia 
sprawozdań opisany jest w Rozdziale VI pkt. 6.  

 
7. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji Lider projektu Szkoły zakwalifikowanej 

do udziału w Programie zobowiązany jest do przesłania podpisanego 
przez Dyrektora Szkoły oryginału Wniosku. Wniosek należy wydrukować, 
podpisać i przesłać w dwóch egzemplarzach na adres: Monika Wrońska, 
Fundacja Orange Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Jeden 
egzemplarz Wniosku, po podpisaniu go przez Fundację Orange, zostanie 
odesłany na adres Szkoły. Podpisanie Wniosku jest równoznaczne z 
akceptacją warunków umowy dotacji szczegółowo opisanych w 
ostatniej części Wniosku. Do oryginału Wniosku należy bezwzględnie 
załączyć pełnomocnictwo Dyrektora szkoły do zawarcia umowy dotacji 
udzielone przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (w 
przypadku szkoły publicznej) lub przez inny uprawoniony do tego organ (w 
przypadku szkoły prywatnej) taki jak np. zarząd fundacji, stowarzyszenia 
lub spółki prowadzącej szkołę. Jeśli Dyrektor nie posiada powyższych 
uprawnień, należy wskazać osobę, która jest uprawniona do zawarcia 
umowy dotacji na rzecz Szkoły. 

 
8. Brak uzupełnienia zgłoszenia o wskazane wyżej dokumenty do dnia 30 

czerwca 2022 r. skutkować będzie nieprzyjęciem Szkoły do udziału w 
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Programie i uzupełnieniem listy zakwalifikowanych Szkół kolejnym 
zgłoszeniem z listy rezerwowej. Na liście rezerwowej znajdzie się 20 
kolejnych Szkół spełniających wszystkie wymogi kwalifikacji. 

   
9. Rozpoczęcie działań merytorycznych w Programie w danej Szkole nastąpi 

najpóźniej do dnia 24 września 2022 roku, a zakończenie najpóźniej 30 
kwietnia 2023 roku. Przed rozpoczęciem zajęć Liderom na wskazane we 
wniosku adresy e-mail wysłane zostaną loginy i hasła rejestracyjne, 
umożliwiające zalogowanie się do portalu Programu #SuperKoderzy. W 
przypadku zmiany Lidera przed rozpoczęciem działań Uczestnik powinien 
przesłać stosowną informację na adres: info@superkoderzy.pl.  

 

Portal Programu #SuperKoderzy to platforma internetowa, która stanowi 
narzędzie wspierające uczestników w ich udziale w Programie. Platforma 
składa się przede wszystkim z takich elementów jak Profil Szkoły 
(zawierający dane placówki zakwalifikowanej do Programu) czy Bazy 
relacji – (czyli zbioru relacji dodawanych przez poszczególnych 
użytkowników przypisanego do danej szkoły). 

 
10. W trosce o wysoką jakość działań edukacyjnych Szkoły będą 

zobowiązane do udzielania Organizatorowi informacji zwrotnych na temat 
przebiegu Programu i zgłaszania rekomendacji dotyczących rozwoju 
Programu, by jak najlepiej wpisywał się on w potrzeby uczniów. Szkoły są 
zobowiązane do przeprowadzenia całego cyklu zajęć. 

 
 
VI. WARUNKI ORGANIZACYJNE PROGRAMU 

 
1. W wyniku weryfikacji nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni nie więcej niż 

140 Szkół, które zaprosi do udziału w Programie. 20 kolejnych Szkół znajdzie 
się na liście rezerwowej. 
 

2. Szkoła w danej edycji Programu może być tylko jeden raz jego Beneficjentem. 
Szkoła, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu, może składać 
Wniosek w nowej edycji, wybierając inną niż wcześniej realizowana ścieżka 
edukacyjna. 

  
3. Dotacje przeznaczone są w pierwszej kolejności na realizację wskazanej 

przez Szkołę we Wniosku ścieżki edukacyjnej (nie mniej niż 80% wysokości 
otrzymanej kwoty dotacji) oraz w dalszej kolejności na doposażenie Szkoły w 
sprzęt informatyczny i multimedialny. 

 
4. Fakt poniesienia wydatku musi być weryfikowalny tzn. możliwy do 

sprawdzenia poprzez potwierdzenie w dokumentach prawnych i księgowych. 
5. Maksymalna kwota dotacji, o którą może starać się Szkoła, to 3 000 zł brutto 

(słownie: trzy tysiące złotych brutto).  
 

6. Szkoła sprawozdaje działania pod względem finansowym poprzez przesłanie 
skanu dokumentów potwierdzających wydatkowanie dotacji zgodnie z 

mailto:info@superkoderzy.pl
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warunkami dotacji na adres mailowy monika.wronska@orange.com do dnia 
30 listopada 2022r. Sprawozdanie merytoryczne w formie raportu dostępnego 
w wersji on-line po zalogowaniu do bazy formularzy należy złożyć do dnia 31 
maja 2023 r.  
 

7. Zasady korzystania i rozliczenia z otrzymanej dotacji są określone w Instrukcji 
Finansowej zamieszczonej na stronie Programu #SuperKoderzy.  

 
8. Warunki umowy dotacji zostały opisane w ostatniej części Wniosku. Umowa 

dotacji zostaje zawarta z momentem podpisania przez Fundację Orange 
doręczonego do Fundacji Orange prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
zgodnie z zasadami reprezentacji oryginału Wniosku, o którym mowa w 
punkcie V.7. powyżej.  

