
ZARZĄDZENIE NR '&1'1'$18 

PREZYDENTA WROCŁAWIA 

z dnia .!.J..f:l'ff/.J.mi!J..Pl{)dJ..-:r: 

zmieniające zarządzenie nr 9201/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad 
przeprowadzenia konkursu "WROCŁAWSKA MAGNOLlA" 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232) oraz§ 27 ust. l i ust. 3 zarządzenia nr 835/15 Prezydenta Wrocławia z dnia l kwietnia 2015 
r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia (z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 

§ l. W zarządzeniu nr 9201113 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad 
przeprowadzenia konkursu "WROCLA WSKA MAGNOLIA" wprowadza się następujące zmiany: 
l) § 5 otrzymuje brzmienie: 

"Termin nadsyłania prac konkursowych ustala się na dzień 15 marca danego roku następującego po roku 
akademickim, w którym zostały obronione magisterskie prace konkursowe. 

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

~ 
Adam Grehl 

WICEPREZYQfi'NI WROCŁAWIA 



REGULAMIN KONKURSU 
"WROCŁAWSKA MAGNOLIA" 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

Załącznik do zarządzenia nr 811f!18 

Prezydenta Wrocławia 

§ 1. l Konkurs "WROCŁAWSKA MAGNOLIA" skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, 
którzy w danym roku akademickim obronili pracę magisterską podejmującą problematykę z zakresu poprawy 
jakości życia Wrocławian, a w szczególności szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody Miasta Wrocławia 
oraz ochrony zdrowia i życia człowieka. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich. 

3. Prace ocenione jako najlepsze mogą zostać wykorzystane przez Urząd Miejski Wrocławia i miejskie 
jednostki organizacyjne, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w § 12 niniejszego Regulaminu. 

§ 2. Czynności techniczne związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz obsługę Komisji 
Konkursowej wykonuje Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

RozdziałU 

Zasady przystąpienia do Konkursu 

§ 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie spełniające następujące kryteria: 

l) zostały obronione w roku akademiekiru poprzedzający:m rok akademicki, w którym IConkuis został 

ogłoszony i w którym upływa termin nadsyłania prac konkursowych (decydująca jest data zdania 
egzaminu magisterskiego); 

2) uzyskały ocenę co najmniej dobry; 
3) podejmują tematykę określoną w § l ust. 1 Regulaminu. 

§ 4. Osobą odpowiedzialną za wyłonienie w każdej uczelni pięciu najlepszych dyplomowych prac 
magisterskich jest wskazany w tym celu pelnornocnik rektora uczelni wyższej 

we Wrocławiu. 

§ 5. l. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu rozumie się nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 
marca danego roku następującego po roku akademickim, w którym zostały obronione magisterskie prace 
konkursowe: 
l) formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem 

papierowej i elektronicznej; 
pracy dyplomowej w formie elektronicznej; 

określonym w załączniku do Regulaminu, w formie 

2) 
3) oplmJ promotora w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego dokumentu 

z odręcznym podpisem promotora. 



2. Dokumentację, o której mowa w ust. l, może złożyć wyłącznie pełnomocnik rektora uczelni wyższej 
we Wrocławiu, wymieniony w § 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Dokumentacja elektroniczna, o której mowa w ust. l, pkt 2-3, powinna zostać złożona na 
informatycznym nośniku danych (plyta CD, pendrive), zawierającym zbiorczą dokumentację wszystkich 
uczestników Konkursu reprezentujących daną uczelnię. 

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 
z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego 
z dopiskiem "WROCŁAWSKA MAGNOLłA". 

l, należy 

Wrocławia, 
złożyć 

Ryuek 
w 
13, 

Biurze 
50-101 

Współpracy 

Wrocław, 

5. W przypadku wysłania dokumentacji, o której mowa w ust. l, drogą pocztową, 

o zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego. 

Rozdział HI 
Ocena prac konkursowych 

§ 6- l. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać osoby posiadające stosowną wiedzę 

i autorytet, do których Prezydent Wrocławia skieruje zaproszenie. 

