
Uchwała Nr 1074 / 2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 września 2011 roku 
 
 

w sprawie przyznania nagród w II Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. 
 
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 zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Konkursu 
stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 564/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr 3981/2010 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu 
o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską 
z zakresu turystyki Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyznaje się trzy nagrody dla laureatów wyłonionych przez Kapitułę II Edycji Konkursu 
o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską 
z zakresu turystyki.  
 

§ 2 
 
Nagrody, o których mowa w §1, otrzymują: 

1) I nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymuje Robert Cheliński za pracę magisterską 
pt. „Źródła finansowania oraz możliwości podejmowania działalności 
agroturystycznej z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej” 

2) II nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymuje Tomasz Szczepanek za pracę magisterską 
pt. „Geowizualizacja zabudowy miejskiej zgodnie ze standardem CityGML 
na przykładzie ‘Wirtualnej Mosiny’ w Google Earth” 

3) III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymuje Dominik Przybylski za pracę magisterską 
pt. „Możliwości promocji produktu turystycznego miasta poprzez wielkie wydarzenia 
sportowe na przykładzie EURO 2012 w Poznaniu” 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



Uzasadnienie do uchwały Nr 1074 / 2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 września 2011 roku 
 
 
 

w sprawie przyznania nagród w II Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. 
 
W wyniku ogłoszenia II Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki do Urzędu 
Marszałkowskiego wpłynęło 11 prac magisterskich, z których 9 spełniło wymogi formalne. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 564/2011 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2011 r., Kapituła Konkursu, w składzie 
określonym w Uchwale nr 565/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 
2011 r., dokonała wnikliwej analizy i oceny nadesłanych prac. 

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2011 r. Kapituła, stosując kryteria określone w §6 
Regulaminu Konkursu, wytypowała trzy prace magisterskie, którym proponuje przyznanie 
I, II i III miejsca. Prace te w najwyższym stopniu spełniły oczekiwania Kapituły 
pod względem jakości merytorycznej, nowatorskiego i twórczego charakteru prac oraz ich 
praktycznej i teoretycznej przydatności. W związku z powyższym Kapituła Konkursu 
wystąpiła do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznanie wnioskowanych nagród 
na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Konkursu. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
  
Środki zabezpieczone w Dziale 750, rozdział 75075, paragraf 3040. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