 
9. Obowiązkiem Szkoły jest nadanie otwartej licencji wszystkim utworom (w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) powstałym w Programie w efekcie realizacji wybranej ścieżki 
edukacyjnej (np. albumy cyfrowe, prezentacje, gry, strony www itp.) - Licencja 
Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY Polska 3.0. Wszystkie utwory 
powinny być oznaczone stosowną klauzulą: [Tytuł lub opis utworu] jest 
dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY 3.0 
Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [Programu #SuperKoderzy oraz 
nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach Programu 
#SuperKoderzy, realizowanego przez Fundację Orange.  

 
10.  W przypadku wytworzenia w ramach realizowanej ścieżki edukacyjnej zdjęć, 

materiałów audiowizualnych, nagrań lub innych materiałów wymagających 
zabezpieczenia wizerunku uczestników, Szkoła bierze na siebie 
odpowiedzialność za uprzednie pozyskanie pisemnych zgód uczestników lub 
opiekunów prawnych uczestników na wytworzenie oraz przetwarzanie przez 
Fundację Orange tych materiałów, zgodnie ze wzorem udostępnionym na 
stronie www.superkoderzy.pl. Oświadczenia dotyczące zgód Szkoła 
przekazuje Fundacji Orange na jej żądanie, zaś ich skany dołącza do 
sprawozdania merytorycznego z realizacji Programu. Szkoła zobowiązuje się, 
że wszystkie przekazane Fundacji Orange materiały zawierać będą stosowne 
zgody na nieodpłatne użycie wizerunku uczestnika na wszystkich polach 
eksploatacji: niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.  

 
11.  W przypadku, gdy wymogi formalne zgłoszenia spełni mniej niż 140 Szkół, 

Organizator zastrzega, że do Programu zostaną przyjęte jedynie te Szkoły, 
których wnioski spełniają wymogi formalne. W takim wypadku zakładana 
przez Organizatora liczba szkół (140) ulegnie stosownemu zmniejszeniu do 
liczby złożonych zgłoszeń spełniających wymogi formalne. 
 

VII. DANE OSOBOWE  
 
1. W związku z rekrutacją do Programu oraz zakwalifikowaniem się do 

Programu i późniejszą jego realizacją, Fundacja przetwarza dane 
osobowe osób reprezentujących Szkołę, Lidera projektu, nauczycieli 

mailto:monika.wronska@orange.com
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biorących udział w realizacji Programu, dzieci – uczniów Szkół  
uwidocznionych na zdjęciach i filmach dokumentujących realizację 
Programu oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych tych uczniów 
(rodziców bądź opiekunów prawnych). W związku z rekrutacją do 
Programu mogą być również przetwarzane dane osobowe w postaci 
wizerunku osób uwidocznionych w pracy zgłoszeniowej.  

 
2. Szkoła zobowiązuje się do przekazania każdej z osób, której dane 

osobowe są przetwarzane przez Fundację, informacji znajdujących się 
poniżej.  

 

3. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu 
zgłoszeniowym oraz danych osobowych w postaci wizerunku osób 
zamieszczonym na pracy zgłoszeniowej  przesłanej przez Szkołę w 
wykonaniu punktu IV.4 Regulaminu, a także wszelkich materiałów w 
postaci zdjęć lub filmów zawierających dane osobowe zrealizowanych w 
wykonaniu Programu jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-
326), Al. Jerozolimskie 160. 

 

4. Fundacja przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie: 
 

(a) dane osobowe osoby reprezentującej szkołę, takie jak: imię i 
nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu 

(b) dane osobowe Lidera projektu, takie jak: imię i nazwisko, miejsce 
pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu 

(c)  dane osobowe uczniów, takie jak: wizerunek  
(d) dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów, takie jak: imię i 

nazwisko, podpis 
 

5. Fundacja przetwarza dane osobowe w ww. zakresie w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do Programu #SuperKoderzy (dalej 
„Program”), w celu zawarcia i wykonania umowy na dotację przyznaną 
przez Fundację w wyniku zakwalifikowania do Programu, realizacji 
Programu i udokumentowania tej realizacji. Dodatkowo dane osobowe 
ww. osób mogą być przetwarzane w celu informowania o działalności 
Fundacji oraz promowania tej działalności i celów statutowych Fundacji, a 
także w celach związanych zarówno z dochodzeniem roszczeń przez 
Fundację, jak i obroną przed takimi roszczeniami. Dane osobowe 
przedstawicieli ustawowych uczniów są przetwarzane w celu 
udokumentowania wyrażenia zgód w imieniu uczniów. 
 

6. Dane osobowe Liderów projektu/dyrektorów szkoły, które Fundacja 
przetwarza w celu rozstrzygnięcia rekrutacji, będą przetwarzane na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest 
realizacja działań statutowych Fundacji, w tym w szczególności w zakresie 
wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w szczególności 
wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, 
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oświaty i wychowania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe dyrektora 
Szkoły, która została zakwalifikowana do Programu, jako osoby 
uprawnionej do reprezentowania Szkoły, będą przetwarzane w celu 
zawarcia umowy dotacji na warunkach opisanych w Regulaminie (art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO) 
  

7. Dane osobowe w postaci wizerunku osób uwidocznionych w pracy 
konkursowej przesłanej przez Szkołę dołączonej do zgłoszenia 
rekrutacyjnego, a także wizerunku uwidocznionego na zdjęciach i filmach 
dokumentujących przebieg Programu, będziemy przetwarzać na 
podstawie wyrażonej przez te osoby zgody. Dane osobowe 
przedstawicieli ustawowych uczniów Fundacja będzie przetwarzać, 
albowiem zgodnie z przepisami prawa zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w postaci wizerunku i jego rozpowszechnienie za osobę nie 
mającą ukończonych 13 lat muszą wyrazić jej przedstawiciele ustawowi. 

