
Uchwała nr 251/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lutego 2015 roku 
 

 
w sprawie: ogłoszenia XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – 
Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”, 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 2013 r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

Ogłasza się XVI Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 
25 lat wolności – 25 lat samorządu”. 
 
 

§ 2 
 
Ustala się Regulamin XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – 
Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 
 
 

§ 3 
 

 
Powołuje się Jury Konkursu w składzie: 
 

1) Przewodniczący Jury -  prof. dr hab. Waldemar Łazuga, 
2) Członek Jury – Marcin Wesołek, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej – 

Poznań” lub osoba go reprezentująca, 
3) Członek Jury – Adam Pawłowski, redaktor naczelny „Polska The Times Głos 

Wielkopolski”, 
4) Członek Jury – Lena Bretes – Dorożała, dyrektor Telewizji Polskiej S.A. oddz. 

w Poznaniu,  
5) Członek Jury – Remigiusz Koziński, dyrektor programowy Telewizji WTK, 
6) Członek Jury, Ryszard Ćwirlej, członek zarządu Polskiego Radia – 

Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu - Radio Merkury S. A., 
7) Członek Jury – Anna Parzyńska – Paschke, Rzecznik Prasowy Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego, 
8) Członek Jury - Krystyna Czajka, Gabinet Marszałka,  



9) Sekretarz – Małgorzata Sowier, Gabinet Marszałka.  
 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr 251/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lutego 2015 roku 

 
 

w sprawie: ogłoszenia XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego pod hasłem: „Wielkopolska obywatelska – 

Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”, wprowadzenia 

regulaminu Konkursu i powołania jury Konkursu. 

 

Konkurs ma propagować obraz samorządnej Wielkopolski w perspektywie polskich 

przemian ustrojowych ostatniego ćwierćwiecza. Poprzez organizację Konkursu 

upowszechniona zostanie wiedza o Wielkopolsce, ciekawych projektach i 

przedsięwzięciach związanych z faktem rozpoczęcia procesu budowania demokracji i 

społeczeństwa obywatelskiego po pierwszych, częściowo wolnych wyborach z 4 

czerwca 1989 roku. Promowane będą działania gospodarcze i społeczne instytucji, 

które zafunkcjonowały wraz z powołaniem w Polsce samorządu gminnego. 

 

Szczegółowe zapisy dotyczące Konkursu znajdują się w regulaminie stanowiącym 

załącznik do Uchwały.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



 
 

Załącznik do Uchwały nr 251/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lutego 2015 r. 

 

Regulamin XVI Konkursu Dziennikarskiego  

o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 

25 lat wolności – 25 lat samorządu” 
 

 

§ 1  

 

XVI Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem 

„Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”, 

zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2  

 

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie materiałów dziennikarskich ukazujących polskie przemiany 
ustrojowe ostatniego ćwierćwiecza w ich wielkopolskiej odsłonie, nawiązujące do wydarzeń 
związanych z rozpoczęciem procesu budowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 
po pierwszych, częściowo wolnych wyborach z 4 czerwca 1989 roku oraz powołaniu w 
Polsce samorządu gminnego. 
 

 

§ 3 

 

Konkurs adresowany jest do wielkopolskich dziennikarzy z redakcji prasowych, telewizyjnych 

i radiowych. 

 

§ 4 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 9 marca  2015 roku. 

2. Prace konkursowe będą przyjmowane do 30 kwietnia 2015 roku. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca czerwca 2015 roku. Wyniki 

ogłoszone zostaną na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu www.umww.pl oraz podczas uroczystego 

wręczenia nagród laureatom Konkursu przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

4. Organizator zastrzega, że wręczenie nagród może nastąpić w innym terminie. 

5. Materiał dziennikarski przekazany na Konkurs może być pracą jednego autora lub 

pracą zbiorową.  

6. Autor materiału dziennikarskiego może przesłać na Konkurs jedną pracę. 

7. Materiał dziennikarski przekazany na Konkurs powinien być opublikowany lub 

wyemitowany w okresie od stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.  

http://www.umww.pl/


 
 

8. Do Konkursu przyjmowane będą tylko materiały dziennikarskie, które wcześniej nie 

zostały zgłoszone na konkursy dziennikarskie organizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznaniu. 

9. Zgłoszone na Konkurs materiały nie mogą być publikacjami zleconymi lub 

sponsorowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.   

 

 

§ 5 

 

1. Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne powinny być przesłane do Organizatora  

w 2 egzemplarzach (kopiach) na nośniku CD/DVD 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. Publikacje powinny być opisane (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym) tzn. 

powinny zawierać – w przypadku materiału prasowego: nazwisko autora, nazwę 

czasopisma/wydawnictwa, tytuł artykułu, datę publikacji, telefoniczny kontakt do 

autora. Materiały radiowe: nazwisko autora, nazwę rozgłośni, tytuł, datę emisji, czas 

trwania emisji, telefoniczny kontakt do autora. Materiały telewizyjne: nazwisko autora, 

nazwę stacji telewizyjnej, tytuł, datę emisji, czas trwania materiału, telefoniczny 

kontakt do autora.  

3. Materiały na Konkurs opatrzone dopiskiem KONKURS DZIENNIKARSKI 

„Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat 

samorządu” 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 

do 30 kwietnia 2015 roku. W przypadku materiałów nadesłanych pocztą decyduje 

data stempla pocztowego. 

 

 

§ 6 

 

1. Prace przesłane na Konkurs ocenia Jury Konkursu, powołane przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

2. W przypadku jakichkolwiek sporów lub uwag zgłoszonych do Jury Konkursu, 

dotyczących zakwalifikowania lub oceny prac ostateczną decyzję podejmuje jego 

przewodniczący. 

3. Partnerami Konkursu są: „Gazeta Wyborcza Poznań”, „Polska Głos Wielkopolski”, 

Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu, Telewizja WTK oraz Polskie Radio - 

Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - Radio Merkury S. A. 

 

 

 

§ 7 

 

1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody pieniężne: 

 



 
 

a) I nagroda w wysokości 7 000 zł brutto 

b) II nagroda w wysokości 5 000 zł brutto 

c) III nagroda w wysokości 3 000 zł brutto 

 

2. Dopuszcza się możliwość przyznania miejsc ex aequo. Wówczas nagroda będzie 

średnią arytmetyczną ww. kwot stanowiących pulę nagród. Na analogicznej zasadzie 

może nastąpić podział nagrody w przypadku, gdy nagrodzona publikacja będzie 

miała więcej niż jednego autora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Organizator zastrzega, że od nagród zwycięzcy zobowiązani  

są do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 

r., poz. 361 ze zm.). Oznacza to, że wypłacona laureatowi kwota zostanie 

umniejszona o podatek.  

 

§ 8 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się w ramach organizacji 

Konkursu wyłącznie z jego laureatami. 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

3. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz wszelkie zmiany w  Regulaminie 

zostaną  opublikowane na stronie internetowej Organizatora – www.umww.pl  

4. Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

5. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i wysyłką publikacji. 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

6. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

8. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia 

Kodeksu cywilnego. 

http://www.umww.pl/

