
 
 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej ,,Konkursem”, organizowany jest 

na obszarze województwa mazowieckiego i skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych. 

2. Konkurs spełnia wymogi formalne dotyczące zawodów, które decyzją Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty mogą być brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych. Organizator co roku dokona zgłoszenia konkursu do wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez mazowieckiego 

kuratora oświaty lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej oraz dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów 

podczas rekrutacji na kolejny rok szkolny. 

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych VIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Władysława IV, ze środków Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni partnerskiej 

oraz ze środków pozyskanych od sponsorów. 

4. Celem Konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat historii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,  

b) szerzenie postaw patriotycznych, 

c) popularyzacja polskiego wkładu w proces integracji europejskiej, 

d) promocja edukacji obywatelskiej, świadomego odbioru i współuczestnictwa 

w życiu społecznym, 

e) promocja zasad współdziałania w sprawach publicznych, 

f) doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących 

sytuacji w Polsce i na świecie na podstawie posiadanych informacji. 
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ROZDZIAŁ I: ORGANIZATOR i PATRON 

 

§ 1 

Prawa i obowiązki Organizatora 

 

1. Organizatorem Konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 

w Warszawie. 

Dane adresowe Organizatora: 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie 

ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa 

tel.: 22 619-27-45, e-mail: konkurs.ue@wladyslaw.edu.pl 

 

2. Zadaniem Organizatora jest: 

a) powołanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu, 

b) zapewnienie Komitetowi odpowiednich warunków pracy, 

c) zawieranie umów z patronami oraz sponsorami Konkursu.  

3. Organizator ma prawo: 

a) podejmować wszelkie czynności związane z egzekwowaniem umów zawartych 

pomiędzy Organizatorem a innymi podmiotami współpracującymi przy organizacji 

Konkursu, 

b) dokonywać zmian w składzie Komitetu Organizacyjnego Konkursu. 

4. Organizator ma obowiązek podjąć wszelkie czynności wyjaśniające w przypadku zarzutów 

dotyczących pracy Komitetu Organizacyjnego Konkursu, płynących ze strony podmiotów, 

z którymi zawarte zostały umowy, dotyczące współpracy przy organizacji Konkursu. 

5. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca 

Przewodniczącego oraz członkowie Komitetu, którzy powoływani są spośród 

pracowników VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie 

oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego Konkursu 

należy: 

a) przygotowanie tematów na I etap eliminacji oraz testów na II i III etap, 

b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów 

eliminacji, 

c) nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych, 

d) prowadzenie współpracy ze sponsorami Konkursu (promocja Konkursu), 
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e) koordynowanie przebiegu II etapu zawodów, 

f) organizacja III etapu zawodów, 

g) pozyskanie nagród rzeczowych dla finalistów i laureatów Konkursu, 

h) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu Konkursu: prace uczniów 

zakwalifikowanych do II etapu, prace testowe uczestników zakwalifikowanych 

do III etapu, prace testowe wszystkich uczestników III etapu, rejestr wydawanych 

zaświadczeń oraz dokumentację związaną z odwołaniami przez okres 5 lat. 

6. Komitet Organizacyjny Konkursu ma prawo do: 

a) weryfikacji wyników eliminacji I i II etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów 

merytorycznych, prawo zmiany decyzji Komisji Szkolnej w zakresie 

zakwalifikowania do kolejnego etapu, 

b) wykluczenia uczestników z udziału w Konkursie w razie złamania regulaminu 

Konkursu. 

 

§ 2 

Patronat 

 

1. Patronat nad Konkursem obejmuje Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Spośród Dyrekcji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV oraz pracowników 

naukowych Uniwersytetu Warszawskiego powoływana jest Rada Naukowa Konkursu, 

na czele której stoi Przewodniczący Rady. 

3. Do zadań Rady Naukowej Konkursu należy m.in.: 

a) konsultowanie zmian w Regulaminie Konkursu, 

b) nadzór merytoryczny nad organizacją Konkursu (program, literatura, zadania 

konkursowe), 

c) wsparcie merytoryczne przy organizacji etapu III. 

 

§ 3 

Komisje szkolne 

 

1. Na terenie szkół, które przystąpią do konkursu powoływane są przez Dyrektora szkoły 

Komisje Szkolne Konkursu. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz 2 członków. 

2. Do zadań Komisji Szkolnej należy: 
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a) nadzór organizacyjny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac), 

b) przesłanie do Organizatora Konkursu protokołu z etapu I i prac uczniów 

zakwalifikowanych do etapu II, 

c) nadzór nad przeprowadzeniem testu podczas etapu II, 

d) przesłanie do Organizatora protokołu z etapu II oraz prac uczniów 

zakwalifikowanych do etapu III. 

e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów I i II 

etapu: dla I etapu są to prace uczestników niezakwalifikowanych i karty oceny tych 

prac, kopia protokołu, dla II etapu są to prace testowe uczestników 

niezakwalifikowanych, kopia protokołu. 

