
Uchwała nr 82/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 maja 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” 

  
Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 7a ust. 3 ustawy  
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) oraz uchwały nr 84/15 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu  
pn. Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 – uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. 

W uchwale nr 113/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
konkursu „Edukreator na Mazowszu” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6273)1 Regulamin konkursu 
„Edukreator na Mazowszu” stanowiący załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Niniejsza uchwała została zmieniona uchwałą nr 103/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 
2018 r. 
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Uzasadnienie 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki, kontynuując realizację konkursu „Edukreator na 
Mazowszu”, będącego sposobem realizacji Programu D.3.1: Edukacja wbrew schematom,  
w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020, 
proponuje wprowadzenie zmian do Regulaminu przedmiotowego konkursu. 

Potrzeba zmodyfikowania Regulaminu wynika z doświadczeń poprzedniej edycji konkursu,  
tj. przebiegu oraz uwag zgłoszonych przez członków komisji konkursowej. Proponowane 
zmiany dotyczą: 

 zaktualizowania podstaw prawnych w oparciu o Prawo oświatowe, na które powołuje się 
organizator objaśniając pojęcia w słowniku Regulaminu; 

 wprowadzenia dla podmiotu zgłaszającego jednorazowej możliwości poprawy błędów lub 
uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji z Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie; 

 doprecyzowania zapisu dotyczącego kart zgłoszeń, które złożone po terminie nie 
podlegają żadnej ocenie; 

 doprecyzowania zapisu dotyczącego zgody na podanie informacji o ewentualnym 
zwycięstwie lub wyróżnieniach m.in. na stronie internetowej www.mazovia.pl;  

 zaktualizowania oświadczenia w załącznikach nr 1 i 2 o poświadczenie zgodności ze 
stanem faktycznym wszystkich danych prezentowanych w karcie zgłoszenia; 

 zaktualizowania podstaw prawnych dot. RODO w załączniku nr 3. 

Proponowane zmiany zostały skonsultowane z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, która nie wniosła uwag. 

Konkurs „Edukreator na Mazowszu” w ramach Programu D.3.1: Edukacja wbrew schematom, 
ma za zadanie wspieranie działań pedagogicznych sprzyjających rozwojowi twórczego 
myślenia wśród młodych ludzi. Szczególne znaczenie będzie miało tu połączenie edukacji 
kreatywnej z elementami kulturotwórczymi, upowszechnianiem dziedzictwa narodowego  
i ochroną kultury. Projekt jest propozycją rozwiązania problemu braku edukacji dla 
kreatywności, zdiagnozowanego podczas analiz rozwoju kultury w województwie 
mazowieckim. 

W związku z powyższym Departament Kultury, Promocji i Turystyki wnosi o przyjęcie 
zaproponowanych zmian w Regulaminie konkursu „Edukreator na Mazowszu”. 

 

 


