
Uchwała Nr 1011/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

 

w sprawie przyznania nagród w IV 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 2013 r., poz. 596 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Konkursu stanowiącego 

Załącznik do Uchwały nr 253/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 

2015 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 dwa wyróżnienia i trzy nagrody dla laureatów wyłonionych przez Kapitułę 

IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę 

magisterską z zakresu turystyki.  

 

§ 2 

 

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

a) I nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymuje Martyna Zielińska za pracę magisterską 

pt. „Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Dolsk” 

b) II nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymuje Hanna Nowak za pracę magisterską 

pt. „Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu Pierścienia Rowerowego Dookoła 

Poznania” 

c) III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymuje Emilia Lewandowska za pracę 

magisterską pt. „Rola produktów kulinarnych w ofercie gospodarstw 

agroturystycznych (na przykładzie województwa wielkopolskiego)” 

 

2. Wyróżnienia, o których mowa w §1, otrzymują: 

a) Marcin Klecha za pracę magisterską pt. „Multimedialna wizualizacja barokowej 

przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze” 

b) Beata Gwiazda za pracę magisterską pt. „Ocena zmian wprowadzonych przez ustawę 

deregulacyjną w zawodach pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, z punktu 

widzenia różnych grup interesariuszy” 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie uchwały Nr 1011/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

 

w sprawie przyznania nagród w IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. 

 

W wyniku ogłoszenia IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki do Urzędu 

Marszałkowskiego wpłynęło 20 prac magisterskich, z których wszystkie spełniły wymogi 

formalne. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 253/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r., Kapituła Konkursu, 

w składzie określonym w Uchwale nr 344/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 marca 2015 r., dokonała wnikliwej analizy i oceny nadesłanych prac. 

Na posiedzeniu w dniu 4 września 2015 r. Kapituła, stosując kryteria określone w §6 

Regulaminu Konkursu, wytypowała trzy prace magisterskie, którym proponuje przyznanie 

I, II i III miejsca oraz dwie prace, którym proponuje przyznanie wyróżnień. 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 i wyróżnień na podstawie §8 ust. 1 

Regulaminu Konkursu. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

Środki zabezpieczone w Dziale 750, rozdział 75075, paragraf 4190. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 


