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Załącznik nr 1do Regulaminu Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu” 
 
 

WNIOSEK 
Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie pn. „Drewno jest z lasu” 

 
 

DANE PODMIOTU – UCZESTNIKA KONKURSU: 

Pełna nazwa podmiotu 
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. bpa i m. Stanisława  
w Fałkowicach 

Adres siedziby (miejscowość, 
adres, ulica, kod pocztowy, 
poczta) 

Fałkowice 36 
46-034 Pokój 

Forma prowadzenia działalności / 
wpis do ewidencji 

Działalność Organizacji Religijnych 

NIP 752-139-72-74 

REGON 
04 – 007 – 38 - 29 
 

KRS --- 

Forma rozliczenia finansowego  
z CILP (należy wskazać np. 
Faktura, Faktura VAT) 

Faktura, VAT 

Osoba(y) uprawniona(e) do 
reprezentacji oraz podejmowania 
zobowiązań finansowych 
(np. prezes zarządu) 

Proboszcz  
Ks. Mariusz Stafa 

Adres korespondencyjny (należy 
wskazać jeżeli jest inny niż adres 
siedziby)  

- 

Telefon kontaktowy (+48)77/4698155 

Adres skrzynki e-mail 
(poczta elektroniczna) mstafa@poczta.fm 

Dane osoby wskazanej  
do kontaktów roboczych (imię, 
nazwisko, funkcja, nr telefonu, 
adres e-mail) 

Ks. Mariusz Stafa 
Proboszcz 
507684987 
mstafa@poczta.fm 
www. parafia-falkowice.pl 
 
 

Podpis i pieczęć 
składającego wniosek 

Ks. mgr-lic. Mariusz Józef Stafa 
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Działania promocyjne zgłaszane do Konkursu 

 
1. 
 

Zakres działania promocyjnego 
będącego przedmiotem 
wniosku / czynność 

1.Ukazanie piękna sztuki drewnianej z XVIII w., które 
uwydatnione jest w czterdziestu drewnianych figurach, 
drewnianych stacjach drogi krzyżowej z pracowni 
monachijskiej Franza Mayera, drewnianej ambonie z 
czteroma ewangelistami , drewnianym  prospekcie 
organowym w stylu neogotyckim, kasetowym stropie 
drewnianym, w drewnianym prospekcie „Chrystus w 
Ogrodzie Oliwnym”, drewnianej Piecie, drewnianym 
sześciometrowym krzyżu ściennym, drewnianym 
masywnym baldachimie z opisem w języku łacińskim, 
drewnianymi neogotyckimi konfesjonałami,  procesyjnym 
krzyżem pogrzebowym, ławkami i podstawą mocującą. 
2. Cykl nauk konferencyjnych promujących drewno, jako 

niezwykły surowiec, umożliwiający ukazanie bogactwa 
ludzkiego umysłu, wyobraźni i pracy ludzkich rąk 
wyrażonej w sztuce sakralnej. 
3. Promowanie przedmiotów drewnianych znajdujących 
się w kościele,   zlokalizowanym na terenie Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego. 
4. Promocja chrzcielnicy w Polsce, (górna część 
wykonana z drewna), w której została ochrzczona 
Julianna Kubicki, wyniesiona przez Stolicę Apostolską 
11.06.2022r.,we Wrocławiu,  do godności 
błogosławionych męczennic( S.M. Edelburgis Kubicki).   
5. Promocja  dorobku  sztuki drewnianej, poprzez 
posiadane w kościele relikwie św. bpa Stanisława  
z  Katedry Wawelskiej (od 2019r.).   
6. Walory kulturowe i społeczne obiektu realizowane są 
przez bożonarodzeniowe koncerty w wykonaniu  
filharmonii opolskiej oraz artystów m.in. Eleni, Gang 
Marcela, Orkiestr dętych.  W obiekcie odbywają się 
ogólno dostępne konferencje promujące życie rodzinne,  
ukazujące godność osób w podeszłym wieku, osób 
niepełnosprawnych. Odbywa się profilaktyka zdrowego 
stylu życia dla młodego pokolenia i zapobieganiu 
współczesnym uzależnieniom. W obliczu globalnej 
degradacji środowiska, w bogato uposażonej w drewno 
świątyni, dokonujemy uświadamiania  aktualności 
nauczania pp. Franciszka z encykliki „Laudato Si”: 
«człowiek wskutek nierozważnego wykorzystywania 
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przyrody powoduje niebezpieczeństwo jej zniszczenia, 
oraz że z kolei on sam padnie ofiarą tej degradacji” (nr4), 
7. Realizujemy w sposób ciągły współpracę i promocję 
bogactwa dorobku pokoleń i aktualnych wydarzeń  
w TVP 3 Opole oraz w Radio Doxa. 
7. Od 2022 roku, posiadamy oznakowanie dróg  w Gminie 
Pokój i Świerczów, wskazujące turystom i pasjonatom 
kierunek do kościoła, celem zapoznania się  
z bogactwem drewnianej sztuki sakralnej w Fałkowicach.    
 

 
2. 
 

Podmiot realizujący 
działanie / projekt 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. bpa  i m. Stanisława   
 

 
3. 
 

Planowany termin i miejsce  
Realizacji działań / projektu 

Październik 2022 
Październik 2023 

 
4. 
 

Podmioty zaangażowane  
w realizację działań / projektu 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 
ul. Piastowska 14; 45-082 Opole. 
 

5.  Forma własności oraz stan 
prawny obiektu będącego 
przedmiotem wniosku  

Zabytki ruchome drewniane są własnością parafii.  
Stan prawny: wpisane do karty zabytków ruchomych  
w rejestrze Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  ( ZR.5183.34.2019.AM  Opole) 

 
6. 
 