2. Prezydent Wrocławia - w danym roku konkursowym - ustala liczbę Członów Komisji Konkursowej 
orazjej skład osobowy. 

3. Celem pracy Komisji Konkursowej jest ocena prac zgłoszonych do Konkursu. 

4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, który ustala harmonogram jej pracy oraz 
wyznacza zadania Członkom. 

§ 7_ Obrady Komisji Konkursowej składają się z dwóch części, z czego: 

l) w części pierwszej - otwartej - przeprowadzana jest prezentacja i opiniowanie prac zgłoszonych do 
Konkursu przez pełnomocników rektorów uczelni wyższych we Wrocławiu wyznaczonych do spraw 
Konkursu; 

2) w części drugiej - zamkniętej - przeprowadzana jest dyskusja i głosowanie członków Komisji 
Konkursowej. 

§ s_ l. Prezentacja prac zgłoszonych do Konkursu musi odbywać się za pomocą programu do tworzenia 
prezentacji multimedialnych. Narrację prezentacji w formie nagranego głosu musi prowadzić autor pracy. 

2. Czas przewidziany na prezentację jednej pracy nie może przekroczyć 3 minut. 

3. Prezentacje, o których mowa w ust. l, powinny zostać złożone na informatycznym nośniku danych 
(płyta CD, pendrive), zawierającym prezentacje wszystkich uczestników Konkursu reprezentujących daną 
uczelnię. 

4. Prezentacje, o których mowa w ust. l, może złożyć wyłącznie pełnomocnik rektora uczelni wyższej we 
Wrocławiu, wymieniony w § 4 niniejszego Regulaminu. 

5. Termin dostarczenia prezentacji podaje się w osobnym komunikacie. 

§ 9- l. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny prac konkursowych poprzez przydzielenie 
punktów w przedziale od O do l O, odrębnie dla każdej pracy. 



§ 10. l. Autorom najlepszych prac konknrsowych Komisja Konknrsowa przyznaje nagrody pieniężne. 

2. O ilości i wysokości nagród decyduje Komisja Konkursowa. 

3. Komisji Konknrsowej przysługuje prawo do: 

l) kumulacji nagrody dla autora jednej pracy konkursowej; 
2) wstrzymania się od przyznania mieJSC, za które przysługują nagrody pieniężne, 

w tym miejsc w pierwsze trójce; 
3) odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów określonych w niuiejszym Regulamiuie. 

§ 11. l. Wyniki Konknrsu zatwierdza Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Lista lanreatów Konknrsu zostanie przesłana do rektorów uczelni oraz podana 
do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu. 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

§ 12. l. Przystępując do Konknrsu, autorzy prac magisterskich pisemnie oświadczają, iż w raz1e 
wyłonienia ich jako laureatów Konknrsu oraz przyznania im przez Komisję Konknrsową nagród pieniężnych, 
zobowiązują się pisemnie do nie przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Gminę Wrocław lub jej miejską jednostkę 

organizacyjną następuje na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

Adam Grehl 
WICEPREZYDENT \/VROC~ AWl/· 



Dane kandydata 

Nazwisko 

Imię 

Dane do kontaktu 

Ulica, nr domu 

Kod pocztowy 

Tel. kontaktowy 

ZAŁĄCZNIK 

do Regulaminu Konkursu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS ,.WROCŁAWSKA MAGNOLIA" 

Miejscowość 

Gmina 

Województwo 

Aktualny e-mail 

Dane dotyczące pracy magisterskiej 

Nazwa uczelni Kierunek 

Wydział 

Aktualny adres 
wydziału 

Tytuł pracy 
magisterskiej 

Promotor pracy Ocena pracy 
dyplomowej dyplomowej 

PREZENTACJA PRACY 
. 

l. Jaki jest przedmiot zgłoszonej do Konkursu pracy magisterskiej i co zdecydowało o jego wyborze? 
Maksymalna objętość tekstu: 800 znaków (ze spacjami). 



