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Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
Szanowni Państwo,
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2012/2013
hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”.
Honorowy patronat nad XXVI Olimpiadą objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister
Gospodarki Waldemar Pawlak.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej,
począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie
uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady. W dotych
czas zorganizowanych dwudziestu pięciu edycjach Olimpiady udział wzięło prawie
285 tys. uczniów.
Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna
młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju
uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno
sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że cele te są realizowane
z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są uznanymi naukowcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji rządowej.
Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad
nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne
i rzeczowe. Jest to możliwe dzięki szerokiemu gronu mecenasów i partnerów Olimpiady.
Jednocześnie warto podkreślić, że udział uczniów w finałach ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.
Zakres tematyczny zawodów poszczególnych stopni jest zbieżny z podstawą programową nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczestnicy powinni dodatkowo
poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z dziedzin określonych w programie Olimpiady
z uwzględnieniem problematyki zawartej w myśli przewodniej bieżącej edycji.
Wyrażamy przekonanie, że nowoczesna formuła zawodów sprawdzona w poprzednich edycjach również i w bieżącym roku szkolnym wzbudzi zainteresowanie. Nad
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organizacją zawodów Olimpiady czuwać będzie nowy skład Komitetu Głównego powołany przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję
obejmującą lata 2012–2017. Mamy nadzieję, że kolejne ćwierćwiecze olimpijskich
zmagań będzie obfitować w wiele wyjątkowych momentów i przysłuży się dobrze
polskiej gospodarce.
Komitet Główny zwraca się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu XXVI Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, a zwłaszcza o:
rozpowszechnienie przez nauczycieli wśród uczniów informacji o Olimpiadzie
(w tym celu prosimy wykorzystać treść niniejszego „Informatora”, załączony plakat popularyzujący Olimpiadę oraz informacje znajdujące się na stronie internetowej www.pte.pl/owe);
zorganizowanie Komisji Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszenia udziału szkoły w zawodach Olimpiady;
stworzenie uczniom biorącym udział w Olimpiadzie możliwości wysłuchania wykładów związanych z jej tematyką oraz przestudiowania odpowiedniej literatury
i materiałów;
przeprowadzenie zawodów Olimpiady w szkole we współdziałaniu z Komitetem
Okręgowym.
Pragniemy podkreślić, że pomyślna realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim
jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, nie byłaby możliwa bez pracy dyrektorów szkół
oraz nauczycieli, którzy z zaangażowaniem przygotowują młodzież do Olimpiady i są
głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Jak zawsze liczymy na Państwa niezawodną pomoc i współpracę. Za ten ogromny wkład pracy Komitet Główny już dziś
składa wyrazy serdecznego podziękowania i uznania.
Informacje o XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wraz z kalendarium oraz
dane teleadresowe Komitetów Okręgowych wraz z ich właściwością miejscową znajdują się w niniejszym „Informatorze”.
Wersja elektroniczna „Informatora”, a także aktualne informacje o Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej są zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego pod adresem www.pte.pl/owe, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).
W wypadku jakichkolwiek pytań odnośnie organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej prosimy o kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Wszystkim uczestnikom Olimpiady już dziś życzymy wielu sukcesów w jej bieżącej
edycji.

prof. dr hab. Stanisław Owsiak
przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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Informacje
o XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Myślą przewodnią tej edycji są „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”.
Pojęcie równowagi i jej naruszenie, czyli nierównowaga, są powszechnie używane w celu opisu różnych zjawisk oraz czynników wpływających korzystnie lub nie
korzystnie na jakikolwiek układ (system). Równowaga (nierównowaga) występuje
w przyrodzie, w fizyce, chemii, mechanice, wreszcie w życiu społecznym i gospodarczym. W odróżnieniu od przyrody, równowaga w sferze gospodarki jest przede
wszystkim kształtowana przez człowieka. Dlatego równowaga i jej zakłócenia stanowią centralną oś teorii ekonomicznych. Równowaga jest też ważnym kryterium przy
podejmowanych decyzjach przez podmioty gospodarujące. W naukach ekonomicznych równowaga (nierównowaga) analizowana jest z reguły przez porównywanie
rozmiarów popytu i podaży określonych dóbr (równowaga rynkowa). Równowaga
występować może w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej, może dotyczyć gospodarki wewnętrznej, gospodarki ponadnarodowej czy wreszcie globalnej.
Równowaga może mieć ujęcie statyczne i dynamiczne. Może ona dotyczyć zarówno
całej gospodarki (równowaga ogólna), jak i wybranych sfer życia gospodarczego
(równowagi cząstkowe). Z przedmiotowego punktu widzenia równowaga może
dotyczyć sfery realnej (np. równowaga energetyczna, równowaga na rynku pracy), sfery
finansowej (np. równowaga budżetowa), sfery instytucjonalnej (ład korporacyjny).
Równowagę możemy rozpatrywać zarówno w ujęciu pozytywnym, czyli opisującym istniejący stan zjawisk, jak i w ujęciu normatywnym wskazującym na pożądany
docelowy stan układu ekonomicznego (np. dotyczący zasobów pracy, budżetu państwa
czy stanu środowiska naturalnego). Ze względu na to, że zjawiska gospodarcze mają
charakter dynamiczny, a czynniki je kształtujące nie zawsze dają się opisać w ujęciu
przyczynowo-skutkowym, badanie równowagi we wszystkich opisanych wymiarach
jest trudne. Co więcej, można wręcz stwierdzić, że równowaga jest stanem idealnym,
abstrakcyjnym, gdyż w rzeczywistości mamy do czynienia z nieustającym naruszaniem
równowagi. W teorii systemów, a przecież gospodarka stanowi system, czy to w ujęciu
mikroekonomicznym (bilans przedsiębiorstwa), czy makroekonomicznym (bilans
handlowy, bilans płatniczy, budżet państwa), przyjmuje się, że naruszanie równowagi
jest nieuniknione. Istotne są natomiast skala i przyczyny tych naruszeń. Rzecz w tym,
aby naruszanie równowagi nie zagrażało istnieniu systemu (układu) ekonomicznego.
Przedsiębiorstwo może przechodzić przejściowe trudności naruszające jego równowagę ekonomiczną, ale jeśli podmiot ten posiada wewnętrzne siły do adaptacji do
zmieniających się warunków działania i podejmuje przedsięwzięcia (np. restrukturyzacja), prowadzące do przywrócenia równowagi, to istnienie systemu (przedsiębiorstwa) nie jest zagrożone, w przeciwnym razie – upada. Niekiedy konieczna jest interwencja zewnętrznych czynników dla przetrwania systemu. W ujęciu normatywnym
równowaga ekonomiczna nie może być jednak celem autonomicznym w tym sensie,
że stan równowagi lub bliski równowadze nie może być traktowany jako nadrzędny
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w stosunku do ważnych celów gospodarczych i społecznych. Równowaga rzeczowofinansowa może być zachowana przy niskim poziomie produkcji, niskim wykorzystaniu kapitału ludzkiego.
Uznając więc, że nierównowaga w różnych sferach życia ekonomicznego jest zjawiskiem obiektywnym, trzeba jednak wskazać, że odchylenia od stanu równowagi
oraz czynniki je wywołujące mogą być groźne dla systemu ekonomicznego i systemu społecznego. Wskazać tutaj można następujące nierównowagi, które ujawniły się
z całą ostrością wraz z kryzysem finansowym i ekonomicznym, zapoczątkowanym
w 2007 roku:
− nierównowaga rzeczowo-finansowa polegająca na zbyt daleko idącym oderwaniu
się pieniądza i instrumentów finansowych od realnej sfery gospodarki. Zjawisko
to określa się mianem finansjalizacji gospodarki. Polega ono na dynamicznym
powiększaniu wartości aktywów finansowych (derywaty) w stosunku do produkcji,
produktu poszczególnych krajów i produktu światowego;
− nierównowaga w finansach publicznych wynikająca z błędnej polityki dochodowej i wydatkowej rządów wielu krajów, przejawiająca się w uporczywych deficytach budżetowych i lawinowo rosnących długach publicznych, co jest szczególnie
niebezpieczne dla stabilnego funkcjonowania układów gospodarczo-walutowych
(strefa euro);
− nierównowaga dochodowa ludności wyrażająca się w rosnących dysproporcjach
między bogatymi i biednymi warstwami społecznymi, przy czym zjawisko to ma
zarówno wymiar krajowy, jak i szerszy. Nierównowaga w dochodach ludności,
pogłębiona przez kryzys finansowy w związku z przerzucaniem skutków kryzysu
na grupy o niskich dochodach, staje się przyczyną napięć i niepokojów obserwowanych w wielu krajach;
− nierównowaga w handlu zagranicznym przejawiająca się w dysproporcjach w strukturze wymiany międzynarodowej pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi
się. Dysproporcje między cenami produktów wysoko- i niskoprzetworzonych oraz
strategicznych surowców wpływają niekorzystnie na tempo rozwoju ubogich krajów i regionów świata. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest głęboka nierównowaga
w handlu między dwiema potęgami gospodarczymi, a więc Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Uporczywe deficyty handlowe Stanów Zjednoczonych powodują gromadzenie przez Chiny olbrzymich rezerw walutowych w dolarach amerykańskich.
Nierównowaga w handlu i bilansach płatniczych tych krajów, przy spełnianiu przez
dolara amerykańskiego funkcji światowego pieniądza rezerwowego, może stanowić
zagrożenie dla gospodarki światowej w razie ewentualnej wojny walutowej między
tymi krajami. Nierównowaga w handlu zagranicznym przekłada się zatem na wzrost
niepewności na rynku walutowym i może stanowić źródło nowego kryzysu;
− nierównowaga demograficzna, która przejawia się w niekorzystnych relacjach między ludnością ekonomicznie aktywną a ludnością w wieku emerytalnym, co wywołuje trudności w finansowaniu emerytur, świadczeń zdrowotnych;
− nierównowaga występująca wewnątrz układów gospodarczych (Unia Europejska),
która przejawia się dywergencją tego układu i podziałem na kraje wysoko rozwi
nięte i kraje peryferyjne, co może powodować ruchy odśrodkowe zagrażające takim
układom;
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− nierównowaga instytucjonalna polegającą na niebezpiecznym naruszeniu zdrowych
relacji między instytucjami regulacyjnymi w sferze finansów a podmiotami sektora finansowego. Postępująca w ostatnich dekadach deregulacja rynku finansowego
doprowadziła do kryzysu finansowego i ekonomicznego. Innym przejawem nierównowagi instytucjonalnej jest naruszenie ładu korporacyjnego, alienacja menedżerów
względem właścicieli, co doprowadziło do utraty pełnej kontroli nad posiadanym
majątkiem. Procesowi temu sprzyjał rozwój wyrafinowanych instrumentów finansowych zachęcających do spekulacji, podejmowania ryzykownych decyzji i osiąganiu wysokich nieuzasadnionych premii.

