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Uchwała nr 3549/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20.04.2017 roku 
 

 
w sprawie: ogłoszenia Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla 

szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” 

z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, 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 2016 r. poz. 486 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

Ogłasza się Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, 

zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”. 

 

 
§ 2 

 
Ustala się Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół 

licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3 
 

 
Powołuje się jury Konkursu w składzie: 
 

1) Przewodniczący jury: prof. UAM dr hab. Paweł Churski – przedstawiciel środowiska 

naukowego z Wielkopolski, 

2) Izabela Gorczyca, Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego 

w Brukseli – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, 

3) Marcin Wesołek, Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej Poznań – przedstawiciel 

lokalnej prasy,  

4) Natalia Szczucka – Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej 

we Wrocławiu, 

5) Wioletta Wojewódzka – przedstawiciel Europejskiego Komitetu Regionów,  

6) Jarosław Wujkowski, nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu – przedstawiciel wielkopolskiej placówki edukacyjnej. 
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§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli. 

 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do Uchwały nr 3549/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20.04.2017 roku 
 
 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla 

szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” 

z okazji 60.rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, wprowadzenia regulaminu Konkursu 

oraz powołania jury Konkursu. 

 

Konkurs organizowany jest w ramach inicjatywy „Rozważania nad Europą” Europejskiego 

Komitetu Regionów (KR) rozpoczętej w grudniu 2016 r., której celem jest przeprowadzenie 

konsultacji z obywatelami Europy na temat ich opinii i oczekiwań wobec Unii Europejskiej.  

  

Obecnie Unia Europejska znajduje się w trudnej sytuacji społeczno – politycznej. Kryzys 

gospodarczo-finansowy, który wciąż trwa w niektórych państwach członkowskich, przeobraził 

się w kryzys społeczny, Europa wciąż nie znalazła również skutecznej odpowiedzi na kryzys 

migracyjny. Te czynniki wzajemnie się nakładające i przenikające, spowodowały coraz 

większe wątpliwości wśród obywateli co do wielu aspektów funkcjonowania UE, a nawet 

samego projektu europejskiego. Niektóre z państw członkowskich zaczynają coraz bardziej 

zamykać się na przepływy ludności oraz współpracę międzynarodową, a wraz z tym na 

podstawowe założenia integracji europejskiej.  

Z tego powodu potrzebna jest pogłębiona debata wśród obywateli UE pozwalająca na 

swobodne wyrażenie poglądów oraz wątpliwości. Niezbędne jest oddanie głosu 

społeczeństwu oraz skonsultowanie zagadnień dotyczących ich własnego postrzegania UE 

z różnymi środowiskami. Potrzebny jest więc dialog obywatelski, w którym ważną rolę powinna 

odegrać młodzież. Ta grupa społeczna czuje się z jednej strony często pomijana w dyskusjach 

nad przyszłością UE, a z drugiej strony to ona będzie odpowiedzialna za kształtowanie tej 

przyszłości.   

Decydenci unijni zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń dla projektu europejskiego, 

dlatego na szczeblu unijnym trwają obecnie refleksje na temat przyszłości Unii Europejskiej 

i kierunków jej przyszłego rozwoju. W ramach tej refleksji oraz w celu aktywnego włączenia 

obywateli w tę debatę Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, zwrócił się 

w listopadzie 2016 r. do członków Europejskiego Komitetu Regionów o przygotowanie opinii 

w sprawie: „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz 

odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. W grudniu 2016 r. Przewodniczący Europejskiego  
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Komitetu Regionów poinformował o rozpoczęciu procesu konsultacji, który ma posłużyć za 

podstawę przygotowywanego dokumentu.  

Ponadto, rok 2017 r. to ważna data w kalendarzu unijnej integracji. 60 lat temu w Rzymie 

podpisane zostały Traktaty Rzymskie: pierwszy z nich ustanawiał Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą (EWG), a drugi – Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). To 

gospodarka stała się polem porozumienia i współpracy ponadnarodowej. Utworzeniu 

wspólnego rynku przyświecały dwa cele: przekształcenie warunków ekonomicznych handlu 

i produkcji na terytorium Wspólnoty; oraz utworzenia podstawy dla stworzenia Europy 

politycznej i krok do szerszego jednoczenia Starego Kontynentu. W 2017 r. roku w całej 

Europie odbywać się będą uroczystości i wydarzenia upamiętniające tę rocznicę. Pobudzenie 

dyskusji nt. UE w Wielkopolsce, wpisze się w obchody rocznicy oraz przyczyni się do 

zwiększania świadomości i wiedzy nt. Unii Europejskiej.  

