
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU 

O NAGRODĘ WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną 

środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej 

i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

§ 1. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem I Edycji Konkursu jest Wojewoda Wielkopolski, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Adres Organizatora: Al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań. 

§ 2. 

   Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) odpowiedź na wyzwania współczesnego świata jakimi są dbałość o środowisko 

naturalne oraz uwrażliwienie Wielkopolan na konieczność podjęcia oddolnej pracy 

na rzecz ochrony środowiska;  

2) zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego tematyką będącą przedmiotem 

prac konkursowych; 

3) rozwijanie badań naukowych i upowszechnianie rzetelnej wiedzy w tym zakresie; 

4) wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej na temat związany m.in. z monitoringiem 

środowiska przyrodniczego w kontekście analiz, dających podstawy do dalszych prac 

związanych z poprawą stanu środowiska i ochrona różnorodności biologicznej.  

§ 3. 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, kierownik 

katedry/zakładu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej. Nie wyklucza się też 

indywidualnych zgłoszeń samych autorów prac. 

2. Do I Edycji Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione 

w latach akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021. 

3. Tematyka zgłaszanych prac winna się mieścić w zakresie tematu i celów Konkursu. 

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga przesłania:  

1) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu; 



2) pracy w wersji papierowej (w formacie A4) oraz w wersji elektronicznej (format 

DOC, DOCX lub PDF) na nośniku CD lub DVD; 

3) opinii promotora oraz recenzentów; 

4) streszczenia pracy w języku polskim, o objętości do 1800 znaków (ze spacjami); 

5) w przypadku pracy o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane 

jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej; 

6) podpisanego przez odpowiednie osoby oświadczenia, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Termin zgłaszania prac do I Edycji Konkursu upływa w dniu 31 grudnia 2021 r. 

6. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Wyjątek stanowią dodatkowe 

egzemplarze prac przekraczających 200 stron. 

7. Prace zgłoszone do Konkursu należy składać jedynie za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 

16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”. 

8. O zachowaniu terminu zgłoszenia pracy w Konkursie decyduje data wpływu 

zgłoszenia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

9. Komisja Konkursowa nie będzie oceniać zgłoszeń nie spełniających wymogów 

formalnych określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłoszonych po terminie. 

10. Wymaganym językiem zgłoszonych do Konkursu prac jest język polski. 

§ 4. 

Ocena prac konkursowych 

1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

2. Skład Komisji Konkursowej zostanie wyłoniony spośród członków Zespołu doradczego 

do spraw środowiska, działającego przy Wojewodzie Wielkopolskim. 

3. Komisja Konkursowa oceni prace magisterskie. 

4. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kwestie: 

1)  zgodność zawartości pracy z tematyką Konkursu; 

2) wartość merytoryczna; 

3) aktualność podjętego tematu; 

4) możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy; 

5) strona formalna pracy. 

5. Ocena prac dokonana przez Komisję Konkursową jest ostateczna. 

6. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

7. Od decyzji Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs nie przysługuje odwołanie. 

 



§ 5. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu zgłaszania 

prac. 

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach 

Konkursu w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu zgłaszania prac. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w terminie 

podanym w ogłoszeniu wyników Konkursu oraz w wiadomości przekazanej 

laureatom. 

§ 6. 

          Nagrody 

1. Rozstrzygając I Edycję Konkursu , Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę 

w kategorii prac magisterskich. 

2. Dla autorów nagrodzonych prac w I Edycji Konkursu przewiduje się nagrody 

w postaci: 

1) dla autora najlepszej pracy magisterskiej tytuł: „Najlepsza praca magisterska” 

oraz nagroda finansowa w kwocie 5.000 zł oraz możliwość stażu w instytucji 

zajmującej się tematyką ochrony środowiska/rolnictwa/wody w województwie 

wielkopolskim. 

3. Komisja Konkursowa może także przyznawać wyróżnienia, jednak nie więcej niż dwa. 

Wyróżnienie ma wymiar honorowy. 

4. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość odstąpienia od przyznania 

nagród, bądź wyróżnień przez Komisję Konkursową. 

 § 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów przygotowania zgłoszenia. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje 

Organizator. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia I edycji Konkursu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie 

I Edycji Konkursu. 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu I EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ WOJEWODY 

WIELKOPOLSKIEGO na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko 

rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki 

wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO I EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ WOJEWODY 

WIELKOPOLSKIEGO 

na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną 

środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej 

i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. 

1. Kategoria (zaznaczyć znakiem „×”): 

 Praca magisterska  

2. Dane autora pracy: 

Imię i nazwisko:  

Miejsce pracy / 
stanowisko: 

 

Adres: 
 
 
 

Telefon:  

E-mail:  

3. Temat zgłaszanej pracy: 

 
 
 
 

4. Data obrony: 

5. Promotor: 

Miejsce 
zatrudnienia: 

 

Tytuł lub stopień 
naukowy: 

 

Imię i nazwisko:  

Telefon:  

E-mail:  

6. Recenzje lub opinie o pracy (imię i nazwisko autora recenzji lub opinii, tytuł lub 
stopień naukowy autora recenzji lub opinii): 

 



 

 

 

 

7. Oznaczenie zgłaszającego prace do I edycji Konkursu: 

Imię i nazwisko:  

Miejsce pracy:  

Stanowisko  

/ funkcja: 

 
 

E-mail:  

Telefon:  

 

Data i podpis podmiotu zgłaszającego prace do I edycji Konkursu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu I EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ WOJEWODY 

WIELKOPOLSKIEGO na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko 

rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki 

wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY / PROMOTORA PRACY / PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO 

PRACĘ DO I EDYCJI KONKURSU1 

 

Ja, ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i dla celów przeprowadzenia I Edycji 

Konkursu o nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską o tematyce 

związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, 

leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa 

wielkopolskiego, w tym podania moich danych ujawnionych w Zgłoszeniu do wiadomości 

publicznej w zakresie, w jakim to będzie niezbędne do informowania o przebiegu i wynikach 

I Edycji Konkursu. 

Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje 

mi prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili. 

Zapoznałem/zapoznałam się z Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych (poniżej). 

 

 

………………………………………… 

   podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

  

 
1 Właściwe podkreślić 



INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu 
przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: 
wuw@poznan.uw.gov.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: 
iod@poznan.uw.gov.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w I Edycji Konkursu o nagrodę 
Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej 
z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, 
gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa 
wielkopolskiego, w tym podania danych do wiadomości publicznej w zakresie, w jakim 
to będzie niezbędne do informowania o przebiegu i wynikach Konkursu, na podstawie 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być: 

− podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa; 

− podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora 
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(tzw. podmioty przetwarzające). 
 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym 
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych 
oraz RODO, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  

− dostępu do treści danych oraz kopii danych,  

− do sprostowania danych,  

− do usunięcia danych, 

− do przenoszenia danych, 

− do ograniczenia przetwarzania danych,  

− do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

− do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie 
i wynika z udzielonej zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
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