Niebezpieczeństwa wynikające ze zbyt głębokich naruszeń równowag w systemie
ekonomicznym i społecznym są dostrzegane przez rządy poszczególnych krajów, władze ugrupowań gospodarczych, formalne i nieformalne ugrupowania gospodarcze
i polityczne (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, G-20, G-8), międzynarodowe instytucje ekonomiczne i finansowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny,
Bank Światowy). Podejmowane są różne inicjatywy, przyjmowane programy, wprowadzane reformy, których celem jest ograniczenie czynników naruszających równowagi
cząstkowe. Przykładem tego mogą być działania na rzecz wzmocnienia pozycji regulacyjnych państwa w stosunku do sektora finansowego (Nowa umowa kapitałowa
Bazylea III), koncepcje ponadnarodowego nadzoru na rynkami finansowymi, walka ze
zjawiskiem prania brudnych pieniędzy, ograniczania działalności rajów podatkowych,
powrót do progresywnych skal podatkowych, przywracanie równowagi w finansach
publicznych, stymulowanie wzrostu gospodarczego itd.
Nie ulega wątpliwości, że pogłębianie się zarysowanych powyżej nierównowag w gospodarce może być przyczyną zmniejszenia aktywności gospodarczej, wzrostu inflacji
i bezrobocia, a także zawirowań na globalnych rynkach finansowych. Zdiagnozowanie
przyczyn i skutków nierównowag pozwoli na wskazanie koniecznych środków ograniczania ryzyka wystąpienia w przyszłości kolejnych napięć w gospodarce.
Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXVI edycji zgodnie z zarysem problematyki przedstawionym powyżej. Pytania testowe będą natomiast odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy
czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) zostaną przeprowadzone w formie
pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak
i ustnej.
Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 7 listopada
2012 r. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 11 stycznia 2013 r. w 17 komitetach
okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 6 i 7 kwietnia 2013 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego
w Jachrance koło Warszawy.
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Struktura pytań oraz punktacji odpowiedzi w zawodach
poszczególnych stopni XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Pytanie

Liczba
punktów

a) pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym), wybierane
spośród dwóch, nawiązujące do myśli przewodniej OWE

25

b) zadanie z podstaw ekonomii

15

c) 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (po 2 pkt każde)

60

I stopnia
(szkolne)

Zawody

II stopnia
(okręgowe)

Razem
a) pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązujące
do myśli przewodniej OWE

25

b) zadanie z analizy finansowej

15

c) 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (po 2 pkt każde)

60

część pisemna

Razem

100

a) pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązujące
do myśli przewodniej OWE

25

b) zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce

15

c) 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (maksymalnie po
2 pkt każde, punktowane według zasady: 0–1–2 pkt)

60

Razem

100

Uczestnicy zawodów zakwalifikowani do części ustnej:
część ustna*

III stopnia (centralne)

100

a) odpowiadają na jedno dwuczłonowe pytanie (teoretyczno-praktyczne)

20

b)	�������������������������������������������������������������
prezentują wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów (tematy te zostają podane uczestnikom zawodów centralnych przed ich rozpoczęciem)

15

Razem

35

Razem część pisemna i ustna

135

* Do części ustnej przystępują tylko ci uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych), którzy z części
pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury. Każdy uczestnik podczas części ustnej odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań. Ocena odpowiedzi
z części ustnej jest ustalana jako średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków jury.
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Kalendarium
XXVI OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

do 30 września 2012 r.

zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych)
i składu Komisji Szkolnej

7 listopada 2012 r.

zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 900

14 listopada 2012 r.

przekazanie przez szkoły do Komitetu Okręgowego prac
z zawodów I stopnia (szkolnych) wraz z protokołami

do 3 grudnia 2012 r.

ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami

11 stycznia 2013 r.

zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 1100

7 lutego 2013 r.

ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami

do 20 lutego 2013 r.

przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny
pisemnych zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów
III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi
przebiegu tych zawodów

6 i 7 kwietnia 2013 r.

7 kwietnia 2013 r.

do 20 czerwca 2013 r.

zawody III stopnia (centralne)

ogłoszenie listy laureatów Olimpiady
uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami
szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród
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Nagrody
Indeksy na studia
Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje
również preferencje dla finalistów Olimpiady. Szczegółowe uprawnienia laureatów
i finalistów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe wynikają z uchwał senatów
poszczególnych uczelni. Wykaz uczelni stosujących preferencje w postępowaniu
rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajduje
na stronie internetowej www.pte.pl/owe, zakładka „Nagrody”.
Technik ekonomista – zwolnienie z egzaminu zawodowego
Na podstawie § 112 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz komunikatu
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie technik ekonomista oraz – od roku szkolnego 2012/2013 – także w zawodzie technik handlowiec, technik rachunkowości i technik administracji. Zwolnienie
z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
Nagrody pieniężne i stypendia naukowe
Tradycją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest nagroda pieniężna dla zwycięzcy
w kwocie 10 tys. zł. Jej fundatorem jest Premier Rzeczypospolitej Polskiej lub jeden
z ministrów (minister gospodarki lub minister finansów). Ponadto prezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego również honoruje zwycięzcę nagrodą pieniężną, której
wartość w ostatniej edycji Olimpiady wynosiła 3 tys. zł.
Pozostali laureaci także otrzymują nagrody pieniężne i stypendia naukowe. Ich wartość jest zmienna w każdej edycji i waha się od 1 tys. zł do 8,5 tys. zł. Laureaci II miejsca w XXV i XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej otrzymali nagrody pieniężne
po 7 tys. zł (w XXIII edycji – roczne stypendium w wysokości 8,5 tys. zł). Nagrodą za
zdobycie III miejsca w XXV Olimpiadzie była nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł
(w XXIV Olimpiadzie było to roczne stypendium o wartości 5 tys. zł, a w XXIII edycji – roczne stypendia w wysokości 6,5 tys. zł). Kolejnym laureatom przyznawane są
stypendia naukowe (każde o wartości 5 tys. zł) – w XXV edycji było to 16 stypendiów, w XXIV i XXIII odpowiednio 15 i 12 stypendiów. W XXV Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej laureatom, którzy zajęli kolejne lokaty, przyznano nagrody pieniężne
w wysokości 2 tys. zł (12 nagród).
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Nagrody rzeczowe – laptopy i nie tylko...
W ostatnich trzech edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wszystkich trzydziestu laureatów, oprócz opisanych powyżej nagród pieniężnych i stypendiów, otrzymało
wysokiej klasy notebooki wraz z oprogramowaniem. Wśród nagród rzeczowych wymie
nić należy także komplety książek o tematyce ekonomicznej, prenumeraty czasopism
branżowych oraz pamiątkowe monety.
Wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki
Uzupełnieniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz systemu stypendiów naukowych są wyjazdy zagraniczne oraz staże i praktyki w wiodących instytucjach w kraju i za
granicą. Wspomnieć należy m.in. o odbywającym się w Niemczech dwutygodniowym
seminarium naukowym w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho, w którym corocznie
uczestniczą laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W 2009 r. dla laureatów został
zorganizowany wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Nagrody specjalne
Ponadto w ramach zawodów III stopnia (centralnych) mogą być przeprowadzane
dodatkowe konkursy o nagrodę specjalną przyznawaną przez Kapitułę pod przewodnictwem prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nagrody w tego rodzaju
konkursach przyznawane są głównie za prezentację zdolności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Tematyka konkursów określana jest corocznie przez
sponsora nagrody specjalnej.
W zamyśle system nagród ma sprzyjać dalszemu rozwojowi naukowemu i zawodowemu młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej przywiązują wielką wagę.
Nagrody dla nauczycieli (opiekunów naukowych) i najlepszych szkół
Również nauczyciele przygotowujący laureatów do zawodów oraz najlepsze szkoły
otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. W ten sposób doceniane jest ich zaangażowanie i wkład pracy włożony w opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiady.
Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda „Za popularyzację wiedzy ekonomicznej
oraz wyróżniającą opiekę naukową nad uczestnikami OWE” przyznawana nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W ostatnich trzech edycjach Olimpiady uhonorowano nagrodami pieniężnymi
nauczycieli – opiekunów naukowych laureatów w kwocie od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł.
Ponadto każdy z nauczycieli otrzymał także komplet książek o tematyce ekonomicznej.
W XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wśród nagród dla nauczycieli znalazły się
także cztery nowoczesne komputery przenośne.
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Wszyscy nauczyciele, którzy zgłaszają szkoły do zawodów Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej i zajmują się organizacją zawodów I stopnia (szkolnych), otrzymują
corocznie dyplomy z podziękowaniami.
Najlepszym szkołom (o największej liczbie laureatów) przyznawane są nagrody
pieniężne oraz nagrody rzeczowe (rzutniki multimedialne i książki).
Dodatkowe atrakcje
Wśród dodatkowych atrakcji wymienić należy spotkania uczestników zawodów
III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich nauczycieli z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach
gospodarczych Polski i świata, zaproszeni goście mają także okazję zwiedzić Gabinet
Numizmatyczny NBP.
Uroczyste zakończenie każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywa się
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Gospodarki lub Ministerstwie
Finansów. Na spotkaniu z premierem, wicepremierem lub ministrem finansów wręczane są laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
W ostatnich latach laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie naukowi na zakończenie każdej edycji odwiedzali także Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie. Podczas spotkania z członkiem Zarządu Giełdy mogli wysłuchać prezentacji na temat historii Giełdy i jej aktualnej pozycji, a także podyskutować z gospodarzem spotkania. Wizyty na Giełdzie kończą się pamiątkowym grupowym zdjęciem
w sali notowań oraz przy postumencie byka w hallu Centrum Giełdowego.
Pamiętać należy, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to nie tylko uroczysta gala.
W każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla uczestników zawodów III stopnia
(centralnych) i ich opiekunów naukowych wykłady wygłaszają wybitni polscy ekonomiści. Wśród nich znaleźli się dotychczas: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab.
Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Graczyk, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko,
prof. dr hab. Witold Orłowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak i prof. dr hab. Andrzej
Sławiński.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to również szereg działań, których celem jest upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce. Warto odnotować, że w każdej edycji
dzięki wsparciu mecenasów Olimpiady staramy się przekazywać nieodpłatnie egzemplarze książek. Wśród nich wymienić można: Wędrujący świat autorstwa G.W. Kołodki
(Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008); Barwy pieniądza G. Santambrogio
(Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009) oraz książkę S. Bratkowskiego Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego (Wydawnictwo VEDA,
Warszawa 2010). Książki przekazywane są uczestnikom zakwalifikowanym zarówno
do zawodów II stopnia (okręgowych), jak i III stopnia (centralnych). Wspomniane
pozycje książkowe trafiły także do nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami
zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
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Wykaz nagród w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz relacja z uroczystego zakończenia Olimpiady w Ministerstwie Gospodarki z udziałem wicepremiera
i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka zostały opublikowane w „Biuletynie Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego” nr 4 (58) z sierpnia 2012 r. Natomiast podsumowanie
XXIV i XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć w „Biuletynie Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego” nr 4 (54) z czerwca 2011 r. oraz nr 5 (49) z czerwca
2010 r. Wersje elektroniczne „Biuletynów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”
można pobrać ze strony internetowej www.pte.pl, zakładka „Czasopisma”.
Warto wspomnieć, że łączna wartość nagród przekazanych w XXV i XXIV Olim
piadzie Wiedzy Ekonomicznej przekroczyła 250 tys. zł, a w XXIII edycji było to ponad 260 tys. zł.
Uwaga! Przywołane powyżej kwoty, liczby oraz rodzaje nagród mają charakter
wyłącznie informacyjny i dokumentują przebieg trzech poprzednich edycji Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Wysokość nagród, ich liczba i rodzaj zależny jest od wsparcia mecenasów i partnerów Olimpiady. Z uwagi na to, że fundusz nagród każdej
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uzgadniany jest z mecenasami i partnerami
Olimpiady w trakcie jej trwania, organizatorzy nie mogą gwarantować, że w bieżącej
edycji nagrody będą w pełni porównywalne z poprzednimi latami.
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Mecenasi OLIMPIADy WIEDZY EKONOMICZNEJ
Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Gospodarki
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Narodowy Bank Polski
Komisja Nadzoru Finansowego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Asseco Poland SA
Bank BPH SA
Biuro Informacji Kredytowej SA
C.H. Beck sp. z o.o
Biuro Informatyki Stosowanej Format
Fundacja BRE Banku
Główny Urząd Statystyczny
Kraków Airport
Mennica Polska SA
Orange Polska SA
Polska Izba Ubezpieczeń
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KOPIPOL
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
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ZgłoszeniE udziału szkoły
w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenia udziału szkoły w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane
są w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2012 r. za pomocą elektronicznego
formularza, który znajduje się pod adresem internetowym:

