
UCHWAŁA Nr 923 / 2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z 28 lipca 2011 r. 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 624/2011 Zarz ądu Województwa 
Wielkopolskiego z 26 maja 2011 roku w sprawie ogłos zenia 
Wielkopolskiego Konkursu pn.: „Cała prawda o elektr owni 
atomowej w Wielkopolsce”. 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala,  co następuje: 
 

§1 

Zmienia się treść uchwały nr 624/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia Wielkopolskiego Konkursu pn.: „Cała 
prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”, w ten sposób, że zmienia się załącznik 
nr 1 ww. uchwały, tj. Regulamin konkursu i nadaje się mu treść stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Pani Beacie Joannie Łozińskiej – Dyrektorowi 
Departamentu Gospodarki. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr  923 / 2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 28 lipca  2011 r. 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 624/2011 Zarz ądu Województwa Wielkopolskiego 
z 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia Wielkopols kiego 
Konkursu pn.: „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”. 

 

Procedura wyboru podmiotu wykonawczego Wielkopolskiego Konkursu pn. „Cała 
prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”, która rozpoczęła się po zatwierdzeniu 
Regulaminu konkursu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 26 maja 2011 r., nie 
wyłoniła wykonawcy. 
 
Uruchomienie powtórnego naboru spowodowało konieczność przesunięcia terminów 
zawartych w Regulaminie oraz uproszczenia procedury konkursowej, ze względu na 
niezmienny termin rozstrzygnięcia konkursu związany z Ogólnopolskimi Spotkaniami 
Młodzieży w Pile, tj. 7 października 2011 r. 
 
Wobec powyższego przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 624/2011 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia 
Wielkopolskiego Konkursu pn.: „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce” 
jest uzasadnione. 
 
Wartość nagród w Wielkopolskim Konkursie pn. „Cała prawda o elektrowni atomowej 
w Wielkopolsce” została zabezpieczona do kwoty 17.000,00 zł brutto w ramach budżetu 
Departamentu Gospodarki – dział 750, rozdział 75018, paragraf 3040. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr  923 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z  28 lipca 2011 r. 

 
Regulamin 

Wielkopolskiego Konkursu pn.- „Cała prawda o elektr owni atomowej 

w Wielkopolsce”. 

 

§ 1. Ogólne zasady Konkursu. 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży w Pile 

 z okazji ogłoszonego przez Sejm i Senat RP Roku Marii Skłodowskiej – Curie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie. 

3. Konkurs realizowany jest przez: 

a) Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 46,  

61 -541 Poznań, fax 61-65-80-605. 

b) podmiot wykonawczy w zakresie organizacji i przeprowadzenia poszczególnych 

etapów Konkursu. 

 

§ 2. Cel Konkursu. 

1. Celem Konkursu jest: 

a) zainteresowanie młodzieży szkolnej energetyką jądrową w kontekście możliwej 

budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Wielkopolsce. 

b) pobudzenie wyobraźni i nauka poszukiwania oraz prezentacji argumentów „za”  

i „przeciw” powstaniu elektrowni jądrowej w Klempiczu. 

2. Konkurs ma za zadanie również: 

a) rozwijać umiejętności pracy zespołowej i wieloaspektowego postrzegania  

zagadnień, 

b) aktywizować pracę nauczycieli z uczniami. 

 

§ 3. Organizacja konkursu. 

1. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin Konkursu, deklaracja uczestnictwa w Konkursie 

oraz inne informacje dotyczące spraw nieuregulowanych w regulaminie dostępne są 

na stronie internetowej UMWW: www.umww.pl. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły ponadgimnazialne z siedzibą na terenie 

Województwa Wielkopolskiego. 



3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji uczestnictwa  

w Konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu) i złożenie jej za pośrednictwem poczty, 

przesłanie faxem lub e-mailem do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym 

terminie do 2 września 2011r. (liczy się data wpływu deklaracji do Departamentu 

Gospodarki UMWW ) 

4. Przekazanie podpisanej przez Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę Deklaracji 

uczestnictwa w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu oraz 

deklaracją przeprowadzenia I etapu Konkursu w szkole. 

