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KONKURS WIEDZY 
Samorząd terytorialny w Polsce  

- 20 lecie trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 
 
 

REGULAMIN 
 

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Prawa i Administracji, Wydział Nauk 
Społecznych i Humanistycznych przy wsparciu studenckiego koła „Akademickie Forum 
Samorządowe” Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy 
(zwanej dalej Uczelnią). 
 
CELE KONKURSU:  
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania samorządu 

terytorialnego w Polsce. 
2. Pogłębianie wiedzy o konstytucyjnej zasadzie decentralizacji władzy publicznej oraz  

o konstytucyjnych zasadach działania samorządu terytorialnego w Polsce. 
3. Zainteresowanie uczniów i studentów przepisami Konstytucji RP regulującymi 

funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym,  
o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. 

4. Kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów i studentów. Zachęcanie uczniów  
i studentów do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej oraz rozwijania własnych 
zainteresowań. 

 
MIEJSCE KONKURSU  
Konkurs odbywa się w Państwowej WyŜszej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości  
w ŁomŜy ul. Akademicka 14,  w dniu 1 marca 2019 r. 
 
 
WŁADZE KONKURSU  
1. Władzami Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu oraz Komisja Egzaminacyjna 

Konkursu. 
2. Komitet Organizacyjny Konkursu na dany rok akademicki powołuje i odwołuje Dziekan 

Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w ŁomŜy. 
3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego Konkursu naleŜy prowadzenie czynności 

organizacyjnych mających na celu terminowe, sprawne i skuteczne przeprowadzenie 
Konkursu. 

4. Prace członków Komitetu Organizacyjnego Konkursu prowadzone są według 
harmonogramu zatwierdzonego przez Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego. 
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5. Decyzje bieŜące dotyczące organizacji Konkursu podejmowane są przez 
Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 

6. Po zakończeniu kaŜdej edycji Konkursu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
składa sprawozdanie z jego przebiegu i wyników Dziekanowi Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych PWSIiP. 

7. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w ŁomŜy powołuje na 
dany rok akademicki Komisję Egzaminacyjną Konkursu, zwaną dalej Komisją. 

8. W skład Komisji Egzaminacyjnej Konkursu wchodzą nauczyciele akademiccy. 
9. Do zadań członków Komisji Egzaminacyjnej Konkursu naleŜy przygotowanie testów 

sprawdzających do I etapu Konkursu, ich sprawdzenie oraz uczestniczenie jako 
egzaminator w obu etapach Konkursu. 

 
UCZESTNICY KONKURSU:  
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych  

z województwa podlaskiego oraz innych ościennych województw. 
2. Zgłoszenia uczestników do udziału w konkursie moŜna dokonać za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.pwsip.edu.pl 
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy naleŜy wysyłać na adres Wydziału Nauk 

społecznych i Humanistycznych PWSIiP ul. Akademicka 14, 18-400 ŁomŜa z dopiskiem 
„Konkurs wiedzy” w nie przekraczającym terminie do dnia 22 lutego 2019 r. 

 
FORMA I PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - pisemny w formie testu, II etap - ustny 
polegający na udzieleniu odpowiedzi na dwa wylosowane pytania. 

2. I etap konkursu polega na samodzielnym napisaniu (wypełnieniu) testu z przepisów: 
art. 15-16, art. 163-172 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, 
poz.483 ze zm.),ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ((Dz.U. 
z 2018 r. poz.913 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym(Dz.U. z 2018 r. poz.995 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.). Pytania testowe dotyczą 
wyłącznie przepisów powyŜej wskazanych aktów prawnych. Test składa się z 20 
pytań, mających charakter zamknięty i jednokrotnego wyboru. 

3. Uczestnik po przybyciu na salę konkursową przedstawia dokument toŜsamości. 
Komisja dokonuje sprawdzenia zgodności danych uczestnika z listą zarejestrowanych 
uczestników. 

4. Uczestnik otrzymuje test z przepisów art. 15-16, art. 163-172 Konstytucji RP, ustawy 
o samorządzie wojewódzkim, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy  
o samorządzie gminnym. 

5.  Uczestnik podpisuje test oraz przystępuje do jego rozwiązania. Czas rozwiązywania 
testu to 30 min. 

6. Uczestnik moŜe oddać test przed upływem 30 minut. Wówczas Komisja odnotowuje 
na nim czas oddania testu. 
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7. Komisja zbiera testy i prosi uczestników konkursu o opuszczenie sali. Komisja 
następnie przystępuje do sprawdzenia testów. Uczestnik konkursu moŜe otrzymać 
maksymalnie 20 punktów. Nie stosuje się punktów ujemnych. Za nieprawidłową 
odpowiedź przyznaje się 0 pkt, za prawidłową - 1 pkt. Nie uznaje się poprawek  
i skreśleń w teście. W przypadku skreślenia w danym pytaniu przyznaje się 0 pkt. 
Uczestnik zaznacza odpowiedzi w formie X. 