www.pte.pl/zgloszenia_owe
Procedurę zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przedstawia poniższy schemat:

Cały proces rejestracji jest prosty i zajmuje kilka minut.
Pełny opis procedury wraz z instrukcją znajduje się na wskazanej powyżej stronie internetowej. W wypadku problemów technicznych lub pytań prosimy o kontakt
z Biurem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (tel. 22 551–54–18
lub e-mail: owe@pte.pl).
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Informacje o organizatorach
– dane teleadresowe
Komitet Główny OWE
ul. Nowy Świat 49, 00–042 Warszawa
tel.: 22 551–54–18
fax: 22 551–54–44
e-mail: owe@pte.pl
przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Owsiak
sekretarz naukowy: dr Grzegorz Wałęga
tel.: 605–88–28–78; e-mail: walega@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3, 15–703 Białystok
właściwość miejscowa: województwo podlaskie
przewodniczący: dr hab. Ryszard Horodeński
sekretarz: dr Jolanta Sienkiewicz
tel./fax: 85 652–09–25
e-mail: bialystok.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85–034 Bydgoszcz
właściwość miejscowa: województwo kujawsko-pomorskie
przewodniczący: dr Jerzy Kozłowski
sekretarz: Elżbieta Paner
tel.: 52 322–65–52, fax: 52 322–67–81
e-mail: bydgoszcz.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Częstochowie
ul. Kilińskiego 32/34, 42–200 Częstochowa
właściwość miejscowa: część województwa śląskiego – powiaty: grodzki
Częstochowa, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański
przewodniczący: dr Mariusz Chudzicki
sekretarz: Krystyna Borkowska
tel.: 34 324–97–33, 34 324–26–30
e-mail: czestochowa.owe@pte.pl
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Komitet Okręgowy OWE w Gdańsku
ul. Długi Targ 46/47, 80–830 Gdańsk
właściwość miejscowa: województwo pomorskie
przewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
sekretarz: mgr Elżbieta Kutnik
tel.: 58 301–99–71, 58 301–52–46, tel./fax: 58 301–54–61
e-mail: gdansk.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Katowicach
ul. Misjonarzy Oblatów 27, 40–129 Katowice
właściwość miejscowa: województwo śląskie oprócz powiatów: grodzkiego
Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego,
zawierciańskiego
przewodnicząca: dr hab. Gabriela Łukasik
sekretarz: dr Joanna Czech-Rogosz
tel.: 32 259–88–78, 32 259–62–79, tel./fax: 32 258–54–82
e-mail: katowice.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji
ul. Świętokrzyska 21, 25–406 Kielce
właściwość miejscowa: województwo świętokrzyskie
przewodniczący: dr hab. Andrzej Szplit
sekretarz: mgr Leszek Papaj
tel.: 41 349–65–28
e-mail: kielce.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Krakowie
ul. Lubelska 21, 30–003 Kraków
właściwość miejscowa: województwo małopolskie
przewodnicząca: dr Czesława Pilarska
sekretarz: mgr Marta Pytel
tel.: 12 634–32–59, tel./fax: 12 634–03–81
e-mail: krakow.owe@pte.pl