 
8. Na podstawie wyrażonej przez określone osoby zgody, ich dane osobowe  

w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, kodu pocztowego oraz 
zajmowanego przez nie stanowiska będą przetwarzane w celu 
przesyłania tym osobom informacji o działaniach statutowych Fundacji 
(art. 6 ust. 1 lit a) RODO).  

 
9. Podanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym oraz realizacji 

Programu jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w 
rekrutacji do Programu, jak również w celu wzięcia udziału w Programie. 
Niepodanie przez ww. osoby ich danych osobowych w ww. celu 
spowoduje, że Fundacja nie będzie mogła zakwalifikować do Programu 
Szkoły, z którą dana osoba jest związana.  

 

10. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach 
statutowych Fundacji jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie 
nieprzesyłaniem przez Fundację informacji o jej działaniach.  

 
11. Ww. dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 

współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te 
udzielają wsparcia Fundacji w zakresie wspólnej realizacji Programu 
#SuperKoderzy tj. partnerom Programu - Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie, Plac 
Kasztelański 3, 01-362 (Operator Programu #SuperKoderzy) oraz firmom: 
KazikKoduje Marcin Kieruzel i No Input Signal zajmującym się 
administrowaniem stroną internetową Programu, jak również 
świadczeniem usług hostingu. 

  
12. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) do zakończenia rekrutacji - w przypadku wzięcia udziału jedynie w 
procesie rekrutacji do Programu, 

2) do zakończenia Programu - w przypadku wzięcia udziału w realizacji 
Programu, 
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3) przez okres 6 lat od dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia 
zgody na przesyłanie informacji o działaniach statutowych Fundacji. 

 

13. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma 
prawo dostępu do jej danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, 
ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

14. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma  
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z 
jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Fundację danych 
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO. 

15. Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa). 

16. Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma prawo w 
każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w 
zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało 
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby 
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać, wysyłając 
wiadomość na adres dpofundacja@orange.com. 

17. Szczegółowe dane na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce 
Prywatności Fundacji Orange https://fundacja.orange.pl/o-fundacji/polityka-
prywatnosci-fundacji-orange/.  

18.  Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są 
następujące dpofundacja@orange.com.  

 

VIII. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 
 
1. Elektroniczny formularz Wniosku dostępny jest na stronie internetowej 

Programu pod adresem www.superkoderzy.pl. Wnioski złożone w innej 
formie nie będą rozpatrywane. 

 
2. Szkoła wypełnia szczegółowe informacje i dodaje niezbędne załączniki, 

po zalogowaniu się do formularza. 
 
3. Kompletny Wniosek zapisany w systemie formularzy ma status 

oczekującego na decyzję. 
 
4. Szkoły, których zgłoszenia zostaną w bazie on-line zaakceptowane 

(zakwalifikowane do Programu), zostaną poproszone o wydrukowanie 
Wniosku w dwóch egzemplarzach, jego podpisanie, opieczętowanie i 
odesłanie do Fundacji Orange. 

 
5. Formalną i merytoryczną oceną Wniosków zajmuje się powołana przez 

Zarząd Fundacji Orange Komisja Kwalifikacyjna przy ewentualnym 
wsparciu ekspertów zewnętrznych. Jej decyzje są ostateczne, a 
Wnioskodawcy nie mają prawa odwoływania się od tych decyzji. 

mailto:dpofundacja@orange.com
http://www.superkoderzy.pl/
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6. Ocenie Komisji podlegać będą:  

a) atrakcyjność pracy zgłoszeniowej (pomysł, zaangażowanie w 
przygotowanie), 

b) obecność tematyki programowania, nowych technologii i kompetencji  
cyfrowych, świadczące o zrozumieniu idei programu #SuperKoderzy, 

c) zaangażowanie dzieci jako odbiorców inicjatywy. 
 

7. Uczestnik, którego Szkoła znajduje się na terenie gmin zidentyfikowanych 
na podstawie oceny skali potrzeb lokalnych, otrzymuje dodatkowe 2 
punkty (Lista gmin: załącznik nr 1). Ocena ta wynika z analizy 
statystycznej blisko 30 wskaźników w 4 obszarach: społecznym, 
ekonomicznym, cyfrowym i edukacyjnym. Dane służące ocenie tych 
obszarów pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych – takich jak Główny 
Urząd Statystyczny (np.: dane o bezrobociu), Sprawozdania Budżetowe 
JST publikowane przez Ministerstwo Finansów (np.dochody podatkowe 
gmin), Centrum Informatyczne Edukacji (wyniki egzaminów 8-klasisty), 
UKE. Analiza statystyczna została przeprowadzona przez Fundację 
Stocznia. 
 

8. Fundacja Orange nie udostępnia indywidualnych informacji o przebiegu i 
wyniku prac Komisji Kwalifikacyjnej przed publikacją wyników. 

 
9. Kryteria oceny Wniosków: 

a) Wniosek wraz z załącznikami wpłynął w terminie w wersji 
elektronicznej (online). 

b) Praca zgłoszeniowa załączona do Wniosku spełnia kryteria 
jakościowe opisane w punkcie 6 powyżej oraz punkcie IV.4 powyżej. 

c) Wniosek złożono na właściwym formularzu. 
d) Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony i zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 
e) Dane we Wniosku są kompletne. 