8. Po sprawdzeniu testu Komisja dopuszcza do II etapu konkursu 8 uczestników, którzy 
otrzymali w I etapie konkursu największą liczbę punktów. W przypadku spełnienia 
powyŜszego warunku przez większą liczbę uczestników do Finału zostanie 
zakwalifikowany uczestnik, który wcześniej złoŜył test. Komisja zaprasza na salę 
wszystkich uczestników i ogłasza nazwiska i imiona uczestników (finalistów), którzy 
przeszli do II etapu konkursu. 

9. II etap konkursu polega na ustnej odpowiedzi na 2 wylosowane przez uczestnika 
pytania. Pytania dotyczą wyłącznie zagadnień uregulowanych w wyŜej wymienionych 
aktach prawnych.  Uczestnik konkursu ma 10 min. na przygotowanie się do udzielenia 
odpowiedzi. 

10. Uczestnicy II etapu konkursu (finaliści) prezentują swoje rozwiązania pojedynczo 
przed Komisją. 

11. KaŜdy z członków Komisji ma prawo po wysłuchaniu finalisty zadać mu 
maksymalnie 1 pytanie uzupełniające dotyczące wylosowanego przez uczestnika 
pytania. 

12. KaŜdy z członków Komisji po wysłuchaniu finalisty przyznaje mu maksymalnie  
10 pkt, na które składają się: 1-5 pkt - za poprawność udzielonej odpowiedzi, 1-5 pkt - 
za zakres posiadanej wiedzy. 

13. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przystępuje do zliczenia punktacji  
z II etapów konkursu i wskazuje trzech laureatów konkursu za zajęcie I, II i III 
miejsca w finale. 

14. Wręczenie dyplomów i nagród finalistom oraz dyplomów i nagród głównych trzem 
laureatom konkursu odbędzie się bezpośrednio po konkursie lub w innym dniu 
podanym uczestnikom. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waŜnych przyczyn 
organizacyjnych, nie później niŜ na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia. 

16. O wszelkich ewentualnych zmianach terminów organizatorzy powiadomią pisemnie 
zainteresowanych. 

 
 
NAGRODY 
 
Finaliści (uczestnicy, którzy przeszli do II etapu konkursu) otrzymują dyplom 
poświadczający zaklasyfikowanie się do finału konkursu oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów Konkursu. 
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Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) otrzymują dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów Konkursu. 
 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają certyfikat uczestnictwa. 
 
Dodatkową formą nagrody dla szkoły, której uczniowie w największej liczbie zakwalifikują 
się do finału jest edukacyjne spotkanie z Prezydentem Miasta ŁomŜa w Urzędzie Miasta. 
 
FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY  
1. Fundatorami nagród mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują i przekaŜą 

nagrody na rzecz laureatów Konkursu. 
2. Oferty fundatorów nagród i sponsorów przyjmuje Przewodniczący lub Zastępcy 

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu. 
3. Sponsorami Konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują i 

przekaŜą nagrody na rzecz laureatów Konkursu, albo zobowiąŜą się do wspomagania 
Konkursu w innych formach, albo zadeklarują stałą współpracę. 

4. Umowy ze sponsorami i fundatorami zawiera Przewodniczący lub jeden z Zastępców 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kodeksu cywilnego. 

5. Zgodnie z zawartymi umowami sponsorzy i fundatorzy mają prawo do reklamy swojej 
działalności w czasie trwania Konkursu, w szczególności na stronach internetowych 
Konkursu, w czasie finału oraz podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, a 
takŜe w materiałach dotyczących Konkursu. 

6. Komitet Organizacyjny Konkursu nie bierze odpowiedzialności za przekazywane treści 
reklamowe będące poza jego bezpośrednią kontrolą, na przykład na witrynach 
internetowych, do których na stronach Konkursu będą się znajdowały odnośniki. W 
przypadku stwierdzenia występowania tam niewłaściwych treści zostaną podjęte 
odpowiednie działania w celu ich usunięcia. 