19

Informator o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Okręgowy OWE w Lublinie
ul. Szewska 4/7, 20–086 Lublin
właściwość miejscowa: województwo lubelskie
przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
sekretarz: mgr Marzena Strug
tel./fax: 81 532–84–14, 81 534–35–50
e-mail: lublin.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Łodzi
ul. Wólczańska 51, 90–608 Łódź
właściwość miejscowa: województwo łódzkie
przewodnicząca: dr Zofia Sepkowska
sekretarz: Grażyna Zerfass
tel.: 42 632–21–15, tel./fax: 42 632–44–20, 42 632–28–17
e-mail: lodz.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, 10–117 Olsztyn
właściwość miejscowa: województwo warmińsko-mazurskie
przewodniczący: dr Krystyna Romaniuk
sekretarz: dr inż. Izabela Chmielewska
tel.: 89 527–58–25, tel./fax: 89 527–24–49
e-mail: olsztyn.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Opolu
ul. Ozimska 25, 45–057 Opole
właściwość miejscowa: województwo opolskie
przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
sekretarz: mgr Elżbieta Lądwik
tel.: 77 453–63–74, tel./fax: 77 453–60–09
e-mail: opole.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Poznaniu
ul. Klasztorna 24/25, 61–777 Poznań
właściwość miejscowa: województwo wielkopolskie
przewodniczący: dr hab. Kazimierz Dobrzański
sekretarz: mgr Wanda Statkiewicz
tel.: 61 852–86–91, tel./fax: 61 851–90–58
e-mail: poznan.owe@pte.pl
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Komitet Okręgowy OWE w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35–045 Rzeszów
właściwość miejscowa: województwo podkarpackie
przewodnicząca: dr Krystyna Sieniawska
sekretarz: Danuta Szukała
tel.: 17 853–36–49, tel./fax: 17 853–38–15
e-mail: rzeszow.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Szczecinie
pl. J. Kilińskiego 3, 71–414 Szczecin
właściwość miejscowa: województwo zachodniopomorskie
przewodniczący: dr hab. Henryk Babis
sekretarz: dr Jadwiga Jefimowicz
tel.: 91 455–34–55, tel./fax: 91 455–34–71
e-mail: szczecin.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Warszawie
ul. Nowy Świat 49, 00–042 Warszawa
właściwość miejscowa: województwo mazowieckie
przewodniczący: dr Jacek Tomaszewski
sekretarz: Jolanta Sawukajtys
tel.: 22 551–54–01, fax: 22 551–54–44
e-mail: warszawa.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE we Wrocławiu
ul. Łaciarska 28, 50–146 Wrocław
właściwość miejscowa: województwo dolnośląskie
przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Kundera
sekretarz: mgr Urszula Kosowska
tel./fax: 71 343–63–18
e-mail: wroclaw.owe@pte.pl
Komitet Okręgowy OWE w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65–066 Zielona Góra
właściwość miejscowa: województwo lubuskie
przewodniczący: dr inż. Paweł Kużdowicz
sekretarz: inż. Beata Rydzio
tel./fax: 68 327–04–19, 68 320–25–89
e-mail: zielonagora.owe@pte.pl
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Skład komitetu głównego
olimpiady wiedzy ekonomicznej
(kadencja 2012–2017)
	prof. dr hab. Stanisław Owsiak
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Finansów na Wydziale Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor honoris causa Uniwersytetu
Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk, członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii
Nauk, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie, członek
Rady Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, redaktor naczelny czasopisma
„Argumenta Oeconomica” – przewodniczący Komitetu Głównego
	prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Makroekonomii na Wydziale Ekono
miczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członek Komitetu Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych w Warszawie – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
	dr Artur Pollok
adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prezes Zarządu
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, zwycięzca IV Olim
piady Wiedzy Ekonomicznej – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
	dr Grzegorz Wałęga
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, laureat
XI i XII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – sekretarz naukowy Komitetu
Głównego
	prof. dr hab. Barbara Błaszczyk
profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
w Warszawie
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	dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska
profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Ekonomii Rozwoju w Instytucie
Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie,
prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi, członek
Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych – Oddział Polski
	dr inż. Wiesław Danielak
adiunkt w Zakładzie Zarządzania Strategicznego na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, laureat III Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
	dr Krzysztof Glibowski
adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat III Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, adwokat
	dr Jadwiga Jefimowicz
sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Szczecinie
	dr hab. Jerzy Kitowski
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Finansów na Wydziale Ekonomii
Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze
Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczący Komisji Geografii Komunikacji
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
	dr Ryszard Kowalski
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Między
narodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sekretarz Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
	prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii w Instytucie
Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, członek Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Warszawie, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Eko
nomicznego we Wrocławiu, członek Rady Ambasadorów Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców
	dr Stanisław Macioł
dyrektor Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie
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	prof. dr hab. Witold M. Orłowski
profesor zwyczajny, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, główny doradca ekonomiczny
PricewaterhouseCoopers Polska, współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań
Ekonomicznych NOBE, wiceprzewodniczący Rady Powierniczej Muzeum
Narodowego w Warszawie, specjalny doradca Komisji Europejskiej
	dr Andrzej Pawlik
wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji na Wydziale Zarządzania
i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
	prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Strategii Marketingowych na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Zarządu
Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, wiceprezes
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu
	dr Tadeusz Smuga
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, sekretarz
Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Gospodarka Narodowa”
	dr hab. Bogdan Ślusarz
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Administracją Publiczną na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Prezydium
Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, prezes
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, członek
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członek
Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim,
przewodniczący Rady Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
	dr Grażyna Tatka
adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Finansów i Bankowości na Wydziale
Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego
w Kielcach
	dr Jacek Tomaszewski
adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczący Komitetu Okręgowego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie, zwycięzca I Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
	dr hab. Tomasz Zalega
profesor nadzwyczajny w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarzą
dzania Uniwersytetu Warszawskiego