 

 

ROZDZIAŁ II: ORGANIZACJA KONKURSU 

 

§ 4 

Organizacja zawodów 

 

1. Konkurs organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu wojewódzkim. 

2. Co roku w terminie do 30 września Komitet Organizacyjny publikuje na stronie 

Organizatora harmonogram kolejnej edycji Konkursu, tematy prac na etap szkolny, 

program zmienny oraz literaturę do programu stałego i zmiennego. 

3. Szkoły, które chcą przystąpić do Konkursu zgłaszają Organizatorowi chęć udziału, 

wysyłając w określonym w harmonogramie terminie wypełniony formularz zgłoszenia 

dostępny na stronie internetowej Organizatora. 

4. Pierwszy – szkolny – etap polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych 

przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej tematów i przekazaniu jej do oceny 

Komisji Szkolnej. 

5. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane. 

6. Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (minimalnie 2000 znaków 

bez spacji, maksymalnie 8000 znaków bez spacji), filmu (maksymalnie 10 minut), 

nagrania audio (maksymalnie 10 minut), fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne należy 

przekazać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form 

– w wersji elektronicznej. 
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7. Każda przekazana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), 

oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 

(załącznik nr 3) oraz oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4). 

8. Komisja Szkolna ocenia poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich 

oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny 

zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami 

określonymi w Karcie oceny pracy (załącznik nr 5). 

9. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowani zostają wszyscy ci uczestnicy, którzy 

uzyskają co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. 

10. Drugi – okręgowy – etap odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach, które 

przystąpią do Konkursu i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet 

Organizacyjny Konkursu z zakresu programu stałego Konkursu (załącznik nr 1). 

Na rozwiązanie testu przeznacza się 40 minut. Nadzór nad przebiegiem etapu 

oraz sprawdzenia prac dokonują Komisje Szkolne. 

11. Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowani zostaje maksymalnie 100 uczniów, którzy 

uzyskali najwyższe wyniki, przy czym wymogiem uczestnictwa w zawodach 

wojewódzkich jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50%. możliwych do zdobycia 

punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana na 

etapie szkolnym.  

12. Komisje Szkolne przesyłają protokół z etapu II oraz prace uczniów, którzy uzyskali co 

najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia do Komitetu Organizacyjnego Konkursu 

w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych. Komitet 

Organizacyjny ogłasza listę zakwalifikowanych do III etapu nie później niż na 45 dni przed 

etapem wojewódzkim. 

13. Trzeci – wojewódzki – etap odbywa się w VIII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Władysława IV w Warszawie i polega na rozwiązaniu testu z zakresu programu stałego 

i programu zmiennego. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Organizator nie 

zwraca uczniom i ich opiekunom kosztów podróży i zakwaterowania. 

 

§ 5 

Przepisy szczegółowe 

 

1. Niestawienie się uczestnika do zawodów w ramach II lub III etapu w określonym czasie 

i miejscu powoduje skreślenie go z dalszej rywalizacji. 
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2. Na każdym etapie zawodów, w przypadku stwierdzenia przez komisję niesamodzielności 

pracy (np. korzystanie z niedozwolonych urządzeń, plagiat) uczestnik może zostać 

zdyskwalifikowany, czyli wykluczony z dalszego udziału w zawodach, a z zaistniałej 

sytuacji sporządza się notatkę, której kopię przesyła do Organizatora Konkursu. 

 

§ 6 

Tryb odwoławczy 

 

1. Uczestnicy I etapu Konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo 

do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Odwołanie należy 

złożyć pisemnie w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji 

Szkolnej rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja 

Przewodniczącego Komisji Szkolnej jest ostateczna.  

2. Uczestnicy II etapu mają prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego. Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

w formie elektronicznej, tj. mailowo na formularzu dostępnym na stronie Konkursu. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia 

wpływu odwołania. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie. Decyzja 

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna. 

3. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mają prawo do odwołania się od oceny 

do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Odwołanie należy złożyć pisemnie 

w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym podczas zawodów. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu. 

O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie. 

 

 

ROZDZIAŁ III: UPRAWNIENIA I NAGRODY 

 

§ 7 

Uprawnienia i nagrody 

1. Tytuł laureata I miejsca uzyskują ci uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów 

możliwych do zdobycia. 

2. Tytuł laureata II miejsca uzyskują ci uczestnicy, którzy osiągną wynik w przedziale  

70-79% punktów możliwych do zdobycia. 
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3. Tytuł laureata III miejsca uzyskują ci uczestnicy, którzy osiągną wynik w przedziale  

60-69% punktów możliwych do zdobycia. 

4. Jeśli łączna liczba laureatów I, II i III miejsca nie przekroczy 15 osób, wówczas Komitet 

Organizacyjny tworzy listę rankingową według liczby uzyskanych punktów i przyznaje 

tytuły następująco: 

a) miejsca od 1 do 5 – laureat I miejsca, 

b) miejsca od 6 do 10 – laureat II miejsca, 

c) miejsca od 11 do 15 – laureat III miejsca. 

