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POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 
 

ODDZIAŁ W SZCZECINIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Podstawą  prawną  dla  organizacji  i przeprowadzenia  Małej  Olimpiady  Wiedzy  Społeczno- 
 

Ekonomicznej (MOWSE) jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 

i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 
 
2. Źródłem finansowania MOWSE są środki własne organizatora, partnera oraz środki uzyskane 

od Narodowego Banku Polskiego oraz partnerów i mecenasów MOWSE. 
 
3. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników MOWSE wynikają z niniejszego 

regulaminu. 
 

§ 2 

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem MOWSE jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie. 
 

2. Organizator MOWSE powołuje Kapitułę Olimpiady, która sprawuje nadzór organizacyjny 

i merytoryczny nad przebiegiem MOWSE. 
 
3. Kapituła Olimpiady zapewnia realizację MOWSE zgodnie z postanowieniami regulaminu. 
 
4. Kapitułą Olimpiady kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi przy pomocy 

sekretarza naukowego. 
 
5. Kapituła Olimpiady rozstrzyga kwestie sporne. 
 
6. Za koordynację zawodów MOWSE poszczególnych etapów odpowiada Koordynator będący 

wiceprzewodniczącym Kapituły Olimpiady. 
 
7. Przy Kapitule Olimpiady działa powoływany Zespół Naukowy, którego zadaniem jest 

opracowywanie koncepcji merytorycznej oraz propozycji pytań i zadań na zawody 

poszczególnych etapów. Do zadań Zespołu Naukowego należy także rozstrzyganie wątpliwości 

w kwestiach merytorycznych związanych z pytaniami i zadaniami. 
 

§ 3 

CELE MOWSE 
 
 

Głównym celem MOWSE organizowanej w okresie 06.06.2016 r. – 30.11.2016 r. jest wzrost wiedzy 

uczniów gimnazjów Szczecina i województwa zachodniopomorskiego z zakresu ekonomii poprzez 

udział w eliminacjach do olimpiady. Olimpiada zwiększy dostępność uczniów do wiedzy 

wykraczającej poza zakres obowiązujący w programach nauczania. 
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§ 4  
UCZESTNICY MOWSE I JEJ TEMATYKA 

 

1. Uczestnikami MOWSE są uczniowie w wieku 13-16 lat, wszystkich trzech poziomów nauczania 
 

gimnazjum, szkół gimnazjalnych mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim 

w Polsce. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie. 
 
2. Uczestnicy MOWSE zgłaszają swój udział za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. 
 
3. Tematyka MOWSE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem 

płatności bezgotówkowych. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych  
etapach zawodów obejmuje zagadnienia zawarte w wykazie literatury zalecanej 
w przygotowaniach do zawodów oraz w dodatkowych materiałach opracowanych lub 
wskazanych przez Zespół Naukowy. 

 

§ 5 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. MOWSE ma zasięg wojewódzki (województwo zachodniopomorskie). Jej zawody 

są dwuetapowe: 
 

a) etap I (eliminacje szkolne) odbywają się w szkołach, 
 

b) etap II (finał) odbywa się w skali województwa zachodniopomorskiego. 
 
2. Zawody I i II etapu przeprowadzane są w formie pisemnej. 
 
3. Czas trwania części pisemnej eliminacji szkolnych (I etapu zawodów) i finału (II etapu) MOWSE 

wynosi 90 minut. 
 
4. Pytania i zadania na zawody I etapu i finału MOWSE opracowywane są przez Zespół Naukowy. 

Zespół Naukowy dostarcza komisjom I etapu zawodów zestawy pytań i zadań w sposób 

uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów. 
 
5. Zawody w etapie II (finał) przeprowadzane są jest anonimowo. Otwarcie kopert z danymi 

osobowymi uczestników MOWSE następuje po dokonaniu oceny prac przez jury. 
 
6. Uczestnicy zawodów wszystkich etapów MOWSE mają zapewnione warunki do samodzielnego 

wykonania zadań (odpowiedzi na pytania). 
 
7. Uczestnik na zawodach I i II etapu zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości 

ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty), przybory do pisania, linijkę i kalkulator  
(urządzenie bez funkcji telefonu komórkowego i możliwości przechowywania danych  
tekstowych,   wykonywania   połączeń telefonicznych   lub łączenia   się   z Internetem 

oraz z wyłączeniem zaawansowanych, programowalnych kalkulatorów graficznych  
i inżynierskich). 

 

8. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności stanowi podstawę dyskwalifikacji uczestnika MOWSE. 

Przez nieprzestrzeganie zasady samodzielności rozumie się m.in. porozumiewanie się z innymi 
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uczestnikami zawodów w czasie ich trwania, jak również korzystanie z jakichkolwiek pomocy 

naukowych i dydaktycznych oraz z telefonu komórkowego i innych urządzeń poza kalkulatorem. 

Dyskwalifikacja może mieć również miejsce w wypadku innych zachowań naruszających 

postanowienia niniejszego regulaminu lub zakłócających przebieg zawodów, a w szczególności 

niepodporządkowania się zaleceniom porządkowym członków Kapituły Olimpiady oraz jury 

zawodów. 
 