 

IX. OBOWIĄZKI SZKOŁY 
1. Szkoła zobowiązana będzie zapewnić warunki techniczne i lokalowe 

umożliwiające realizację Programu. 
2. Nauczyciel/edukator wytypowany przez Dyrektora na Lidera projektu po 

stronie Szkoły zobowiązany jest do zaangażowania się w realizację 
Programu w wymiarze wystarczającym do całościowego zrealizowania 
zajęć z jednej z wybranych ścieżek, także z uwzględnieniem scenariusza 
pracy online w przypadku, gdy funkcjonowanie szkół będzie ograniczone 
przepisami prawa. Program zakłada również realizację czterech 45-
minutowych scenariuszy z wprowadzenia do programu Scratch. Zajęcia te 
może przeprowadzić nauczyciel informatyki. 

3. Organizator Programu zapewnia Liderowi projektu możliwość korzystania 
z konsultacji z dedykowanym ekspertem wspierającym realizację 
Programu przez Szkołę i dba o właściwą realizację Programu służącą 
osiąganiu celów Programu. 



 

10 

 

4. Lider projektu zobowiązany będzie podejmować czynności w celu 
podtrzymania zainteresowania realizowanymi zadaniami w grupie dzieci, 
a w przypadku wystąpienia trudności skutkujących niemożnością realizacji 
zajęć powiadomi o tym fakcie Organizatora. 

5. Lider projektu zobowiązany jest do zamieszczania relacji z 
przeprowadzanych zajęć co najmniej raz w miesiącu na stronie 
internetowej programu www.superkoderzy.pl, jak również do uzupełnienia 
i aktualizowania zakładki z podstawowymi informacjami o swojej szkole. 

6. Lider projektu zobowiązany będzie do uczestnictwa w prowadzonych 
przez Organizatora szkoleniach i/lub spotkaniach w ramach Programu. 
Przede wszystkim zobowiązany jest do uczestnictwa w 1-dniowym 
szkoleniu wstępnym wraz z drugim nauczycielem wspierającym. W 
przypadku wyboru ścieżki edukacyjnej Mikrobitowcy, Lider projektu 
wraz z nauczycielem wspierającym zobowiązani są do uczestnictwa 
w 3-dniowym szkoleniu wstępnym.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania i wprowadzenia zmian 
w przyszłości odnośnie zasad realizacji i ewaluacji przebiegu Programu. 

8. Szkoła zezwoli Organizatorowi na wykorzystanie zdjęć z 
przeprowadzanych zajęć (zdjęcia z uczestnikami, dziećmi), zapewni 
zgody autorów zdjęć na bezpłatną ich publikację oraz uzyskanie zgody 
Lidera projektu i innych nauczycieli zaangażowanych w realizację 
Programu na publikację ich danych osobowych w tym wizerunku w celach 
informacyjnych i promocyjnych, w szczególności w środkach masowego 
przekazu oraz w internecie. 

9. Szkoła zadba o to, aby zdjęcia udostępniane w ramach Programu, 
zawierające wizerunek dzieci i osób dorosłych, poprzedzone były 
otrzymaniem odpowiednich zgód na wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie materiały związane z Programem przekazane Organizatorowi 
przez uczestników Programu nie podlegają zwrotowi. 

3. Szkoła wyraża zgodę na powoływanie się przez Fundację Orange na 
uczestnictwo Szkoły w Programie w celach związanych z realizacją i 
promowaniem Programu, w tym w szczególności na portalu Fundacji 
Orange www.fundacja.orange.pl, www.superkoderzy.pl, a także w 
materiałach związanych z Programem. 

4. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Regulaminu, 
w szczególności zmniejszenia wysokości puli przeznaczonej na dotacje, 
bez podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym 
zainteresowanych Programem na stronie internetowej Programu pod 
adresem  www.superkoderzy.pl. 

5. Operatorem Programu #SuperKoderzy działającym w imieniu Fundacji 
Orange jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, z siedzibą 
w Warszawie, Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa, www.think.org.pl, 
tel. 22-642 22 40, e-mail: biuro@think.org.pl. 

http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.superkoderzy.pl/
http://www.think.org.pl/
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6. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne 
na stronie internetowej Programu pod adresem www.superkoderzy.pl. 

 
 
 
Załącznik nr 1 
Lista gmin 
WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