24

Informator o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
(OWE) 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).
2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników OWE wynikają z niniejszego regulaminu.
§2
Organizator
1. Organizatorem OWE jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w War
szawie.
2. Organizator OWE powołuje Komitet Główny, który sprawuje nadzór organizacyjny
i merytoryczny nad przebiegiem OWE.
3. Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi przy
pomocy sekretarza naukowego.
4. Sprawy wymagające podjęcia decyzji między posiedzeniami Komitetu Głównego
rozpatrywane są przez jego Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz naukowy.
5. Za koordynację zawodów OWE poszczególnych stopni odpowiada Biuro Komitetu
Głównego.
6. Decyzje wszystkich organów OWE podejmowane są zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
7. Zawody OWE przeprowadzają Komitet Główny wraz z Komitetami Okręgowymi
oraz Komisjami Szkolnymi.
8. Komitetami Okręgowymi kierują ich przewodniczący wraz z wiceprzewodniczą
cymi przy pomocy sekretarzy.
9. Właściwość terytorialną Komitetów Okręgowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Tryb powoływania Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych określa uchwała Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
11. Zadania Biura Komitetu Głównego oraz sekretarzy Komitetów Okręgowych
określa Prezydium Komitetu Głównego.
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12. Przy Komitecie Głównym działa Zespół Naukowy, powoływany przez ten
Komitet, którego zadaniem jest opracowywanie koncepcji merytorycznej kolejnych
edycji OWE oraz propozycji pytań (zadań) na zawody poszczególnych stopni.
13. Komitet Główny przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji OWE dostarcza uczestnikom „Informator o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej” zawierający m.in.: program, regulamin oraz szczegółowe wytyczne związane z jej organizacją.
§3
CELE OWE
Celami OWE są:
1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,
2. Dostosowywanie programów nauczania przedmiotów ekonomicznych w szkołach
ponadgimnazjalnych do współczesnych wymagań w zakresie wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie poziomu nauczania,
3. Propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,
4. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
5. Wyłanianie najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych.
§4
UCZESTNICY OWE I JEJ TEMATYKA
1. Uczestnikami OWE mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących
się egzaminem maturalnym. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.
2. W OWE mogą również uczestniczyć – za zgodą właściwego miejscowo Komitetu
Okręgowego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół
zawodowych i szkół zasadniczych realizujący indywidualny program lub tok
nauki, rekomendowani przez szkołę.
3. Tematyka OWE określona jest w programie OWE.
4. Każda edycja OWE organizowana jest pod innym hasłem przewodnim, które
zatwierdza Komitet Główny.
§5
Podstawowe informacje ORGANIZACYJNE
1. OWE ma zasięg ogólnokrajowy. Zawody jej są trzystopniowe:
a) zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach,
b) zawody II stopnia (okręgowe) odbywają się w skali okręgów,
c) zawody III stopnia (centralne) odbywają się w skali ogólnokrajowej.
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2. Terminy wszystkich stopni zawodów ustalane są corocznie przez Komitet Główny
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
3. Zawody I i II stopnia przeprowadzane są w formie pisemnej, natomiast zawody
III stopnia – w formie pisemnej i ustnej.
4.	�������������������������������������������������������������������������
Czas trwania części pisemnej wszystkich stopni zawodów OWE wynosi 120 minut.
5. Zadania (pytania) na zawody wszystkich stopni OWE opracowywane są przez
Komitet Główny i dostarczane komisjom/jury poszczególnych stopni zawodów
w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia
zawodów.
6. Szczegółowa struktura pytań (zadań) oraz punktacji odpowiedzi w zawodach
poszczególnych stopni OWE określana jest dla każdej edycji w „Informatorze
o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”. Informacja o zasadach punktacji odpowiedzi umieszczana jest na każdym zestawie pytań (zadań).
7. Sprawdzian pisemny na zawodach II i III stopnia przeprowadzany jest anonimowo.
Otwarcie kopert z danymi osobowymi uczestników OWE następuje po dokonaniu
oceny prac przez jury.
8. Uczestnicy zawodów wszystkich stopni OWE mają zapewnione warunki do samodzielnego wykonania sprawdzianu pisemnego. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności stanowi podstawę dyskwalifikacji uczestnika OWE. Dyskwalifikacja może
mieć również miejsce w wypadku innych zachowań naruszających postanowienia
niniejszego regulaminu lub zakłócających przebieg zawodów.
9. Dla uczestników niewidomych i słabowidzących (ograniczenie percepcji wzrokowej) oraz z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych czas trwania części
pisemnej zawodów wszystkich stopni wynosi 150 minut. Zawody dla tych uczestników odbywają się w oddzielnych salach.
10. Wniosek o wydłużenie czasu trwania części pisemnej zawodów, o którym mowa
w pkt 9, zgłaszany jest do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie do 30 września wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według
wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
11. Członkami zespołu weryfikującego oraz jury zawodów II i III stopnia powinni być pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych oraz specjaliści z dziedziny nauk objętych programem OWE.
W skład zespołu weryfikującego i jury nie mogą wchodzić opiekunowie naukowi
uczniów biorących udział w zawodach OWE.
12. Komitet Główny, Komitety Okręgowe i Komisje Szkolne prowadzą dokumentację
zawodów OWE.
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§6
ORGANIZACJA ZAWODÓW I STOPNIA – szkolnych
1. Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach OWE następuje poprzez powiadomienie
właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie do 30 września o przystąpieniu do OWE w sposób określony w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej”.
2. Zawody I stopnia organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna w składzie od 3 do 5
osób, wśród których powinni być: przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych lub pokrewnych oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
3. Komisje Szkolne powoływane są corocznie na daną edycję OWE przez dyrektorów
szkół, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad ich pracami.
4. Komisja Szkolna przeprowadza akcję informacyjną w formie zwyczajowo przyjętej
w szkole mającą na celu zachęcenie uczniów do udziału w OWE.
5. Do pomocy w organizowaniu zawodów I stopnia zobowiązany jest właściwy miejscowo Komitet Okręgowy, który udziela także niezbędnych informacji i wyjaśnień.
6. Komitet Okręgowy sprawuje nadzór nad przebiegiem zawodów I stopnia w okręgu,
a członkowie Komitetu Okręgowego mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w tych
zawodach.
7. Zawody I stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach w terminie
ustalonym przez Komitet Główny.
8. W przypadku stwierdzenia, że zawody w danej szkole nie zostały przeprowadzone
w wyznaczonym terminie wszyscy ich uczestnicy zostają zdyskwalifikowani.
9. Przed rozpoczęciem zawodów I stopnia Komisja Szkolna może udzielić uczestnikom niezbędnych wskazówek organizacyjnych.
10. Zadania Komisji Szkolnej:
a) zapewnienie odpowiedniej liczby arkuszy papieru kancelaryjnego ostemplowanego pieczęcią szkoły,
b) przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia zawodów,
c) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zawodów (w każdym
zespole nadzorującym powinien znaleźć się co najmniej 1 członek Komisji
Szkolnej będący jednocześnie przewodniczącym zespołu),
d) dokonanie oceny prac przez członków Komisji Szkolnej na podstawie klucza
z prawidłowymi odpowiedziami do zestawu pytań (zadań), który jest publikowany
na stronie internetowej OWE w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów,
e) sporządzenie protokołu zawodów I stopnia według wzoru ustalonego przez
Komitet Główny.