W przypadku równiej liczby punktów, rozstrzyga liczba punktów uzyskanych na etapie 

okręgowym, a jeśli i w tym wypadku nie nastąpi rozstrzygnięcie, to bierze się pod uwagę 

liczbę punktów z etapu szkolnego. 

5. Tytuł finalisty Konkursu uzyskają wszyscy uczestnicy, którzy nie uzyskają tytułu laureata, 

a ukończą III etap Konkursu z wynikiem nie niższym niż 30%. 

6. Uzyskanie wyżej wymienionych tytułów potwierdza wydane przez Organizatora 

zaświadczenie. 

 

 

ROZDZIAŁ IV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców na każdym 

z etapów, z podaniem ich imienia, nazwiska oraz szkoły.  

2. Administratorem Danych osobowych jest Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego 

w Warszawie, ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu Wiedzy o Unii 

Europejskiej, a następnie przez okres 5 lat. 

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza akceptację 

warunków niniejszego Regulaminu. 

5. W czasie trwania pandemii, tj. w sytuacji, gdy niemożliwe będzie przeprowadzenie 

zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem, dopuszcza się możliwość zorganizowania 

etapu II i III w formie testu przeprowadzanego w sposób zdalny. 
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Załącznik nr 1 

Program stały Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 

 

1. Cele działania Unii Europejskiej. 

2. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej. 

3. Ojcowie Założyciele Europy – Jean Monnet, Robert Schuman, Altiero Spinelli, Konrad 

Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak – życiorysy polityczne i rola w procesie 

integracji europejskiej. 

4. Historia Unii Europejskiej i rozszerzenia UE: 

− Deklaracja Schumana, 

− traktat paryski, 

− traktaty rzymskie, 

− pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, 

− Układ z Schengen, 

− Jednolity Akt Europejski, 

− Traktat z Maastricht, 

− Traktat z Amsterdamu,  

− Traktat z Nicei, 

− Konstytucja dla Europy, 

− Traktat z Lizbony, 

− Brexit. 

5. Państwa Unii Europejskiej – stolice, języki, waluty. 

6. Organizacja i działanie Unii Europejskiej – instytucje i organy oraz procesy decyzyjne: 

− Komisja Europejska, 

− Parlament Europejski, 

− Rada Unii Europejskiej, 

− Rada Europejska, 

− Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w tym Sąd), 

− Europejski Bank Centralny, 

− Trybunał Obrachunkowy 

− Komitet Regionów, 

− Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

7. Polacy w instytucjach Unii Europejskiej. 

8. Wspólny Rynek i cztery swobody Wspólnego Rynku. 

9. Obywatelstwo Unii Europejskiej. 
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Załącznik nr 2 

METRYKA  PRACY 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora 

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły, telefon 

 

 

 

 

Adres domowy ucznia, telefon, mail 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego 

 

 

 

Forma pracy, elementy składowe 

 

 

 

Podpis autora pracy 
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Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział Konkursie 

 

 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 

z 4.5.2016 z późn, zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

........................................................................................... –  ucznia 

                                   (imię i nazwisko)  

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej w roku 

szkolnym 20. . . ./20. . . . oraz na opublikowanie na stronie internetowej na liście uczestników 

kolejnych etapów Konkursu wyników mojego dziecka: imienia, nazwiska, nazwy szkoły 

oraz liczby uzyskanych punktów. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i jego postanowienia akceptuję. 

 

 

 

………………………………..……………  .................................................................... 

miejscowość, data    podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 4 

 

 

……………..........................., dnia ……………….. 

 

………………………………………………………….  

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

………………………………………………………….  

(adres) 

………………………………………………………….  

 

………………………………………………………….  

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że przedkładana praca na Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej zatytułowana:  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

została wykonana przeze mnie samodzielnie.  

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, 

poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony. 

 

 

………………………………………… 

(podpis uczestnika) 
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Załącznik nr 5 

KARTA OCENY PRACY 

W KONKURSIE WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

IMIĘ I NAZWISKO: 

SZKOŁA: 

TEMAT/FORMA PRACY: 

OCENA 

KRYTERIA OCENY MAX. PUNKTACJA 

Zgodność z tematem 4 pkt  

Poziom merytoryczny (wiedza, warsztat 

naukowy, faktografia) 
4 pkt  

Pomysłowość i oryginalność ujęcia (forma) 4 pkt  

Argumentacja 4 pkt  

Język i styl 4 pkt  

Estetyka pracy 2 pkt  

ŁĄCZNIE PUNKTÓW 22 pkt  

 

EWENTUALNE UWAGI DO PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

podpis członka Komisji Szkolnej 

Decyzja Przewodniczącego Komisji Szkolnej: 

Praca została zakwalifikowana/ nie została zakwalifikowana do II etapu 

 

 

………………………………………………… 

podpis Przewodniczącego 

    Komisji Szkolnej 