dolnośląskie świdnicki Dobromierz  

dolnośląskie górowski Góra  

dolnośląskie złotoryjski Pielgrzymka  

dolnośląskie głogowski Pęcław  

dolnośląskie górowski Jemielno  

kujawsko-pomorskie brodnicki Świedziebnia  

kujawsko-pomorskie świecki Drzycim  

kujawsko-pomorskie wąbrzeski Wąbrzeźno  

kujawsko-pomorskie inowrocławski Dąbrowa Biskupia  

kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński Ciechocin  

kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński Radomin  

kujawsko-pomorskie świecki Nowe  

kujawsko-pomorskie radziejowski Osięciny  

kujawsko-pomorskie toruński Czernikowo  

kujawsko-pomorskie lipnowski Lipno  

kujawsko-pomorskie tucholski Śliwice  

kujawsko-pomorskie nakielski Kcynia  

kujawsko-pomorskie włocławski Izbica Kujawska  

kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński Golub-Dobrzyń  

kujawsko-pomorskie brodnicki Zbiczno  

kujawsko-pomorskie włocławski Brześć Kujawski  

kujawsko-pomorskie mogileński Strzelno  

kujawsko-pomorskie rypiński Rypin  

kujawsko-pomorskie grudziądzki Łasin  

kujawsko-pomorskie toruński Chełmża  

kujawsko-pomorskie włocławski Kowal  

kujawsko-pomorskie aleksandrowski Koneck  

kujawsko-pomorskie grudziądzki Rogóźno  

kujawsko-pomorskie włocławski Baruchowo  

kujawsko-pomorskie radziejowski Dobre  

kujawsko-pomorskie chełmiński Papowo Biskupie  

kujawsko-pomorskie grudziądzki Gruta  

kujawsko-pomorskie lipnowski Lipno  

kujawsko-pomorskie rypiński Rypin  

kujawsko-pomorskie sępoleński Sośno  

kujawsko-pomorskie lipnowski Chrostkowo  

kujawsko-pomorskie radziejowski Topólka  

kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński Zbójno  

kujawsko-pomorskie radziejowski Piotrków Kujawski  

kujawsko-pomorskie radziejowski Bytoń  

kujawsko-pomorskie wąbrzeski Płużnica  

kujawsko-pomorskie włocławski Choceń  

kujawsko-pomorskie rypiński Rogowo  

kujawsko-pomorskie rypiński Skrwilno  

kujawsko-pomorskie włocławski Boniewo  

kujawsko-pomorskie aleksandrowski Aleksandrów Kujawski  

kujawsko-pomorskie lipnowski Bobrowniki  

kujawsko-pomorskie rypiński Brzuze  

http://www.superkoderzy.pl/
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kujawsko-pomorskie rypiński Wąpielsk  

kujawsko-pomorskie lipnowski Tłuchowo  

kujawsko-pomorskie grudziądzki Radzyń Chełmiński  

kujawsko-pomorskie włocławski Lubień Kujawski  

kujawsko-pomorskie aleksandrowski Nieszawa  

kujawsko-pomorskie włocławski Chodecz  

kujawsko-pomorskie lipnowski Dobrzyń nad Wisłą  

kujawsko-pomorskie lipnowski Skępe  

kujawsko-pomorskie grudziądzki Świecie nad Osą  

kujawsko-pomorskie lipnowski Kikół  

kujawsko-pomorskie radziejowski Radziejów  

kujawsko-pomorskie lipnowski Wielgie  

lubelskie zamojski Skierbieszów  

lubelskie chełmski Wojsławice  

lubelskie biłgorajski Biszcza  

lubelskie krasnostawski Kraśniczyn  

lubelskie biłgorajski Aleksandrów  

lubelskie opolski Wilków  

lubelskie janowski Dzwola  

lubelskie chełmski Wierzbica  

lubelskie zamojski Sułów  

lubelskie radzyński Wohyń  

lubelskie krasnostawski Łopiennik Górny  

lubelskie bialski Sosnówka  

lubelskie lubartowski Firlej  

lubelskie hrubieszowski Uchanie  

lubelskie bialski Rossosz  

lubelskie chełmski Sawin  

lubelskie kraśnicki Annopol  

lubelskie krasnostawski Izbica  

lubelskie parczewski Podedwórze  

lubelskie biłgorajski Józefów  

lubelskie chełmski Dorohusk  

lubelskie chełmski Białopole  

lubelskie biłgorajski Goraj  

lubelskie chełmski Rejowiec Fabryczny  

lubelskie zamojski Stary Zamość  

lubelskie włodawski Hańsk  

lubelskie hrubieszowski Trzeszczany  

lubelskie parczewski Siemień  

lubelskie łukowski Serokomla  

lubelskie lubartowski Ostrówek  

lubelskie biłgorajski Obsza  

lubelskie parczewski Sosnowica  

lubelskie tomaszowski Ulhówek  

lubelskie kraśnicki Gościeradów  

lubelskie hrubieszowski Horodło  

lubelskie włodawski Hanna  

lubelskie zamojski Nielisz  

lubelskie chełmski Dubienka  

lubelskie parczewski Milanów  

lubelskie krasnostawski Rudnik  

lubelskie chełmski Rejowiec Fabryczny  

lubelskie rycki Nowodwór  

lubelskie lubelski Wojciechów  

lubelskie radzyński Borki  

lubelskie chełmski Ruda-Huta  



 

13 

 

lubelskie chełmski Leśniowice  

lubelskie bialski Tuczna  

lubelskie włodawski Wola Uhruska  

lubelskie lubartowski Jeziorzany  

lubelskie lubartowski Kock  

lubelskie bialski Sławatycze  

lubelskie parczewski Dębowa Kłoda  

lubelskie włodawski Wyryki  

lubelskie włodawski Stary Brus  

lubuskie strzelecko-
drezdenecki 

Zwierzyn  

lubuskie żagański Brzeźnica  

lubuskie sulęciński Sulęcin  

lubuskie międzyrzecki Bledzew  

lubuskie krośnieński Gubin  

lubuskie żarski Lubsko  

lubuskie nowosolski Kolsko  

lubuskie świebodziński Łagów  

lubuskie żagański Niegosławice  

lubuskie krośnieński Bytnica  

lubuskie świebodziński Szczaniec  

lubuskie międzyrzecki Przytoczna  

lubuskie strzelecko-
drezdenecki 

Dobiegniew  

lubuskie żagański Małomice  

lubuskie żagański Gozdnica  

łódzkie poddębicki Uniejów  

łódzkie radomszczański Żytno  

łódzkie tomaszowski Czerniewice  

łódzkie piotrkowski Aleksandrów  

łódzkie poddębicki Pęczniew  

łódzkie łęczycki Łęczyca  

łódzkie kutnowski Krośniewice  

łódzkie tomaszowski Rzeczyca  

łódzkie sieradzki Brąszewice  

łódzkie kutnowski Żychlin  

łódzkie kutnowski Nowe Ostrowy  

łódzkie kutnowski Łanięta  

łódzkie kutnowski Dąbrowice  

łódzkie radomszczański Przedbórz  

małopolskie dąbrowski Mędrzechów  

małopolskie nowosądecki Łabowa  

małopolskie nowotarski Ochotnica Dolna  

małopolskie dąbrowski Bolesław  

małopolskie nowosądecki Grybów  

małopolskie dąbrowski Szczucin  

małopolskie nowosądecki Gródek nad Dunajcem  

małopolskie limanowski Słopnice  

małopolskie dąbrowski Radgoszcz  

małopolskie tarnowski Rzepiennik Strzyżewski  

małopolskie gorlicki Lipinki  

małopolskie limanowski Kamienica  

małopolskie limanowski Niedźwiedź  

małopolskie gorlicki Ropa  

małopolskie gorlicki Uście Gorlickie  

małopolskie gorlicki Bobowa  

małopolskie limanowski Dobra  
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małopolskie limanowski Łukowica  