28

Informator o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

11. Szczegółowe zasady przeprowadzania zawodów I stopnia reguluje instrukcja
dołączona do zestawu pytań (zadań).
12. Komisja Szkolna przekazuje do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego
priorytetowym listem poleconym wszystkie zestawy pytań (zadań), zarówno wypełnione, jak i niewypełnione, wraz z protokołem, w terminie 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie powyższych
postanowień, a zwłaszcza niedopełnienie obowiązków określonych w § 6 pkt 10,
stanowi dla Komitetu Okręgowego podstawę do dyskwalifikacji wszystkich uczestników zawodów z danej szkoły.
13. W przypadku gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się zawodów
I stopnia, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora
szkoły. W tej sprawie dyrektor szkoły działa w porozumieniu z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym.
14. Komitet Okręgowy może dokonać weryfikacji prac przekazanych przez Komisje
Szkolne. W tym celu powołuje jury.
15. Do zawodów II stopnia kwalifikowanych jest 10% uczestników biorących udział
w zawodach I stopnia w danym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym nie więcej niż 120 uczestników.
16. W przypadku, gdy minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania
do zawodów II stopnia przyznana została więcej niż jednej osobie, o zakwalifikowaniu do tych zawodów decyduje większa liczba punktów uzyskanych z testu.
17.	���������������������������������������������������������������������������������
W przypadku, gdy liczba osób ustalona zgodnie z postanowieniami pkt 16 jest większa niż jeden, wówczas wszyscy ci uczestnicy zostają kwalifikowani do zawodów
II stopnia.
18. Komitet Okręgowy podaje do publicznej wiadomości wyniki zawodów I stopnia
tych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów II stopnia w terminie
określonym w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”.
§7
ORGANIZACJA ZAWODÓW II STOPNIA – okręgowych
1. Zawody II stopnia odbywają się jednocześnie, tj. w tym samym terminie we wszystkich Komitetach Okręgowych.
2. Zawody II stopnia odbywają się w miejscu ustalonym przez Komitet Okręgowy.
O terminie i miejscu rozpoczęcia zawodów Komitet Okręgowy zawiadamia pisemnie zakwalifikowanych uczestników oraz ich szkoły co najmniej na 21 dni przed
terminem zawodów.
3.	���������������������������������������������������������������������������������
Do zawodów II stopnia uczestnicy przystępują w okręgach, w których zostali zakwalifikowani do zawodów.
4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny, w porozumieniu z właściwym
miesjcowo Komitetem Okręgowym, może wyrazić zgodę na udział uczestnika w zawodach II stopnia w innym okręgu niż określony w pkt 3. Pisemny wniosek w tej
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sprawie uczestnik składa do Komitetu Głównego przynajmniej na 30 dni przed terminem zawodów II stopnia.
5. Przed rozpoczęciem zawodów II stopnia jury może udzielić uczestnikom niezbędnych
wskazówek organizacyjnych.
6. Do oceny prac Komitet Okręgowy powołuje jury.
7. Jury dokonuje oceny prac z zawodów II stopnia w terminie 10 dni od ich zakończenia i sporządza protokół przebiegu tych zawodów według wzoru ustalonego przez
Komitet Główny. Protokół ten z wszystkimi pracami Komitet Okręgowy przekazuje do Komitetu Głównego w terminie 14 dni od zakończenia tych zawodów.
8. Komitet Główny podaje do publicznej wiadomości wyniki zawodów II stopnia
w terminie określonym w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”.
9. W uzasadnionych przypadkach uczestnikom zawodów II stopnia przysługuje
możliwość pisemnego odwołania do Komitetu Głównego w ciągu 7 dni od daty
ogłoszenia wyników.
10. Uczestnikom zawodów II stopnia Komitet Okręgowy zapewnia wyżywienie i zwrot
kosztów podróży.
§8
ORGANIZACJA ZAWODÓW III STOPNIA – centralnych
1. Zawody III stopnia organizuje i przeprowadza Komitet Główny.
2. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów III stopnia podejmuje
Komitet Główny. Komitet Główny ma prawo weryfikacji wyników zawodów
II stopnia. Weryfikacja ta dokonywana jest przez zespół powołany przez Komitet
Główny.
3. Do zawodów III stopnia kwalifikowanych jest 100 uczestników, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w zawodach II stopnia.
4. Komitet Główny powołuje jury, którego zadaniem jest ocena prac uczestników
zawodów III stopnia.
5. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia zawiadamiani są pisemnie
przez Komitet Główny o terminie i miejscu zawodów co najmniej na 21 dni przed
ich rozpoczęciem.
6. Trzydziestu uczestników zawodów III stopnia, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę
punktów otrzymuje tytuł laureata, pozostali tytuł finalisty OWE. Warunkiem uzyskania tytułu finalisty jest przystąpienie do zawodów III stopnia w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny. Szczegółowe zasady przyznawania tytułów
laureata i finalisty określa regulamin zawodów III stopnia, który jest podawany do
wiadomości przed rozpoczęciem tych zawodów.
7. Decyzje o przyznaniu tytułu laureata lub finalisty OWE podejmuje Komitet Główny
na podstawie protokołu jury. Decyzja Komitetu Głównego jest ostateczna.
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8. Uczestnikom zawodów III stopnia Komitet Główny zapewnia zakwaterowanie,
wyżywienie i zwrot kosztów podróży.
9. Lista laureatów i finalistów OWE z podaniem nazwisk opiekunów naukowych i nazwą szkoły publikowana jest na stronie internetowej OWE.
§9
Konkursy o nagrodę specjalną
1. Komitet Główny może zorganizować konkurs o nagrodę specjalną w porozumieniu
ze sponsorem (partnerem) deklarującym przyznanie takiej nagrody.
2. Skład kapituły nagrody specjalnej, sposób wyłonienia najlepszych prac na zadany
temat konkursowy oraz rodzaj i wysokość nagrody ustalana jest pomiędzy
Komitetem Głównym a sponsorem (partnerem).
3. Decyzja kapituły nagrody specjalnej o przyznaniu nagrody jest ostateczna. W szczególnych sytuacjach kapituła nagrody specjalnej może odstąpić od jej przyznania.
§ 10
NAGRODY I UPRAWNIENIA
1. Komitet Główny wydaje laureatom i finalistom OWE zaświadczenia według
wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Uczestnicy zawodów I, II i III stopnia, którzy uzyskali najlepsze wyniki mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane odpowiednio przez Komisje Szkolne,
Komitety Okręgowe i Komitet Główny w ramach środków zgromadzonych we włas
nym zakresie.
3. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom OWE w zakresie zwolnienia
z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista określa
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
4. Laureaci oraz finaliści OWE przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
5. Komitet Główny może przyznać nagrodę „Za popularyzację wiedzy ekonomicznej
oraz wyróżniającą opiekę naukową nad uczestnikami OWE” nauczycielom, którzy
byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach OWE.
6. Komitet Główny może przyznać nagrody nauczycielom, którzy przygotowywali
laureatów do udziału w OWE, inne niż te, o których mowa w pkt 5.
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§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o organizacji, terminach przeprowadzenia zawodów poszczególnych
stopni oraz zasadach udziału w OWE można uzyskać w Kuratoriach Oświaty.
2. Dyrekcje szkół zobowiązane są przez ministra edukacji narodowej do przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1 wszystkim uczniom.
3. Informacje o OWE wraz ze wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na
stronie internetowej OWE pod adresem: www.pte.pl/owe.
4. Szkoła dokonując zgłoszenia udziału w zawodach OWE przyjmuje do wiadomości
treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Każdy uczestnik przystępując do zawodów szkolnych i składając własnoręczny
podpis na otrzymanym zestawie pytań (zadań) oświadcza jednocześnie, że zapoznał
się z regulaminem OWE i zobowiązuje się go przestrzegać. Warunkiem przystąpienia do zawodów OWE jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Komitet Główny i Komitet Okręgowy dla celów postępowania kwalifikacyjnego
i dokumentowania przebiegu OWE, a także na publikowanie wyników zawodów
poszczególnych stopni OWE (bez względu na formę). Organizator OWE – Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne – może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika
OWE w celach informacyjnych związanych z jej organizacją i przebiegiem za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów elektronicznych. Z powyższego
tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
6. Wydatki poniesione przez organizatora OWE na uczestnictwo w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady, które z przyczyn zawinionych przez uczestnika
nie podlegają rozliczeniu z dotacji przyznanej na organizację Olimpiady, obciążają
uczestnika OWE.