9. Decyzję o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje dyrektor szkoły w odniesieniu do zawodów 

I etapu, Kapituła Olimpiady w odniesieniu do zawodów II etapu. 
 
10. Nieobecność uczestnika na zawodach danego etapu bez względu na jej przyczynę równoznaczna 

jest z jego dyskwalifikacją. 
 
11. Dokumentację zawodów w I i II etapie prowadzi Koordynator. Na dokumentację taką składają się 

w szczególności: zgłoszenia udziału szkół w zawodach MOWSE, protokoły Komisji Szkolnych 

z przebiegu zawodów oraz zestawy pytań i odpowiedzi uczestników I etapu, listy członków jury 
 

zawodów poszczególnych etapów, protokoły zawodów II etapu (finału), zestawy pytań i 

odpowiedzi uczestników zawodów II etapu. 
 

12. Informacje na temat MOWSE publikowane są stronie internetowej pod adresem 

www.pte.szczecin.pl. 
 

§ 6  
ORGANIZACJA ELIMINACJI SZKOLNYCH – ETAP I 

 

1. Koordynator  umieszcza  na  stronie  internetowej  www.pte.szczecin.pl  oraz  rozsyła  pocztą  
elektroniczną do  wszystkich  szkół gimnazjalnych  w  województwie  zachodniopomorskim 

(za wyjątkiem szkół  specjalnych oraz  dla  dorosłych)  informację  o  olimpiadzie   wraz  
z formularzem zgłoszeniowym, zakresem tematycznym i wstępnymi materiałami pomocniczymi 

w terminie 6.06.2016 r. – 10.06.2016 r. 
 
2. Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach MOWSE następuje poprzez powiadomienie Koordynatora 

w terminie 1.09.2016 - 16.09.2016 r. o przystąpieniu do MOWSE poprzez wysłanie formularza 

zgłoszeniowego (priorytetowym listem poleconym lub pocztą e-mail). Zgłoszenia udziału szkoły 

w zawodach MOWSE dokonuje dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba, która koordynuje 

zawody I etapu w szkole oraz pozostaje w kontakcie z Koordynatorem. 
 
3. W terminie 19.09.2016 r. – 23.09.2016 r. Koordynator przesyła do zgłoszonych szkół materiały 

pomocnicze do przygotowania się do Olimpiady (przykładowe testy z poprzednich edycji, 

wskazanie źródeł wiedzy, itp.). 
 
4. Eliminacje szkolne - zawody I etapu organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna. 
 
5. Komisja Szkolna przeprowadza akcję informacyjną w formie zwyczajowo przyjętej w szkole, 

mającą na celu zachęcenie uczniów do udziału w MOWSE. 
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6. Do pomocy w organizacji zawodów I etapu zobowiązany jest Koordynator, który udziela także 

niezbędnych informacji i wyjaśnień. 
 
7. Koordynator sprawuje nadzór nad przebiegiem zawodów w I etapie, a członkowie Zespołu 

Naukowego mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w tych zawodach. 
 
8. Zawody I etapu odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach 10 października 2016 r. 
 

9. W przypadku stwierdzenia, że zawody w danej szkole nie zostały przeprowadzone 

w wyznaczonym terminie, wszyscy ich uczestnicy zostają zdyskwalifikowani. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Kapituła Olimpiady 
 
10. Zadania Komisji Szkolnej: 
 

a) właściwe zabezpieczenie otrzymanych zestawów pytań przed dostępem osób niepowołanych 

do czasu rozpoczęcia zawodów, 
 

b) przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia zawodów, 
 

c) przeprowadzenie zawodów w dniu i o godzinie określonych przez Koordynatora, 
 

d) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zawodów, 
 

e) dokonanie oceny prac przez członków Komisji Szkolnej na podstawie klucza z prawidłowymi 

odpowiedziami do zestawu pytań i zadań, który jest publikowany na stronie internetowej 

MOWSE w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów i/lub przesłany do szkół pocztą 

elektroniczną, 
 

f) sporządzenie protokołu zawodów I etapu według wzoru ustalonego przez Koordynatora. 
 
11. Szczegółowe zasady przeprowadzania eliminacji szkolnych (zawodów I etapu) reguluje instrukcja 

dołączona do zestawu pytań i zadań. 
 
12. Komisja Szkolna przekazuje do Koordynatora priorytetowym listem poleconym wszystkie 

zestawy pytań i zadań, zarówno wypełnione, jak i niewypełnione, wraz z protokołem, w terminie 

4 dni od zakończenia zawodów (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie 

powyższych postanowień stanowi podstawę do dyskwalifikacji wszystkich uczestników 

zawodów z danej szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kapituła Olimpiady. 
 
13. W przypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się zawodów I etapu, 

uczeń może do nich przystąpić w innej szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W tej sprawie 

dyrektor szkoły działa w porozumieniu z Koordynatorem oraz dyrektorem szkoły, w której 

odbywają się zawody I etapu MOWSE. 
 