małopolskie nowosądecki Korzenna  

mazowieckie mławski Radzanów  

mazowieckie ostrowski Szulborze Wielkie  

mazowieckie zwoleński Przyłęk  

mazowieckie szydłowiecki Orońsko  

mazowieckie makowski Maków Mazowiecki  

mazowieckie żuromiński Bieżuń  

mazowieckie siedlecki Korczew  

mazowieckie mławski Lipowiec Kościelny  

mazowieckie płoński Naruszewo  

mazowieckie ostrołęcki Myszyniec  

mazowieckie przysuski Potworów  

mazowieckie sierpecki Mochowo  

mazowieckie ostrowski Wąsewo  

mazowieckie żuromiński Kuczbork-Osada  

mazowieckie przysuski Gielniów  

mazowieckie mławski Dzierzgowo  

mazowieckie łosicki Huszlew  

mazowieckie gostyniński Gostynin  

mazowieckie pułtuski Pokrzywnica  

mazowieckie makowski Szelków  

mazowieckie przasnyski Przasnysz  

mazowieckie sierpecki Sierpc  

mazowieckie przasnyski Krzynowłoga Mała  

mazowieckie przysuski Wieniawa  

mazowieckie płocki Drobin  

mazowieckie przysuski Rusinów  

mazowieckie ostrołęcki Goworowo  

mazowieckie żuromiński Lubowidz  

mazowieckie lipski Ciepielów  

mazowieckie sierpecki Szczutowo  

mazowieckie szydłowiecki Chlewiska  

mazowieckie szydłowiecki Jastrząb  

mazowieckie płocki Słubice  

mazowieckie makowski Rzewnie  

mazowieckie żuromiński Siemiątkowo  

mazowieckie przysuski Borkowice  

mazowieckie kozienicki Magnuszew  

mazowieckie sierpecki Zawidz  

mazowieckie zwoleński Kazanów  

mazowieckie makowski Różan  

mazowieckie przasnyski Chorzele  

mazowieckie sierpecki Rościszewo  

mazowieckie makowski Krasnosielc  

mazowieckie przasnyski Jednorożec  

mazowieckie przysuski Klwów  

mazowieckie ostrołęcki Czarnia  

mazowieckie szydłowiecki Mirów  

mazowieckie makowski Czerwonka  

mazowieckie lipski Chotcza  

opolskie nyski Otmuchów  

opolskie namysłowski Świerczów  

opolskie nyski Kamiennik  

podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne  

podkarpackie przemyski Krasiczyn  

podkarpackie m.Przemyśl Przemyśl  
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podkarpackie jasielski Skołyszyn  

podkarpackie jarosławski Pruchnik  

podkarpackie łańcucki Rakszawa  

podkarpackie jarosławski Rokietnica  

podkarpackie lubaczowski Cieszanów  

podkarpackie dębicki Czarna  

podkarpackie przeworski Tryńcza  

podkarpackie sanocki Besko  

podkarpackie lubaczowski Narol  

podkarpackie strzyżowski Frysztak  

podkarpackie przemyski Krzywcza  

podkarpackie przemyski Stubno  

podkarpackie krośnieński Dukla  

podkarpackie lubaczowski Wielkie Oczy  

podkarpackie niżański Krzeszów  

podkarpackie kolbuszowski Niwiska  

podkarpackie kolbuszowski Raniżów  

podkarpackie jasielski Brzyska  

podkarpackie dębicki Brzostek  

podkarpackie leżajski Nowa Sarzyna  

podkarpackie niżański Jarocin  

podkarpackie przemyski Orły  

podkarpackie jarosławski Roźwienica  

podkarpackie dębicki Jodłowa  

podkarpackie jasielski Kołaczyce  

podkarpackie lubaczowski Lubaczów  

podkarpackie niżański Rudnik nad Sanem  

podkarpackie brzozowski Jasienica Rosielna  

podkarpackie jarosławski Laszki  

podkarpackie leski Baligród  

podkarpackie jasielski Nowy Żmigród  

podkarpackie jasielski Osiek Jasielski  

podkarpackie sanocki Sanok  

podkarpackie brzozowski Dydnia  

podkarpackie kolbuszowski Dzikowiec  

podkarpackie leżajski Kuryłówka  

podkarpackie brzozowski Nozdrzec  

podkarpackie sanocki Tyrawa Wołoska  

podkarpackie leski Cisna  

podkarpackie rzeszowski Dynów  

podkarpackie niżański Jeżowe  

podkarpackie strzyżowski Wiśniowa  

podkarpackie ropczycko-
sędziszowski 

Wielopole Skrzyńskie  

podkarpackie krośnieński Jaśliska  

podkarpackie bieszczadzki Lutowiska  

podkarpackie niżański Harasiuki  

podkarpackie przemyski Dubiecko  

podkarpackie przemyski Fredropol  

podkarpackie rzeszowski Kamień  

podkarpackie brzozowski Domaradz  

podkarpackie przemyski Bircza  

podkarpackie przeworski Adamówka  

podkarpackie przeworski Jawornik Polski  

podkarpackie jasielski Krempna  

podlaskie augustowski Nowinka  

podlaskie sejneński Sejny  
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podlaskie suwalski Szypliszki  

