
Uchwała Nr 1265/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 listopada 2011 roku 
 
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – 
Wielkopolska europejska”, wprowadzenia regulaminu Konkursu oraz powołania jury 
Konkursu. 
 
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 
 

Ogłasza się XIII Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska 
europejska”. 
 

§ 2 
 
Ustala się regulamin Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska 
europejska”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3 
 

Powołuje się Jury Konkursu w składzie: 
 

1. Przewodniczący Jury-  prof. dr hab. Waldemar Łazuga 
2. Członek Jury – prof. dr hab. Zbigniew Woźniak 
3. Członek – Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej 
4. Członek  -  dr Andrzej Stogowski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   
5. Sekretarz – Małgorzata Sowier, Gabinet Marszałka 

 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 1265 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia   10 listopada 2011 r. 

 
w sprawie: ogłoszenia XIII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska 
europejska”, wprowadzenia regulaminu Konkursu i powołania jury Konkursu. 
 
 
Realizując zadania z zakresu polityki społecznej i prorodzinnej Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego poprzez organizację Konkursu propaguje działania na rzecz tworzenia  
w regionie kultury aktywności ludzi starszych, włączając się tym samym w promocję 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



„WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA –  WIELKOPOLSKA EUROPEJSK A” 
 
 

Regulamin XIII Konkursu Dziennikarskiego 
o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 
 
 

§ 1 
 

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, zwany dalej „Organizatorem”. 
 
 

§ 2 
 

Rok 2012 Komisja Europejska, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej  ogłosiła „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i 

Solidarności Międzypokoleniowej”. Celem Konkursu  jest wyróżnienie materiałów 

dziennikarskich, które ukazują działania na rzecz tworzenia w regionie kultury 

aktywności ludzi starszych, a tym samym możliwości ich aktywnego udziału w życiu 

rodzinnym i społecznym. Także takich, które wskazują nam przykłady aktywnego 

starzenia się poprzez wykorzystywanie własnego potencjału  przy wsparciu ze strony 

wszystkich pokoleń. Konkurs służyć ma promocji „Europejskiego Roku Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”.  

 

§ 3 
 
 
Konkurs adresowany jest do wielkopolskich dziennikarzy z redakcji prasowych, 
telewizyjnych, radiowych i internetowych. 
 
 
 

§ 4 
 

1. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2011roku, w Światowym Dniu Seniora.  
2. Prace będą przyjmowane do 30 kwietnia 2012 roku. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do połowy czerwca 2012 roku. Wyniki 

opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz podczas uroczystego 



wręczenia nagród laureatom Konkursu przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 
 

§ 5 
 

1. Materiał może być pracą jednego autora lub pracą zbiorową.  
2. Na konkurs mogą być przesłane maksymalnie 3 materiały tego samego autora. 
3. Materiał powinien być opublikowany lub wyemitowany w okresie od stycznia 

2011 roku do kwietnia 2012 roku.  
 

4. Materiały opublikowane w Internecie powinny pochodzić bezpośrednio z 
portali internetowych i nie mogą pochodzić ze wszelkich innych stron - w 
szczególności portali społecznościowych, czatów, blogów, komunikatorów, 
forów dyskusyjnych, list dyskusyjnych  itp.   

 
§ 6 

 
Prace oceniane będą w czterech kategoriach:  

1. Prasa 
2. Radio 
3. Telewizja 
4. Internet 

 
§ 7 

 
1. Materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i z Internetu powinny być przesłane w 
trzech egzemplarzach (kopiach) i zawierać oświadczenie autora/autorów o tym, że nie 
naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych ( Dz. U. z  2006 roku Nr 90 poz. 631 ze zmianami ) . 
 
2. Materiały prasowe mogą być kopią oryginałów. Do materiałów powinna być 
załączona informacja:  

• nazwisko autora 
• nazwa czasopisma/wydawnictwa  
• tytuł artykułu 
• data publikacji  

 
3. Materiały radiowe powinny być nagrane na CD i zawierać następujący opis:  

• nazwisko autora 
• nazwę rozgłośni  
• tytuł  
• datę emisji 
• czas trwania emisji 

 



4. Materiały telewizyjne powinny być nagrane na CD lub DVD i zawierać następujący 
opis: 
 

• nazwisko autora 
• nazwę stacji telewizyjnej 
• tytuł  
• datę emisji 
• czas trwania materiału 

 
5. Materiały opublikowane w Internecie powinny mieć formę artykułu. Do materiałów 
powinna być załączona informacja: 
 

• nazwisko autora 
• nazwa portalu 
• tytuł artykułu 
• data publikacji 
 
 

§ 8 
 
 
Skład Jury powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 9 
 
1. Autor najlepszej pracy w każdej kategorii zostanie uhonorowany nagrodą 

pieniężną w wysokości 4000 złotych brutto. W przypadku prac zbiorowych 
nagroda zostaje proporcjonalnie podzielona. 

 
2. W każdej kategorii przyznawane będą dwa wyróżnienia. Autorzy 

wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  
 
 

3. Wszyscy laureaci uhonorowani zostaną „Wielkopolskim piórem”. 
 

 
§ 10 

 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się w ramach organizacji 
konkursu wyłącznie z jego laureatami. 
 

§ 11 
 
 

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 



 
§ 12 

 
W przypadku jakichkolwiek sporów lub uwag zgłoszonych do komisji konkursowej, 
dotyczących zakwalifikowania lub oceny prac ostateczną decyzję podejmuje 
przewodniczący Jury. 

§ 13 
 

 
Materiały opatrzone dopiskiem KONKURS DZIENNIKARSKI „Wielkopolska 
obywatelska – Wielkopolska europejska” należy nadsyłać do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na adres al. Niepodległości 18, 61-
713 Poznań, lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 18, pok. 101, I 
p., budynek B, w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2012 roku. W przypadku 
materiałów nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 
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