Krótki opis obiektu / projektu 
będącego przedmiotem działań 

Czas powstania figur-rzeźb drewnianych poł. XVIII w.  
Stan obecny: bardzo istotne działanie kołatka. Podstawa – 
próchno. 
Materiał, technika:  Drewno, malowanie, złocenie  
Styl: eklektyzm, barok.  
Wymiary 90cm oraz 330x200cm 
Figury posiadają polichromię, pełnoplastyczna kompozycja 
rzeźbiarska.  
Ołtarz główny ( 1880r.) posiada dziewięć drewnianych figur. 
Dwa ołtarze boczne ( 1880r.), są wyposażone łącznie w 
dziesięć figur.  
W prezbiterium znajdują się także dwie figury św. Piotra i 
Pawła – stan j.w. 
Uszkodzenia mechaniczne, ubytki dekoracji ornamentalnej.    

7. Krótki opis planowanego 
zakresu działań 

Przerwanie procesu namnażania kołatka, konserwacja figur, 
złocenie, naprawa ubytków, przywrócenie ich piękna.  

8. Lokalizacja, gmina, powiat, 
województwo 

Fałkowice, gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie  
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Dodatkowe informacje (inne): 
 

 Dbając o dorobek drewnianej sztuki sakralnej, parafia przekazała najcenniejsze 
drewniane figury do Muzeum Diecezjalnego. Odnowione w pracowniach 
konserwatorskich w Krakowie.  Sześć drewnianych figur:  z XIV w (1375r.) i XVIII w, oraz 
cztery obrazy malowane na desce. ( załącznik 1) 

 Na ścianach bocznych świątyni znajduje się siedem dwumetrowych drewnianych figur.  
 Promując ekologię, zostało posadzonych 100 iglastych drzew wokół placu kościelnego  

i cmentarza.  
 Promując drewno, spróchniały płot wokół cmentarza i świątyni, dzięki integracyjnej pracy 

mieszkańców, wymieniliśmy na nowe drewniane ogrodzenie wykorzystując 3.810 
dwumetrowych sztachet i 250 żerdzi. 

 Szanując dorobek poprzednich pokoleń w jedenastu wioskach w/w parafii, przydrożne 
krzyże są regularnie konserwowane, od 2015 powstały nowe drewniane bądź odnowione 
np. Krzyż na cmentarzu, misyjny, w Domaradz (x 2) 

 Dokonaliśmy kompleksowego remontu wieży kościelnej z nowym poszyciem tytanowo-
cynkowym, wymianą tarcz zegarowych, okiennic drewnianych, oraz odwodnienia wokół 
budynku świątyni. 

 Przywracamy piękno kościelnych drewnianych drzwi. 
 Kościół w 2019r., przeżywał 500-lecie powstania parafii.  
 W 2022 r. w związku z beatyfikacją parafianki, została podjęta renowacja prezbiterium, 

malowanie. 
 Planujemy ochronę drewnianej konstrukcji nośnej stropu kościoła, konstrukcji nośnej 

dzwonów, obecnie istotnie niszczonych przez kołatka. 
 Dokumentacja zdjęć i wydarzeń jest dostępna na stronie internetowej: www. parafia-

falkowice.pl 
 
  
 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu Lasów Państwowych pn. 
„Drewno jest z lasu”, który akceptuję i niniejszym zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 
 
 
……………………………………………..  
Data i podpis Uczestnika Konkursu  
 
 
 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia co najmniej jedno z niżej 
wskazanych kryteriów formalnych, co oznacza, że: 
1) jest podmiotem wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
2) osobą prawną, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1989 roku 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. w: Dz.U. z 
2019 roku, poz. 1347 ze zm.) lub osobą prawną kościołów i innych związków wyznaniowych  
o uregulowanym statusie prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) jednostką samorządu terytorialnego lub samorządową jednostką organizacyjną, 
a tym samym jest uprawniony do wystawiania rachunków lub faktur VAT. 
 
 
……………………………………………..  
Data i podpis Uczestnika Konkursu  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, z siedzibą w 02–124 Warszawa, ul. Grójecka 127, 
NIP 526-21-65-963, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z 
lasu”, zgodnie  
z 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 (RODO)  
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów 
i nawiązania współpracy w obszarze wykonania świadczeń promocyjnych oraz w celach realizacji 
działań promocyjnych i informacyjnych o Konkursie.  
 
 
………………………………………………………  
Data i podpis Uczestnika Konkursu  
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w § 5 Regulaminu 
Konkursu oraz Klauzuli informacyjnej(Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych 
Osobowych w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, stanowiącej załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 
24.01.2022 r.), będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, 
dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie 
przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 18oraz 20 i 21 RODO.  
 
 
………………………………………………………  
Data i podpis Uczestnika Konkursu 
 
 
 

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 95/56/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy 
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie 
danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 18 55 353, faks 
22 18 55 371, e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl 

2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych,  
z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na 
adreswskazany powyżej, lub poprzez adresem e-maildane.osobowe@cilp.lasy.gov.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), 

b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych), 
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c) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych), 

d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Centrum Informacyjnego 
Lasów Państwowych, jednostkom organizacyjnym PGL LP, podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną lub takimi, z którymi Centrum Informacyjne LP zawarło umowę, w szczególności: firmy 
i kancelarie prawnicze, operatorzy pocztowi, banki, firmy windykacyjne itp. 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3,  
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych), 

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia 
umowy.Aby umożliwić Centrum Informacyjnemu  LP zawarcie i realizację umowy istnieje obowiązek 
podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia 
umowy. 

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych  
w przepisach prawa. 

10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są 
poddawane profilowaniu. 