podlaskie białostocki Gródek  

podlaskie białostocki Tykocin  

podlaskie sejneński Puńsk  

podlaskie wysokomazowiecki Klukowo  

podlaskie suwalski Przerośl  

podlaskie bielski Wyszki  

podlaskie hajnowski Narew  

podlaskie białostocki Łapy  

podlaskie bielski Rudka  

podlaskie łomżyński Przytuły  

podlaskie moniecki Goniądz  

podlaskie sejneński Krasnopol  

podlaskie augustowski Bargłów Kościelny  

podlaskie suwalski Rutka-Tartak  

podlaskie kolneński Stawiski  

podlaskie białostocki Suraż  

podlaskie grajewski Szczuczyn  

podlaskie łomżyński Miastkowo  

podlaskie sokólski Dąbrowa Białostocka  

podlaskie kolneński Grabowo  

podlaskie białostocki Zawady  

podlaskie siemiatycki Dziadkowice  

podlaskie łomżyński Jedwabne  

podlaskie suwalski Jeleniewo  

podlaskie sokólski Nowy Dwór  

podlaskie augustowski Lipsk  

podlaskie moniecki Trzcianne  

podlaskie białostocki Poświętne  

podlaskie siemiatycki Milejczyce  

podlaskie sokólski Szudziałowo  

podlaskie hajnowski Dubicze Cerkiewne  

podlaskie hajnowski Czeremcha  

podlaskie sokólski Sidra  

podlaskie moniecki Jaświły  

podlaskie siemiatycki Mielnik  

podlaskie augustowski Płaska  

podlaskie sokólski Janów  

podlaskie suwalski Wiżajny  

podlaskie grajewski Grajewo  

podlaskie sokólski Korycin  

podlaskie sejneński Sejny  

podlaskie siemiatycki Drohiczyn  

podlaskie moniecki Jasionówka  

podlaskie kolneński Mały Płock  

podlaskie grajewski Rajgród  

podlaskie grajewski Wąsosz  

podlaskie kolneński Turośl  

podlaskie sokólski Krynki  

podlaskie łomżyński Zbójna  

podlaskie grajewski Radziłów  

podlaskie sejneński Giby  

podlaskie sokólski Suchowola  

pomorskie kartuski Somonino  

pomorskie starogardzki Czarna Woda  

pomorskie kościerski Liniewo  

pomorskie malborski Malbork  
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pomorskie kościerski Lipusz  

pomorskie słupski Potęgowo  

pomorskie wejherowski Łęczyce  

pomorskie bytowski Trzebielino  

pomorskie sztumski Mikołajki Pomorskie  

pomorskie kościerski Karsin  

pomorskie kwidzyński Prabuty  

pomorskie słupski Główczyce  

pomorskie człuchowski Debrzno  

pomorskie lęborski Wicko  

pomorskie człuchowski Koczała  

pomorskie wejherowski Choczewo  

pomorskie sztumski Dzierzgoń  

pomorskie bytowski Czarna Dąbrówka  

pomorskie bytowski Miastko  

pomorskie lęborski Cewice  

pomorskie wejherowski Linia  

pomorskie słupski Dębnica Kaszubska  

pomorskie sztumski Stary Dzierzgoń  

świętokrzyskie kielecki Łopuszno  

świętokrzyskie konecki Fałków  

świętokrzyskie sandomierski Zawichost  

świętokrzyskie opatowski Tarłów  

świętokrzyskie kielecki Mniów  

świętokrzyskie kielecki Nowa Słupia  

świętokrzyskie staszowski Osiek  

świętokrzyskie skarżyski Bliżyn  

świętokrzyskie sandomierski Dwikozy  

świętokrzyskie kielecki Bodzentyn  

świętokrzyskie ostrowiecki Bałtów  

świętokrzyskie pińczowski Kije  

świętokrzyskie konecki Gowarczów  

świętokrzyskie ostrowiecki Ćmielów  

świętokrzyskie sandomierski Obrazów  

świętokrzyskie kielecki Łagów  

świętokrzyskie sandomierski Łoniów  

świętokrzyskie ostrowiecki Kunów  

świętokrzyskie konecki Radoszyce  

świętokrzyskie konecki Ruda Maleniecka  

świętokrzyskie sandomierski Klimontów  

świętokrzyskie staszowski Łubnice  

świętokrzyskie sandomierski Samborzec  

świętokrzyskie opatowski Iwaniska  

świętokrzyskie konecki Smyków  

świętokrzyskie konecki Słupia Konecka  

świętokrzyskie kielecki Bieliny  

świętokrzyskie kielecki Raków  

świętokrzyskie jędrzejowski Imielno  

świętokrzyskie buski Gnojno  

świętokrzyskie staszowski Bogoria  

warmińsko-mazurskie olsztyński Biskupiec  

warmińsko-mazurskie szczycieński Szczytno  

warmińsko-mazurskie elbląski Gronowo Elbląskie  

warmińsko-mazurskie olecki Olecko  

warmińsko-mazurskie olsztyński Kolno  

warmińsko-mazurskie piski Ruciane-Nida  

warmińsko-mazurskie nidzicki Kozłowo  
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warmińsko-mazurskie braniewski Frombork  

