
Uchwała Nr 138/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia i określenia zasad przeprowadzenia Konkursu Będę 

Biznesmenem – BeBi. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:   

 

§ 1 

1. Ogłasza się Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi. 

2. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§3 

Traci moc uchwała Nr 5227/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia                         

26 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia i określenia zasad przeprowadzenia konkursu „Będę 

Biznesmanem - BeBi”.                    

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

do Uchwały Nr 138/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

 

Zmiana Regulaminu ma na celu usprawnienie procedury Konkursu. Uwzględnia się 

również charakter porządkowy i redakcyjną modyfikację tekstu. Ponadto Regulamin został 

dostosowany do wymogów Rozporządzenia 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 uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych.  

 

  Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Załącznik 

                                 do uchwały Nr 138/2018 

                                    Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                               z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

Będę Biznesmenem – BeBi 

 

 

 

§1  

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Będę Biznesmenem 

– BeBi, zwanego dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany 

dalej Organizatorem. 

3. Koordynatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: 

edukacja@umww.pl, zwany dalej Koordynatorem. 

4. Za organizacyjną obsługę Konkursu odpowiada Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, 

ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno, zwane dalej Liderem Konkursu. 

5. Partnerami Konkursu są: 

1) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin, 

2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, 

3) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, 

4) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, 

 zwani dalej Partnerami. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Koordynatora, Lidera i Partnerów. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§2 

 

 Cele Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1) pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów, 

2) rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, 

3) stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, 

4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących 

przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu, budowanie zespołów projektowych, 

wykorzystanie metod kreatywnego myślenia). 
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§3 

 

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być 2-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół 

ponadpodstawowych, zwane dalej Zespołami, pod opieką nauczyciela, zwanego dalej 

Opiekunem Zespołu. Jeden Opiekun może prowadzić maksymalnie 3 zespoły. 

2. Zespół może złożyć tylko jeden autorski Projekt, będący wynikiem pracy twórczej uczestników, 

nienaruszający praw osób trzecich oraz wolny od wad prawnych. 

3. Projekt to pomysł na biznes w formie opracowania pisemnego i prezentacji, zwany dalej 

Projektem. 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przedstawienie założeń swoich Projektów podczas 

uroczystości podsumowującej Konkurs. 

5. Projekt wraz z Kartą zgłoszenia do Konkursu, określoną w załączniku, należy złożyć do dnia 

12.04.2019r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w formie 

papierowej na adres partnera konkursu właściwego dla danego rejonu, z dopiskiem: Konkurs 

Będę Biznesmenem - BeBi. 

6. Zgłaszany Projekt powinien obejmować: 

1) charakterystykę przedsięwzięcia, założenia, cele, analizę rynku pod kątem 

zapotrzebowania na zaproponowany produkt/usługę, opis produktu/usługi, plan 

finansowy, źródła finansowania, 

2) harmonogram realizacji Projektu – opis kolejnych realizowanych działań, czas trwania 

poszczególnych etapów, 

3) opis metod i narzędzi pracy wykorzystywanych przy przygotowaniu Projektu, opis 

podjętych działań i współpracy z osobami spoza szkoły, instytucjami zewnętrznymi itp. 

4) misję i wizję, 

5) opis zespołu projektowego – wraz z podziałem obowiązków, 

6) plan marketingowy – identyfikacja klientów, analiza rynku zbytu, promocja/reklama, 

sposób sprzedaży, 

7) analizę SWOT dla Projektu (silne/słabe strony, szanse/zagrożenia). 

7. Projekt dostarczony po wyznaczonym terminie zgłaszania nie będzie brał udziału  

w Konkursie. 

8. Nadesłane lub dostarczone Projekty nie będą zwracane. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w oświadczeniach (Załącznik do 

Regulaminu). 

 

§4 

 

Ocena Projektów 

 

1. Oceny formalnej zgłoszeń dokonują pracownicy Partnerów Konkursu. 

2. Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia są kierowane pod obrady Komisji Konkursowych.  

3. Ocena projektów będzie przebiegać dwuetapowo: 

1) I etap – półfinałowy: ocena merytoryczna Projektów w siedzibie poszczególnych partnerów 

projektu dokonywana przez komisje konkursowe 26.04.2019r. 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin, 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, 



 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz. 

Z każdego ośrodka wyłonione zostaną 2 najlepsze projekty, które przechodzą do II etapu 

2) II etap – finałowy: Komisja Konkursowa wyłoni zwycięski Projekt, wskaże laureatów  

i wyróżnionych na podstawie prezentacji Projektów poprowadzonej przez Zespoły podczas 

Gali konkursowej w Lesznie (Czas prezentacji max 10 minut). 

3) Komisja Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

4) W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki 

oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, a także w miarę potrzeby 

przedstawiciele uczelni i rynku pracy. 

5. Kryteria oceny Projektów: 

1) oryginalność i innowacyjność pomysłu, 

2) przejrzystość treści, spójność informacji, 

3) analiza przedsięwzięcia w otoczeniu, realność założeń, 

4) adekwatność kosztów do rzeczywistości, 

5) profesjonalny sposób prezentacji. 

§5 

 

Nagrody 

 

1. Zwycięskie Zespoły otrzymają nagrody: 

I. Miejsce – nagrody o wartości 7000 zł  

II. Miejsce – nagrody o wartości 5000 zł  

III. Miejsce – nagrody o wartości 3500 zł  

Trzy wyróżnienia po 1600 zł.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

3. Wartość nagrody zawiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 

30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobrany zryczałtowany 

podatek płatnik przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 

20 następnego dnia miesiąca po miesiącu przekazania nagrody. 

4. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej 

uroczystości. Regulamin nie przewiduje innej formy i terminu przekazania nagród. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl), w zakresie imiona i nazwiska 

laureatów oraz ich opiekunów, tytuł projektu, nazwa szkoły. 

 

§6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) Karta zgłoszenia do Konkursu Będę Biznesmenem – BeBi. 

2) Oświadczenie Członka Zespołu.  

3) Oświadczenia Opiekuna Zespołu. 
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