2. Co zgłoszona do Konkursu praca magisterska wniesie do naszej wiedzy o Wrocławiu? 
Maksymalna objętość tekstu: 600 znaków (ze spacjami). 

3. Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy Wrocławia z zastosowania rezultatów zgłoszonej do Konkursu pracy 
magisterskiej? 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

4. Jakie komórki organizacyjne (biura, wydziały) Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskie jednostki organizacyjne 
(jednostki i zakłady budżetowe) lub spółki z udziałem miasta będą zainteresowane zastosowaniem rezultatów 
zgłoszonej do Konkursu pracy magisterskiej? 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

S. Jakie branże wrocławskiej gospodarki będą zainteresowane rezultatami zawartymi w zgłoszonej do Konkursu 
pracy magisterskiej? 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

6. Jeśli widzi Pan/Pani inny potencjał zawarty w pracy, proszę o jego przedstawienie. 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

Załączniki D Praca dyplomowa D Opinia promotora D Formularz zgłoszeniowy 

do formularza zgłoszeniowego (wersja elektroniczna - format (maks. str. A4; wersja (wersja elektroniczna - format 

w wersji papierowej*: doc, złożona na elektroniczna - format doc, doc, złożony na 
informatycznym nośniku złożona na informatycznym informatycznym nośniku 
danych) nośniku danych) danych) 

*Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do pełnomocnika rektora uczelni. 

W cehJ wyTaZenia zgody na przetwarzanie danych osoihotJ'J"If«::h, a takie kh !LH:llostępsTi~&:nde, prze:;e 
Gminę WrocłanM, na~eży 281Zriiaczyć krzyżyk~er.l1l nXU WS~:\:Z\22\ne pola. 

D Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych1 tj. zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-81 50-141 Wrocław, w celu wzięcia udziału w Konkursie 
"WROCŁAWSKA MAGNOLIA". 

D Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych, tj. imienia i nazwiska, tytułu pracy magisterskiej, 
nazwy uczelni, rodzaju i wysokości nagrody pieniężnet na stronie internetowej www.wca.wroc.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej w celach informacyjnych i popularyzacyjnych związanych z publikowaniem wyników 
Konkursu "WROCŁAWSKA MAGNOLIA". 

Przyjmuję do wiadomoŚci1 że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze 
mnie formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

2 



ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm:). 

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy targ 1-8, 50-141 

Wrocław, 

2. dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie "WROCŁAWSKA MAGNOLIA", 
3. dane zostaną udostępnione na stronie internetowej www.wca.wroc.p l i w Biuletynie Informacji Publicznej, 
4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w Konkursie 11WROCŁAWSKA MAGNOLIA", 
S. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Oświadczam jednocześnie, iż wszystkie dane zawart e w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 

pieczęć Uczelni 

da ta i czytelny podpis kandydata 

podpis Rektora Uczelni 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE 

podpis Dziekana Wydziału 

PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

Ja, niżej podpisany/a ... .. .......... . ............ .. .. . ... .. . ... ..... . ... ... ............................ .............. .......... . , 
oświadczam że: 

l. jestem autorem i twórcą pracy magisterskiej o tytule 

•••••••••••••••••••••• •• •••••• ~ .............. .... ........................ ~ .................... . . . . . . .... ..... . . ...... ~ l .. ............... ...... . , 

zgłoszonej do Konkursu "WROCŁAWSKA MAGNOLIA"; 
2. dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest 

wolne od jakichkolwiek za pożyczeń oraz nie mają m iejsca żad ne inne okolicznośc i , które 
mogłyby narazić Gminę Wrocław na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
korzystania lub rozpowszechniania dzieła; 

3. w przypadku uznania mnie za laureata Konkursu i przyznania mi nagrody pien iężnej, 

zobowiązuję się, że nie przeniosę autorskich praw majątkowych do pracy magisterskiej na 
osoby trzecie, zaś ich przeniesienie na Gminę Wrocław lub jej jednostkę organizacyjną, 
nastąp i , na zasadach określonych w umowie. 

data i czyte lny podpis osoby składającej oświadczenie 
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