W związku z powyższym Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli 

(BIWW) proponuje zorganizowanie konkursu na najlepszą debatę pt. „Rozważania nad 

Europą” dla liceów, szkół zawodowych oraz techników znajdujących się na terenie 

Województwa Wielkopolskiego w ramach inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów 

„Rozważania nad Europą”.    

Szczegółowe zapisy dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik 

do Uchwały.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik do Uchwały nr 3549/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20.04.2017 roku  

 

Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na 

najlepszą debatę  

„Rozważania nad Europą”  

z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich 

 

§ 1  

 

KONKURS 

 

1. Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, 

zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” z okazji 

60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, zwany dalej „Konkursem”, 

organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

2. Za realizację Konkursu odpowiedzialne jest Biuro Informacyjne Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli (BIWW) będące częścią Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 2  

 

CEL KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest pobudzenie wśród ludzi młodych dyskusji nt. Unii Europejskiej, 

stworzenie możliwości wyrażenia opinii, a także poszerzenie wiedzy na temat 

funkcjonowania UE i zwiększenie świadomości nt. możliwości, które niesie integracja 

europejska. Młodzi Wielkopolanie powinni czuć się częścią zjednoczonej Europy oraz 

mieć poczucie, że jest ona zainteresowana wysłuchaniem ich opinii i uwag zarówno 

tych pozytywnych, jak i krytycznych. Uczestnicy konkursu powinni sami zaangażować 

się w dyskusję oraz w miarę możliwości włączyć w nią również przedstawicieli innych 

środowisk (rodziców, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, Lokalnych Grup 

Działania, dziennikarzy, artystów, itd.). 

 

 
2. Wypracowane przez młodzież wnioski i postulaty będą w formie zbiorczej przekazane 

przez Marszałka Marka Woźniaka, Wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu 

Regionów (KR) i Przewodniczącego polskiej delegacji do KR, jako wkład do opinii 

„Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz 

odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” przygotowanej przez Europejski Komitet 

Regionów na prośbę Przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Opinia 
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jest opracowywana w ramach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw 

Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). Jej przyjęcie na posiedzeniu Komisji 

zaplanowane jest na kwiecień 2018 r., a na sesji plenarnej latem 2018 r. 

 
 

 

§ 3 

 

OPIS KONKURSU 

 

1. Konkurs zrealizowany zostanie w dwóch częściach. Pierwszą z nich stanowić będzie 

debata „Rozważania nad Europą”, natomiast druga polegać będzie na pisemnym 

sformułowaniu wniosków wynikających z przeprowadzonej dyskusji w formie „Listu do 

Unii Europejskiej”: 

 

a) Debata „Rozważania nad Europą”: 

 

 zostanie przeprowadzona w zespołach, których dużą część lub całość będą 

stanowić uczniowie danej szkoły,  

 na zasadzie fakultatywnej decyzją szkoły lub zespołu możliwe jest włączenie 

do debaty przedstawicieli innych środowisk z danego obszaru  np. rodziców, 

artystów, dziennikarzy, samorządowców, itd.,  

 celem dyskusji jest refleksja nad stanem Unii Europejskiej i odzwierciedlenie 

rzeczywistych odczuć dotyczących zjednoczonej Europy,  

 uczniowie powinni móc swobodnie wyrażać swoje poglądy w trakcie debaty, 

 dyskusja musi toczyć się wokół trzech zagadnień ramowych:  
 Czym jest dla Ciebie Unia Europejska? 

 Czy widzisz wpływ Unii Europejskiej na Twoje życie? Jak oceniasz ten 

wpływ? 

 Czego oczekujesz od Unii Europejskiej, jak powinna ona funkcjonować? 

 sposób i formuła przeprowadzenia debaty są dowolne i zależą od 

pomysłowości i zaangażowania zespołu, 

 warunkiem uczestnictwa szkoły w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia do 

udziału, 

 debata musi się odbyć w dowolnym momencie w okresie od przesłania 

zgłoszenia do udziału w Konkursie do 29 września 2017 r., 

 każda szkoła wyznaczy koordynatora, którym będzie nauczyciel 

odpowiedzialny za realizację Konkursu oraz kontakty z Organizatorem 

Konkursu (BIWW), 

 nauczyciel (koordynator) pełni rolę inicjatora i moderatora dyskusji oraz 

kontroluje przepływ informacji, a także udziela ewentualnego merytorycznego 

wsparcia dotyczącego funkcjonowania Unii Europejskiej, 

 czas trwania debaty to min. 45 minut,  

 przebieg debaty musi zostać nagrany na jakikolwiek nośnik (np. aparat 

fotograficzny, kamera) umożliwiający jej odtworzenie, 

 nagranie z debaty zostanie przekazane za pośrednictwem strony 

www.wetrasnfer.com lub profilu w serwisie YouTube na adres 

konkurs@wielkopolska.eu, 

 jakość nagrania nie będzie brana pod uwagę przy ocenie, ale musi umożliwiać 

odsłuchanie i obejrzenie debaty, 

http://www.wetrasnfer.com/
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 w debatach nie będą uczestniczyli członkowie jury. 