5. W Konkursie mogą brać udział zespoły (4 - 10 uczniów), które przygotują prezentacje 

w formie plansz/plakatów, inscenizacji, pokazów medialnych lub prac plastycznych 

związanych z tematyką Konkursu. Prace konkursowe będą utrwalane cyfrowo przy 

użyciu nośników cyfrowych (tj. płyta CD-ROM, CD-DVD, itp. …) 

6. Ilość zespołów przystępujących do Konkursu jest dowolna.  

7. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także 

wobec Organizatora, w przypadku gdyby przedstawiona praca naruszała prawa osób 

trzecich lub dobre obyczaje i podstawowe zasady współżycia.  

8. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) etap I – szkolny – do 23 września 2011 r., 

b) etap II – subregionalny – do 30 września 2011 r., 

c) etap III – wojewódzki – do 7 października 2011 r. podczas Ogólnopolskich 

Spotkań Młodzieży w Pile. 

9. Organizacja I etapu Konkursu: 

Szkoły, które przesłały Deklarację uczestnictwa w Konkursie powołają Szkolne 

Komisje Konkursowe, które nominują najlepsze prace do II etapu Konkursu. Szkolne 

Komisje Konkursowe przesyłają w terminie do 23 września 2011 r. drogą 

elektroniczną na adres sekretariat.drg@umww.pl protokół z wyboru najlepszych prac 

konkursowych oraz nominowane prace konkursowe zapisane w formie elektronicznej 

z dopiskiem: „I etap Konkursu - Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”. 

10. Organizacja II etapu Konkursu: 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

przy współudziale z podmiotem wykonawczym powołuje 5 Subregionalnych Komisji 

Konkursowych, w skład których wejdą osoby wydelegowane przez Starostów 

powiatowych danego subregionu. Subregionalna Komisja Konkursowa może liczyć 

nie więcej osób niż liczba powiatów wchodzących w skład danego subregionu oraz 

nie mniej niż 3 osoby. Subregiony składają się z następujących powiatów: 



- subregion północnej wielkopolski – z powiatami: złotowskim, pilskim, chodzieskim, 

czarnkowsko-trzcianeckim i wągrowieckim;  

- subregion poznański - z powiatami: obornickim, szamotulskim, poznańskim, 

średzkim i śremskim; 

- subregion zachodniej wielkopolski - z powiatami: gnieźnieńskim, wrzesińskim, 

słupeckim, konińskim, kolskim i tureckim; 

- subregion południowej wielkopolski - z powiatami jarocińskim, pleszewskim, 

kaliskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim; 

- subregion wschodniej wielkopolski - z powiatami międzychodzkim, nowotomyskim, 

grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, gostyńskim i rawickim. 

11. Subregionalne Komisje Konkursowe dokonują oceny i wyboru maksymalnie trzech 

najlepszych prac konkursowych z każdego subregionu w terminie od 26 do 30 

września 2011 r. Subregionalne Komisje Konkursowe sporządzają protokół z oceny 

merytorycznej prac konkursowych dopuszczonych do II etapu wraz z liczbą 

punktów przyznanych poszczególnym pracom.  

12. Prace konkursowe podlegają ocenie merytorycznej uwzględniającej 4 poniższe 

kryteria, tj: 1) oryginalność pomysłu; 2) skuteczność przekazu; 3) wrażenia 

artystyczne oraz 4) nakład pracy w skali oceny od 1 do 5 (przy czym 1 – oznacza 

najniższą ocenę, a 5 - oznacza najwyższą ocenę). Maksymalna liczba punktów 

przyznana jednej pracy konkursowej wynosi 20 punktów. Praca, która uzyskała 5 

lub mniej punktów nie może przejść do III etapu Konkursu. 