warmińsko-mazurskie mrągowski Piecki  

warmińsko-mazurskie lidzbarski Kiwity  

warmińsko-mazurskie elbląski Elbląg  

warmińsko-mazurskie węgorzewski Pozezdrze  

warmińsko-mazurskie działdowski Iłowo-Osada  

warmińsko-mazurskie piski Orzysz  

warmińsko-mazurskie iławski Zalewo  

warmińsko-mazurskie ostródzki Małdyty  

warmińsko-mazurskie działdowski Działdowo  

warmińsko-mazurskie działdowski Płośnica  

warmińsko-mazurskie lidzbarski Lidzbark Warmiński  

warmińsko-mazurskie nidzicki Janowo  

warmińsko-mazurskie giżycki Ryn  

warmińsko-mazurskie szczycieński Pasym  

warmińsko-mazurskie bartoszycki Bisztynek  

warmińsko-mazurskie lidzbarski Orneta  

warmińsko-mazurskie elbląski Pasłęk  

warmińsko-mazurskie nowomiejski Kurzętnik  

warmińsko-mazurskie działdowski Rybno  

warmińsko-mazurskie nidzicki Janowiec Kościelny  

warmińsko-mazurskie nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie  

warmińsko-mazurskie szczycieński Jedwabno  

warmińsko-mazurskie olecki Kowale Oleckie  

warmińsko-mazurskie kętrzyński Reszel  

warmińsko-mazurskie nowomiejski Biskupiec  

warmińsko-mazurskie giżycki Miłki  

warmińsko-mazurskie ełcki Prostki  

warmińsko-mazurskie szczycieński Wielbark  

warmińsko-mazurskie nowomiejski Grodziczno  

warmińsko-mazurskie szczycieński Dźwierzuty  

warmińsko-mazurskie ełcki Kalinowo  

warmińsko-mazurskie iławski Kisielice  

warmińsko-mazurskie węgorzewski Budry  

warmińsko-mazurskie olsztyński Świątki  

warmińsko-mazurskie lidzbarski Lubomino  

warmińsko-mazurskie iławski Susz  

warmińsko-mazurskie giżycki Kruklanki  

warmińsko-mazurskie ełcki Stare Juchy  

warmińsko-mazurskie gołdapski Dubeninki  

warmińsko-mazurskie ostródzki Miłomłyn  

warmińsko-mazurskie ostródzki Morąg  

warmińsko-mazurskie mrągowski Mikołajki  

warmińsko-mazurskie braniewski Płoskinia  

warmińsko-mazurskie elbląski Markusy  

warmińsko-mazurskie olecki Wieliczki  

warmińsko-mazurskie szczycieński Świętajno  

warmińsko-mazurskie kętrzyński Srokowo  

warmińsko-mazurskie elbląski Tolkmicko  

warmińsko-mazurskie giżycki Wydminy  

warmińsko-mazurskie mrągowski Sorkwity  

warmińsko-mazurskie ostródzki Miłakowo  

warmińsko-mazurskie bartoszycki Górowo Iławeckie  

warmińsko-mazurskie ostródzki Dąbrówno  

warmińsko-mazurskie piski Biała Piska  

warmińsko-mazurskie ostródzki Łukta  

warmińsko-mazurskie elbląski Młynary  
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warmińsko-mazurskie mrągowski Mrągowo  

warmińsko-mazurskie elbląski Rychliki  

warmińsko-mazurskie braniewski Pieniężno  

warmińsko-mazurskie ostródzki Grunwald  

warmińsko-mazurskie szczycieński Rozogi  

warmińsko-mazurskie gołdapski Banie Mazurskie  

warmińsko-mazurskie braniewski Braniewo  

warmińsko-mazurskie bartoszycki Bartoszyce  

warmińsko-mazurskie kętrzyński Korsze  

warmińsko-mazurskie braniewski Wilczęta  

warmińsko-mazurskie olecki Świętajno  

warmińsko-mazurskie kętrzyński Barciany  

warmińsko-mazurskie bartoszycki Sępopol  

warmińsko-mazurskie elbląski Godkowo  

warmińsko-mazurskie braniewski Lelkowo  

warmińsko-mazurskie kętrzyński Kętrzyn  

warmińsko-mazurskie bartoszycki Górowo Iławeckie  

wielkopolskie chodzieski Margonin  

wielkopolskie koniński Wilczyn  

wielkopolskie złotowski Okonek  

wielkopolskie złotowski Jastrowie  

zachodniopomorskie świdwiński Połczyn-Zdrój  

zachodniopomorskie łobeski Resko  

zachodniopomorskie drawski Kalisz Pomorski  

zachodniopomorskie gryficki Płoty  

zachodniopomorskie stargardzki Suchań  

zachodniopomorskie stargardzki Marianowo  

zachodniopomorskie koszaliński Polanów  

zachodniopomorskie stargardzki Dobrzany  

zachodniopomorskie białogardzki Karlino  

zachodniopomorskie policki Nowe Warpno  

zachodniopomorskie choszczeński Recz  

zachodniopomorskie łobeski Węgorzyno  

zachodniopomorskie białogardzki Białogard  

zachodniopomorskie wałecki Człopa  

zachodniopomorskie szczecinecki Szczecinek  

zachodniopomorskie świdwiński Brzeżno  

zachodniopomorskie szczecinecki Grzmiąca  

zachodniopomorskie świdwiński Świdwin  

zachodniopomorskie świdwiński Rąbino  

zachodniopomorskie pyrzycki Kozielice  

zachodniopomorskie choszczeński Bierzwnik  

zachodniopomorskie białogardzki Tychowo  

zachodniopomorskie świdwiński Sławoborze  

zachodniopomorskie gryfiński Cedynia  

zachodniopomorskie choszczeński Drawno  

zachodniopomorskie stargardzki Stara Dąbrowa  

zachodniopomorskie szczecinecki Barwice  

zachodniopomorskie kamieński Świerzno  

zachodniopomorskie gryficki Brojce  

zachodniopomorskie szczecinecki Biały Bór 
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