 

 

 

 

b) Pisemne podsumowanie debaty w formie „Listu do Unii Europejskiej”: 

 

 na podstawie debaty zespoły przygotują „List do Unii Europejskiej”, w którym 

zawarte muszą być kluczowe wnioski stanowiące podsumowanie dyskusji, 

a  także postulaty przedstawione przez członków zespołu, 

 jego treść musi odzwierciedlać przebieg debaty, ale nie powinna stanowić z niej 

raportu ani streszczenia, 

 dokument musi uwzględniać:  

 informacje na temat tego, jak obecną sytuację w Unii Europejskiej 

postrzegają uczestnicy debaty, 

 postulaty lub propozycje na temat tego, jak według uczestników debaty 

Unia Europejska powinna wyglądać w przyszłości, 

 jak może stać się ona bliższa swoim obywatelom i lepiej odpowiadać 

na ich potrzeby, 

 uczestnicy zwycięskiego zespołu przekażą „List…” przedstawicielom instytucji 

unijnych podczas wizyty w Brukseli, 

 dokument musi zostać przygotowany według poniższych wymogów:  

 rodzaj i rozmiar czcionki -  Calibri 12 pt.,  

 interlinia 1,15 pkt., 

 długość tekstu - maksymalnie 3 strony. 

 

§ 4 

 

ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs adresowany jest do wielkopolskich szkół licealnych, zawodowych i techników. 

 

 

§ 5 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU 

 

1. Konkurs rozpocznie się 27 kwietnia 2017 r. 

 

2. Informacja na temat ogłoszenia Konkursu wraz z jego Regulaminem zostanie 

opublikowana na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) i Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli (www.wielkopolska.eu) oraz zostanie rozesłana 

biuletynem informacyjnym BIWW na adresy mailowe wielkopolskich liceów, szkół 

zawodowych i techników dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

http://www.umww.pl/
http://www.wielkopolska.eu/
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3. W terminie od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. szkoły muszą podjąć decyzję o udziale 

w Konkursie i przesłać swoje zgłoszenie.  

 

4. Zgłoszenia zespołu reprezentującego daną szkołę należy dokonać poprzez 

przekazanie skanu pisma podpisanego przez władze szkoły na adres mailowy 

konkurs@wielkopolska.eu.  

 

5. Dokument musi zawierać nazwę, adres szkoły oraz dane kontaktowe osoby 

odpowiedzialnej za udział szkoły w konkursie - koordynatora (numer telefonu, adres e-

mail). Treść pisma musi zawierać jedynie informację o zgłoszeniu. Na tym etapie nie 

będą wymagane dodatkowe dane dotyczące organizacji debaty. 

 

6. Po przesłaniu zgłoszenia koordynator otrzyma materiały opracowane przez BIWW 

pozwalające na przygotowanie się do debaty. Będą to broszury informacyjne nt. 

funkcjonowania Unii Europejskiej i jej wpływu na życie obywateli, w dwóch wersjach: 

poszerzonej dla nauczycieli oraz skróconej dla uczniów. 

 

REALIZACJA KONKURSU 

 

7. Zespoły przeprowadzą debatę w dowolnym momencie w okresie od przesłania 

zgłoszenia do udziału w Konkursie do 29 września 2017 r. 

 

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ 

 

8. Dokumentację konkursową należy przesłać w dwóch etapach na adres mailowy 

konkurs@wielkopolska.eu:  

 do 2 października 2017 r. należy przesłać nagranie z przebiegu debaty za 

pośrednictwem platformy www.wetransfer.com  lub profilu w serwisie YouTube, 

 do  16 października 2017 r. należy przesłać pisemne podsumowanie debaty 

w formie „Listu do Unii Europejskiej”. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz 

Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli 

(www.wielkopolska.eu)  w dniu 20 listopada 2017 r. 

 

 

§ 6 

 

OCENA KONKURSU 

 

1. Oceny nadesłanych materiałów konkursowych dokonuje jury Konkursu powołane 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

2. Jury dokona oceny dokumentacji konkursowej w terminie od 2 października do 

15 listopada 2017 r.  

