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REGULAMIN RANKINGU 

 „Samorządowa Perła Internetu 2016” 

 

§1 

ORGANIZATOR I CEL RANKINGU 
1.  Organizatorem rankingu „Samorządowa Perła Internetu 2016” jest INFOR Biznes Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042) ul. Okopowa 58/72, wydawca „Dziennika 

Gazety Prawnej” (dalej: DGP), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 

307225, posiadająca numer NIP: 5272575823, Numer REGON 141442680, kapitał 

zakładowy 29.421.550 złotych.  

2. Ranking zostanie przygotowany przez należący do Organizatora serwis 

gazetaprawna.pl w terminie od 23 marca 2016 do 29 kwietnia 2016 roku, na stronie 

http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2016/samorzadowa_perla_in

ternetu 

3.  Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej użytecznych i dostępnych dla obywatela 

stron administrowanych przez gminy. 

4.  Najlepszym stronom internetowym, głosami jury, zostaną przyznane Samorządowe 

Perły Internetu 2016  – po jednej w czterech kategoriach. 

5.    Specjalna Samorządowa Perła Internetu 2016 zostanie przyznana jednej stronie www 

wybranej głosami internautów.    

 

§2 

WARUNKI UDZIAŁU 
1. W rankingu mogą wziąć udział  strony zgłoszone przez zainteresowane gminy, w 

jednej z czterech kategorii: a) gmina wiejska, b) gmina wiejsko-miejska, c) miasto 

poniżej 100 tys. mieszkańców, d) miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. 

2. Zgłoszeń dokonują osoby reprezentujące gminy. 

3. Zgłoszenia przyjmuje Organizator wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego publicznie na stronie 

gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorządu2016 w terminie od 23 marca do 15 

kwietnia 2016 roku. Inne formy zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.  

4. Zgłaszający powinien w udostępnionym formularzu umieścić następujące informacje 

na temat strony www: URL strony, kategoria gminy, nazwa urzędu, kod pocztowy. 

 

§3 

PRZEBIEG RANKINGU 

1. Gminy przesyłają zgłoszenia od 24 marca do 15 kwietnia 2016 roku. 

2. Nadesłane zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 

http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2016/samorzadowa_perla_inter

netu/ranking 

3. Wyboru zwycięzców w każdej kategorii, którym przyznany zostanie tytuł 

Samorządowej Perły Internetu 2016 dokona jury, w skład którego wchodzą: Paweł 

Nowacki – zastępca redaktora naczelnego DGP ds. serwisów internetowych i produktów 

elektronicznych, Lidia Raś – gazetaprawna.pl, Magdalena Birecka – dziennik.pl, 

Szymon Ostrowski – Forsal.pl, Ewa Szadkowska – prawnik.pl.  

4. Jury podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego jury. 

5. Zgłoszone strony będą oceniane przez jury w oparciu o następujące kryteria: 
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 interesujący layout (jury określi, czy szablon graficzny strony umożliwia 

szybkie i efektywne jej rozpoznanie przez użytkownika, na ile przejrzysty jest 

układ strony głównej gwarantujący intuicyjność i łatwość w docieraniu przez 

obywatela do poszukiwanych treści, czy czcionka, kolorystyka, elementy 

dekoracyjne są przyjazne dla użytkownika); 

 użyteczność strony  (jury określi, w jakim stopniu strona odpowiada na 

praktyczne potrzeby obywatela, które informacje są faworyzowane na stronie 

głównej, jak czytelne jest Menu i jaka jest jego zawartość merytoryczna, a także 

jaki jest stan aktualizacji danych);  

 obecność mechanizmu ePUAP – (jury oceni, w jakim stopniu obywatel może 

załatwić sprawy urzędowe z wykorzystaniem powyższego mechanizmu); 

 dostępność dla użytkownika – (jury oceni, czy samorządowa strona www jest 

dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób, w tym niepełnosprawnych, czy 

serwis jest dostosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, czy urząd 

posiada mobilną lub responsywną wersję strony, czy język używany na stronie 

jest funkcjonalny i pozwala obywatelowi na zrozumienie przekazywanych treści, 

zwłaszcza w obszarach prawnych). 

6. Niezależnie od decyzji jury, głosami internautów wybrana zostanie jedna strona 

samorządowa, która uzyska tytuł Specjalnej Samorządowej Perły Internetu 2015. 

Głosowanie internautów będzie trwać od godz. 10:00,  dnia 18 kwietnia 2016 roku do 

godz. 12:00 dnia 29 kwietnia  2016 roku i odbędzie się za pośrednictwem strony, o 

której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu. 

7. Adresy pięciu zwycięskich stron, wraz z nazwą zgłaszających je gmin, zostaną podane 

na stronie internetowej gazetaprawna.pl do dnia 24 maja 2016. 

 

§4 

NAGRODY 
Gminy, które zgłosiły zwycięskie strony (laureaci rankingu) otrzymają dyplom oraz darmowy 

dostęp do wydania elektronicznego „Dziennika Gazety Prawnej” e- DGP na okres miesiąca.  

 

§5 

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU RANKINGU 
Kontrolę nad prawidłowością przebiegu plebiscytu sprawuje organizator.  

 

 

 

 
 

 