 
Komitet organizacyjny:  
1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. Anna Ostrowska (e-mail: aostrowska@pwsip.edu.pl) 
 

2. I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
dr Katarzyna Jurewicz-Bakun (e-mail: kjurewicz@pwsip.edu.pl) 

 
3. II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

mgr Magdalena Taraszkiewicz (e-mail: mtaraszkiewicz@pwsip.edu.pl)  
 

4. III Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
mgr inŜ. Anna Bagińska  (e-mail: abaginska2@pwsip.edu.pl) 
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5. Członek Komitetu Organizacyjnego 
dr Łukasz Buczkowski (e-mail: lbuczkowski@pwsip.edu.pl) 

 
6. Członek Komitetu Organizacyjnego 

Aleksandra Siemieniuk 
 

7.  Członek Komitetu Organizacyjnego 
Klaudia Kuligowska 

 
Komisja Egzaminacyjna: 
1. Prof. dr hab. Joanna M. Salachna  
2.  dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP 
3. dr Andrzej Melezini 
4. dr Marta J. Skrodzka 
 
ZALECANA LITERATURA: 
 
1. Konstytucja RP z 2 kwietnia1997 r. (Dz.U.1997 r., Nr 78, poz.483 ze zm.), art. 15-16, art. 
163-172; 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.); 
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995 ze 
zm.); 
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz.913 ze 
zm.) 
5. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016. 
6. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014. 
7. K. Małysa-Sulińska, M. Stec (red.),Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2018. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Wypełniając obowiązek nałoŜony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający  
z treści artykułu 13 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 uchylenia dyrektywy 
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 
r.), przekazujemy Państwu poniŜsze informacje. 
 
1. Jak przetwarzamy dane osobowe? 

Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy jest w świetle 
obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, Ŝe 
odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz 
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zgodny z przepisami prawa. PoniŜsza informacja ma zapewnić, aby cel i sposób 
przetwarzania był dla Państwa jasny i przejrzysty a takŜe, abyście Państwo mieli moŜliwość 
sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi. 
 
2. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób weszliśmy w ich posiadanie oraz 

co nas uprawnia do ich przetwarzania?  
Dane osobowe uzyskane od Państwa w oparciu o wyraŜoną zgodę przetwarzamy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia i w zakresie niezbędnym do organizacji oraz 
przeprowadzenia Konkursu wiedzy „ Samorząd terytorialny w Polsce - 20 lat 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa” . Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakŜe nieprzekazanie wskazanych informacji skutkować będzie 
niemoŜliwością udziału w Konkursie 

Zgoda moŜe być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakŜe nie będzie 
to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

W związku z organizacją Konkursu będziemy przetwarzali Państwa dane identyfikacyjne 
(imię i nazwisko, wiek, klasa – w przypadku uczestników Konkursu; imię i nazwisko  
– w przypadku nauczyciela zgłaszającego ucznia do Konkursu) 

 
3. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

          Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia obsługi 
działań związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu. 
 

4. Komu przekazujemy Państwa dane? 
Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i nie 

będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem instytucji związanych z organizacją 
konferencji, takim jak fundatorzy nagród konkursowych.   

Ponadto nazwiska finalistów i laureatów Konkursu zostaną upublicznione w informacji 
pokonkursowej umieszonej na stronie uczelni, a takŜe w informacjach pokonkursowych 
przekazywanych przez honorowych i medialnych patronów Konkursu.  
 

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane? 
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celów, a takŜe dla udokumentowania działalności PWSIiP oraz realizacji obowiązków 
archiwizacyjnych.  
 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia 
W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, mogą 

Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o: 
- dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 
- sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe); 
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; 
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- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – 
stosownie do złoŜonego wniosku); 

- przeniesienie danych do innego administratora lub przekazanie ich Państwu. 
Przysługuje Państwu takŜe prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
         Zakres kaŜdego z tych praw oraz sytuacje, w których moŜna z nich skorzystać, wynikają 
z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, z którego uprawnienia mogą 
Państwo skorzystać, zaleŜeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanej przez nas do 
przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.  

Aby mieć pewność, Ŝe są Państwo uprawnieni do złoŜenia wniosku, moŜemy prosić  
o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie państwa toŜsamości. 
 

7. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu  
          Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą takŜe wykorzystywane w celu profilowania 
Państwa zachowań. 
 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeŜeli uwaŜają Państwo, Ŝe przetwarzanie przez 
nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

9. Kontakt z administratorem danych osobowych 
Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy, ul. Akademicka 14, 
18-400 ŁomŜa, tel. 86 215 59 53, e-mail: sekretariat@pwsip.edu.pl  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Państwowej WyŜszej Szkole Informatyki i 
Przedsiębiorczości w ŁomŜy: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl 
 
 