 

mailto:konkurs@wielkopolska.eu
mailto:konkurs@wielkopolska.eu
http://www.umww.pl/
http://www.wielkopolska.eu/
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3. Kryteriom oceny podlegać będzie zarówno debata, jak i część pisemna w stosunku 

50%-50%. 

 

 

 

Debata będzie oceniana za: 

 pomysł na realizację (0-5 pkt.) 

 przygotowanie do debaty (0-5 pkt.) 

 zaangażowanie uczestników (0-5 pkt.) 

 zgodność z obszarami tematycznymi oraz odzwierciedlenie stanu faktycznego 

(0-5 pkt.) 

 

Oceny części pisemnej będą przyznawane za: 

 zgodność treści dokumentu z treścią debaty (0-5 pkt.) 

 wyciągnięcie kluczowych wniosków z debaty nawiązujących do obszarów 

tematycznych (0-5 pkt.) 

 sformułowanie wniosków możliwych do dalszego wykorzystania na forum 

unijnym (0-5 pkt.) 

 ortografię, gramatykę, styl oraz formę tekstu (0-5 pkt.) 

4. Zwycięży tylko jeden zespół, który otrzyma największą liczbę punktów.  

 

5. W przypadku przyznania kilku zespołom takiej samej liczby punktów, decyzję podejmie 

przewodniczący jury lub zostanie ona podjęta w efekcie dyskusji między członkami 

całego jury.  

6. W przypadku jakichkolwiek sporów lub uwag zgłoszonych do jury Konkursu, 

dotyczących zakwalifikowania lub oceny prac ostateczną decyzję podejmuje jego 

przewodniczący. 

 

 

§ 7 

 

NAGRODA 

 

1. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu będzie wizyta studyjna do Brukseli dla 20 osób 

zorganizowana przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. 

Podczas wizyty grupa odwiedzi instytucje unijne, gdzie spotka się z ich 

przedstawicielami, którym przekaże „List do Unii Europejskiej”. Członkowie grupy będą 

mieli również okazję poznać Brukselę i jej okolice. 

 

2. Wizyta studyjna odbędzie się pod koniec 2017 r. i potrwa 3,5 dnia wliczając w to czas 

przejazdu autokarem. Daty wyjazdu zostaną ustalone zgodnie z dyspozycyjnością 

przedstawicieli instytucji UE, z którymi spotkają się uczestnicy grupy. 

 

3. Szczegółowy program wyjazdu zostanie opracowany we współpracy z opiekunem 

zespołu, dzięki czemu będzie dostosowany do zainteresowań oraz potrzeb 

uczestników. 
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4. W grupie oprócz uczniów zwycięskiej szkoły będą musieli znaleźć się również 

opiekunowie. Decyzją szkoły w wyjeździe będą mogły uczestniczyć również osoby, 

które brały udział w debacie jako reprezentanci innych środowisk. Stosunek liczby 

uczniów do wszystkich uczestników nie może być mniejszy niż 60 – 70%. 

 

5. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli zapewni i pokryje koszty: 

 

 przejazdu autokarem z miasta, w którym znajduje się siedziba szkoły 

zwycięskiego zespołu do Brukseli i z powrotem, 

 2 noclegów dla 20 osób w hostelu w Brukseli lub jej okolicach w pokojach 

kilkuosobowych ze śniadaniem, 

 dwóch posiłków dziennie podczas 2 dni pobytu w Brukseli: lunche i kolacje. 

 

6. Uczestnicy wizyty studyjnej zobowiązują się do wykupienia ubezpieczenia od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu za granicą. 

 

7. Wszystkie uczestniczące w Konkursie szkoły otrzymają specjalny dyplom za 

zaangażowanie w debatę na temat Unii Europejskiej, podpisany przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego.   

 

§ 8 

 

PATRONATY 

 

1. Honorowy patronat nad Konkursem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 

w Polsce. 

2. Patronatu medialnego udzielił portal informacyjny EurActiv.pl specjalizujący się  

w tematyce związanej z Unią Europejską. 

 

§ 9 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

2. Regulamin wraz z informacją dotyczącą formy zgłoszenia się do Konkursu 

oraz wszelkie zmiany w  Regulaminie zostaną  opublikowane na stronach 

internetowych Organizatora (www.umww.pl, www.wielkopolska.eu). 

 

3. Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

 

4. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem materiałów 

konkursowych.  

 

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nagrań 

z debaty i opracowanych „Listów do Unii Europejskiej”. 

 

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

osobowych przez Organizatora. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu 

http://www.umww.pl/
http://www.wielkopolska.eu/
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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. 

 