14. Zespół Naukowy może dokonać weryfikacji prac przekazanych przez Komisje Szkolne. 
 

15. Do zawodów II etapu kwalifikowanych jest maksymalnie 6 uczniów biorących udział 

w zawodach I etapu z danej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 
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16. Koordynator podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej MOWSE 

oraz wysyła pocztą elektroniczną do szkół wyniki zawodów I stopnia tych uczestników, którzy 

zostali zakwalifikowani do zawodów II stopnia, w terminie do 23 października 2016 r. 
 

§ 7  
ORGANIZACJA ZAWODÓW II ETAPU – FINAŁ OLIMPIADY 

 

1. Zawody II etapu odbywają się w siedzibie PTE Oddział w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, 71-004 

Szczecin w dniu 23 listopada 2016 r. 
 

2. Zakwalifikowani do zawodów II etapu (finału) uczestnicy oraz ich szkoły zawiadamiani są w 

terminie do 23 października 2016 r. 
 
3. Uczestnikom zawodów II etapu Organizator zapewnia – w miarę możliwości – poczęstunek. 
 
4. Przed rozpoczęciem zawodów II etapu jury może udzielić uczestnikom niezbędnych wskazówek 

organizacyjnych. 
 
5. Oceny prac dokonuje Zespół Naukowy. 
 
6. Każda praca pisemna z zawodów II etapu (finału) oceniana jest niezależnie przez co najmniej 

dwóch członków jury (Zespołu Naukowego), przy czym wynik końcowy stanowi średnia 

arytmetyczna przyznanych ocen. 
 
7. Zespół Naukowy dokonuje oceny prac z zawodów II etapu na podstawie klucza z prawidłowymi 

odpowiedziami do zestawu pytań i zadań oraz sporządza protokół przebiegu tych zawodów. 
 
8. Ogłoszenie wyników finału następuje w tym samym dniu, w ciągu 2 godzin od zakończenia 

zawodów. W sytuacjach szczególnych jury może przesunąć godzinę ogłoszenia wyników. 
 
9. Pięciu uczestników zawodów II etapu, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów, 

otrzymuje tytuł laureata. Pozostali uczestnicy zawodów II etapu uzyskują tytuł finalisty. 
 

10. Decyzje o przyznaniu tytułu laureata i finalisty MOWSE podejmuje Kapituła Olimpiady na 

podstawie protokołu Zespołu Naukowego. 
 
11. W przypadku równej największej łącznej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników 

o zwycięstwie (zajęciu I miejsca) decyduje w kolejności: 
 

a) liczba punktów uzyskanych z pytań otwartych, 
 

b) liczba punktów uzyskanych za zadanie analityczne, 
 

c) liczba punktów uzyskanych z pytań testowych. 
 
12. Zasady wymienione w pkt. 10 stosuje się również do ustalenia kolejności miejsc zajętych przez 

wszystkich laureatów. 
 
13. Lista laureatów i finalistów MOWSE publikowana jest na stronie internetowej MOWSE w ciągu 

24 godzin od zakończenia zawodów. 
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§ 8  
NAGRODY 

 

1. Kapituła  Olimpiady  wydaje  laureatom  i  finalistom  MOWSE  zaświadczenia  o  uczestnictwie  
w Olimpiadzie. 

 

2. Pięciu laureatów oraz pięciu najlepszych finalistów otrzymują nagrody i wyróżnienia 

przyznawane w ramach dostępnych środków. 
 
3. Kapituła Olimpiady przyznaje nagrodę nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi 

laureatów i finalistów. 
 

4. Kapituła Olimpiady może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe w porozumieniu ze sponsorem 

deklarującym przyznanie takiej nagrody. 
 

§ 9  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  Małej  Olimpiady  Wiedzy  
Społeczno-Ekonomicznej jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie  
(ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin). 

 

2. Szkoła, dokonując zgłoszenia udziału w zawodach MOWSE, przyjmuje do wiadomości treść 

niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 
3. Każdy uczestnik, przystępując do zawodów szkolnych oświadcza jednocześnie, że zapoznał się 

z regulaminem MOWSE, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem 

przystąpienia do zawodów MOWSE jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i nieodpłatne 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne dla 
 

celów postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania przebiegu MOWSE 

i sprawozdawczości, a także na publikowanie sprawozdań z przebiegu i wyników zawodów 

poszczególnych stopni MOWSE (bez względu na formę). Organizator MOWSE – Polskie  
Towarzystwo  Ekonomiczne  –  może ujawnić  i  przekazać  podmiotom  trzecim  dane  osobowe 

i wizerunek  uczestnika  MOWSE  w celach  informacyjnych  związanych  z  jej  organizacją  
i przebiegiem za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów elektronicznych. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Olimpiady. 
 

 

dr Agnieszka Bretyn 

Koordynator XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej 

dla uczniów gimnazjów woj. zachodniopomorskiego 
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