
UCHWAŁA Nr 3442/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój 
województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić Konkurs „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój 
województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową” (zwany dalej Konkursem). 

 

§ 2 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Obsługę organizacyjną i merytoryczną Konkursu prowadzą komórki organizacyjne Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 

1. Departament Środowiska, 
2. Biuro Współpracy Międzynarodowej, 
3. Departament Edukacji i Nauki. 

 

§ 4 

Powołuje się Kapitułę Konkursu w składzie: 

1. Przewodniczący    - Jacek Bogusławski 
2. Zastępca Przewodniczącego   - Marzena Andrzejewska Wierzbicka  
3. Sekretarz     - Małgorzata Knapczyk 
4. Członek     - Dorota Kinal 
5. Członek     - Anna Markiewicz  

 



§ 5 

Ocena projektów i przyznanie nagród następuje zgodnie z zasadami zawartymi  
w Regulaminie Konkursu. 

§ 6 

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

1. Przewodniczący - Anna Dąbkiewicz  
2. Sekretarz - Bartosz Iwanowski 
3. Członek - przedstawiciel Departamentu Edukacji i Nauki  
4. Członek - przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej  
5. Członek - Leszek Hamrol 

w celu przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszonych prac konkursowych oraz przedstawienia 
dokonanych ustaleń Kapitule Konkursu. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się p. o. Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 
 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 3442/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 kwietnia 2021 roku 

 

 
Przedmiotem Konkursu jest nagranie i zmontowanie przez pięcioosobowy zespół 

uczniów/uczennic pochodzących z jednej szkoły filmu krótkometrażowego na temat: 
„Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu  
o gospodarkę wodorową” w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.  

Celem Konkursu jest wytypowanie pięcioosobowej grupy uczniów wraz z maksymalnie 
dwoma opiekunami z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w obradach  
i sympozjach na temat ochrony środowiska na terenie Dolnej Saksonii w Niemczech, 
organizowanych z okazji 75 Rocznicy istnienia Kraju Związkowego Dolnej Saksonii  
w zaplanowanym terminie od 31 października do 4 listopada 2021 r. W powyższej uroczystości 
planowany jest udział przedstawicieli regionów partnerskich Dolnej Saksonii z różnych stron 
świata, w tym również  Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Podczas spotkań z uczestnikami z różnych państw, uczniowie będą mieli możliwość 
zaprezentowania swojej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego 
rozwoju, wymiany doświadczeń oraz udziału w posiedzeniu, którego zwieńczeniem będzie 
przyjęcie wspólnej deklaracji regionów reprezentowanych przez poszczególnych uczniów.  
Ze względu na międzynarodowy charakter uroczystości wymagana jest od uczestników 
znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu 
ochrony środowiska i klimatu. 

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w części Biura Współpracy Międzynarodowej  
zaplanowano środki finansowe w ramach:  

 działu 750, rozdziału 75075 

 działu 750, rozdziału 75018  
 

 

 

 

 

 