13. Subregionalne Komisje Konkursowe w terminie do 30.09.2011 r. przesyłają faksem 

na nr +61 65 80 705 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat.drg@umww.pl, 

protokół z wyników II etapu konkursu, z dopiskiem: „II etap Konkursu - Cała prawda 

o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”. Protokół zawierać będzie ocenę 

merytoryczną poszczególnych prac konkursowych oraz ilość przyznanych punktów  

14. Organizacja III etapu Konkursu: 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

przy współudziale z podmiotem wykonawczym powołuje Wojewódzką Komisję 

Konkursową, która składa się z minimum trzech osób. Komisję tworzą członkowie 

Zespołu ds. rozwoju energetyki jądrowej w Wielkopolsce, działające przy Marszałku 

Województwa Wielkopolskiego.  

15. Wynikiem prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest wybór pięciu laureatów 

konkursu oraz sporządzenie protokołu zawierające uzasadnienie przyznania I, II i III 



nagrody oraz dwóch wyróżnień. Oryginał protokołu przekazany zostanie 

Departamentowi Gospodarki w terminie do 6 października 2011 r.  

16. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas 

Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży w Pile, 7 października 2011 r. Podczas spotkań 

w Pile zostaną zaprezentowane zwycięskie prace konkursowe. 

17. Koszty organizacyjne Konkursu, z wyjątkiem kosztów organizacji I etapu  

w szkołach, które zgłoszą udział w Konkursie, ponosi Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W szczególności dotyczy to kosztów  

nagród dla laureatów Konkursu oraz kosztów ponoszonych przez podmiot 

wykonawczy wybrany przez Organizatora Konkursu. 

 

§ 4.  Nagrody. 

1. Nagrody otrzymują szkoły, których zespoły uczniowskie wykonywały prace 

konkursowe. 

2. Szkoły - laureaci Konkursu, otrzymają nagrody pieniężne od Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni 

chemicznych lub fizycznych odpowiednio w wysokości: 

a)  I nagroda – 6 000 złotych brutto, 

b) II nagroda – 5 000 złotych brutto, 

c) III nagroda – 3 000 złotych brutto, 

d) dwa wyróżnienia po – 1 500 złotych brutto. 

3. Dopuszcza się możliwość, w uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu, ufundowania 

nagród przez inne podmioty, na każdym z etapów Konkursu. 

4. Szkoły, które otrzymały nagrody zobowiązane są wydać nagrody pieniężne na 

zakup wyposażenia pracowni chemicznych lub fizycznych w terminie do 31 sierpnia 

2012 r. i przesłać dowód zakupu z oznaczeniem szkoły do Organizatora. 

 

§ 5.  Postanowienia ko ńcowe. 

1. Autorzy nagrodzonych prac udzielają Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej 

do bezpłatnego ich wykorzystania  na wszystkich możliwych polach eksploatacji. 

2. Kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz 

przebiegiem Konkursu rozstrzyga Departament Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy współudziale z podmiotem 

wykonawczym.  



 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Wielkopolskiego Konkursu 
„Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce” 

 
 
 
 

WIELKOPOLSKI KONKURS  
pn. „CAŁA PRAWDA O ELEKTROWNI ATOMOWEJ W WIELKOPOLS CE” 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
nazwa szkoły – 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- adres szkoły -                                                                                    - powiat - 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
telefon -                                        - faks -                            - adres e-mail – 
 
 
 
Zgłaszając uczestnictwo szkoły w Wielkopolskim Konkursie „Cała prawda o elektrowni 
atomowej w Wielkopolsce” deklaruję jednocześnie udział w Konkursie ……….. 
zespołów oraz oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu oraz zobowiązuję się w 
szczególności do zorganizowania I etapu Konkursu do dnia 23 września 2011 r. 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                              ------------------------------------- 
- miejsce i data -                                                                       - podpis Dyrektora szkoły -   
 
 
 
 
 
                                        -----------------------------------------------------   

- pieczątka szkoły - 