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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PROGRAM OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych
w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu.
2. Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest upowszechnianie nauki o gospodarce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Znajomość podstawowych praw
i kategorii ekonomicznych, jak również procesów i mechanizmów występujących
w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej
sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia. Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych,
którego celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.
3. Program Olimpiady skorelowany jest z podstawą programową przedmiotów
realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych (zarówno ogólnokształcących,
jak i zawodowych), a w szczególności: ekonomii, podstaw przedsiębiorczości,
podstaw statystyki, zasad rachunkowości, marketingu, elementów prawa gospodarczego, ekonomiki przedsiębiorstw, finansów i bankowości oraz analizy
ekonomicznej.
4. Program Olimpiady obejmuje zagadnienia z wiodących przedmiotów (wiedzy
zawodowej) dla uczniów kształcących się w zawodzie: technik ekonomista,
technik rachunkowości, technik administracji i technik handlowiec.
5. Program Olimpiady obejmuje także wybrane zagadnienia zawarte w programach
przedmiotów wymienionych w pkt 3, które wykładane są w szkołach wyższych.
6. Program Olimpiady składa się z sześciu wiodących bloków tematycznych:
Mikroekonomia
Przedmiot badań ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej: teorie, prawa i modele ekonomiczne, granica możliwości produkcyjnych, teoria rynku, mechanizm
rynkowy i równowaga rynkowa, teoria wyboru gospodarstwa domowego, teoria
przedsiębiorstwa, teoria kosztów, równowaga i decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa, struktury rynkowe – rynek doskonale konkurencyjny, absolutny monopol,
konkurencja monopolistyczna i oligopol, rynek czynników wytwórczych, ekonomiczna rola państwa w gospodarce, zawodność rynku i państwa.
Makroekonomia
Podstawowe pojęcia makroekonomii, produkt i dochód narodowy, oszczędności
i inwestycje, wzrost i fluktuacje gospodarcze, cykl koniunkturalny, globalny popyt i globalna podaż, bezrobocie, system pieniężny i inflacja, bankowość centralna i polityka
pieniężna, budżet państwa i polityka fiskalna, makroekonomia gospodarki otwartej,
handel międzynarodowy i kursy walutowe, międzynarodowe korzyści komparatywne
i protekcjonizm, międzynarodowy system finansowy i walutowy, gospodarka światowa,
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globalizacja procesów gospodarczych, wspólny obszar walutowy oraz europejska unia
gospodarcza i walutowa.
Polityka gospodarcza
Podstawowe pojęcia związane z polityką gospodarczą (ekonomiczną), uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, polityka ekonomiczna a planowanie
gospodarcze, polityka rozwoju gospodarczego, polityka strukturalna, polityka przemysłowa, polityka rolna, polityka regionalna, polityka ochrony środowiska, polityka
społeczna, polityka naukowa i innowacyjna, polityka inwestycyjna, polityka pieniężna,
polityka budżetowa, regulowanie rynku pracy, dochodów i cen, polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, transformacja gospodarcza w Polsce, Unia Europejska –
struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania, unia walutowa.
Podstawy finansów
System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, internacjonalizacja i globalizacja systemu finansowego, system bankowy, międzybankowy rynek pieniężny,
rynek kapitałowy, fundusze i instytucje wspólnego inwestowania, rynek walutowy,
rynek instrumentów pochodnych, rynek ubezpieczeniowy, system płatniczy, system
budżetowy państwa, system finansowy jednostek samorządu terytorialnego, fundusze
celowe, pomoc publiczna, polityka fiskalna, dług publiczny, zachowania podmiotów
sfery realnej (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) na rynkach finansowych.
Finanse przedsiębiorstw
Cele współczesnego przedsiębiorstwa, źródła finansowania przedsiębiorstwa,
planowanie finansowe, pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury, instrumenty zarządzania finansami, analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
koszt kapitału przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, rynek kapitałowy w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, emisja
papierów wartościowych, leasing, łączenie przedsiębiorstw, międzynarodowe aspekty
zarządzania finansami firmy, elementy inżynierii finansowej, sprawozdania finansowe przedsiębiorstw.
Zarządzanie
Strategie i koncepcje zarządzania, proces podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, praca menedżera i przedsiębiorcy, uwarunkowania rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, biznes plan i jego narzędzia, projekty, innowacje i technologie informacyjne, konkurencja i konkurencyjność, zarządzanie zespołami ludzkimi, relacje interpersonalne
i komunikowanie się, marketing i kształtowanie relacji z klientem, współpraca
przedsiębiorstw z innymi podmiotami (w tym organizacjami otoczenia biznesu
i samorządem terytorialnym), przedsiębiorczość międzynarodowa, odpowiedzialność
społeczna i etyka biznesu.
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Literatura i Źródła Wiedzy
Zalecane w Przygotowaniach
do XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Literatura podstawowa*
1. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
2. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
3. System finansowy w Polsce, t. 1 i 2, pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego
i B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4.		W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
5.		R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009.
II . Literatura związana z hasłem przewodnim XXVI edycji Olimpiady
1. N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2011.
2. Wielki kryzys jako bilans otwarcia XXI wieku. Próba holistycznej interpretacji,
pod red. A. Polloka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
3. J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
4. P.H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu,
Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
5. G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?,
Studio Emka, Warszawa 2011.
III. Literatura uzupełniająca
1.		Polska transformacja i jej przyszłość, pod red. E. Mączyńskiej, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Warszawa 2009.
2. J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
* Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka
gospodarcza, finanse, analiza finansowa oraz organizacja i zarządzanie.
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3. J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, Wydaw
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
4. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
5. A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, Polskie Wydawnictwo Eko
nomiczne, Warszawa 2009.
6. P. Askenazy, T. Coutrot, A. Orléan, H. Sterdyniak, Manifest oburzonych ekonomistów. Kryzys i dług w Europie: 10 fałszywych oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty z impasu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
7.		J. Pinder, S. Usherwood, Unia Europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2008.
8.		Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Handschke i J. Monkiewicza,
Poltext, Warszawa 2010.
9.		Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
10. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, pod red. R. Milewskiego
i E. Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
IV. Pozostałe źródła wiedzy
W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej
sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie.
1. Prasa codzienna – np.: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”,
„Parkiet. Gazeta Giełdy”.
2. Czasopisma ekonomiczne – np.: „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa”, „Bank
i Kredyt”, „Gazeta Bankowa”.
3. Akty prawne (http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp).
4. Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne.
5. Portale internetowe o tematyce ekonomicznej – wykaz elektronicznych źródeł ekonomicznych znajduje się na stronie internetowej Olimpiady (www.pte.pl/owe).
V. Pytania z poprzednich edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Jako materiał pomocniczy w przygotowaniach do zawodów proponujemy wykorzystać pytania testowe i zadania z poprzednich edycji Olimpiady. Stanowią one
uzupełnienie wyżej wskazanych źródeł. Od XXI edycji Olimpiady wszystkie zestawy
pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami są zamieszczane na strony internetowej
Olimpiady (www.pte.pl/owe).
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PODSUMOWANIE XXV OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
W roku szkolnym 2011/2012 została przeprowadzana XXV Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej. Odbyła się ona pod hasłem „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”. Patronat honorowy nad jubileuszową XXV Olimpiadą objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się
9 listopada 2011 r. Zgłosiło się do nich 12 710 uczniów z 806 szkół ponadgim
nazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło
w niej udział ponad 270 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się
13 stycznia 2012 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 979
najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.
Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 53 szkół. Zawody te
odbyły się 24 i 25 marca 2012 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego
Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od
początku istnienia Olimpiady odbywają się w Jachrance, która na trwałe wpisała się
w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisem
nego. Następnego dnia 53 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do
części ustnej zawodów.
Zwycięzcą XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Jakub Sypniewski
z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Drugie miejsce
przypadło Michałowi Maśnemu z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. M. Kopernika w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Surzyn
z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.
W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 22 szkół. Pełną listę
laureatów i finalistów XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej www.pte.pl/owe.
Najlepszymi szkołami w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się:
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (3 laureatów),
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów),
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie (2 laureatów) i V Liceum
Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (2 laureatów).
W przeddzień zawodów centralnych – 23 marca 2012 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Markiem
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Belką. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego) wygłosiła wykład nt. „Model ustroju społeczno-gospodarczego
w kontekście makrowikinomii”.
Uroczyste zakończenie XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się
13 czerwca 2012 r. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki przez
wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. W spotkaniu tym wzięli również udział: wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki, wiceprezes
Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński, dyrektor Departamentu Strategii
i Analiz Ministerstwa Gospodarki Aneta Piątkowska oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady.
Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra
Gospodarki otrzymali:
− Jakub Sypniewski z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego
w Krakowie – zwycięzca XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
− Michał Maśny z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. M. Kopernika w Warszawie – zdobywca II miejsca,
− Andrzej Surzyn z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
– laureat III miejsca,
− III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – szkoła, która miała w XXV edycji Olimpiady najwięcej laureatów.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego.
Na spotkaniu wszyscy laureaci XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, stypendia,
nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Przyjęty system nagród sprzyja dalszemu rozwojowi młodych talentów,
do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę. Wykaz
sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone na stronie internetowej www.pte.pl/owe.
Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz
nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów
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do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody
pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.
Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, przywołać należy
jeszcze jedną liczbę – 250 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXV
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
W tym samym dniu odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów
naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadził dr Ludwik
Sobolewski – prezes Zarządu Giełdy.

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na naszej
stronie internetowej
www.pte.pl/owe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawsze aktualne informacje na temat bieżących wydarzeń związanych z zawodami
przewodnik po elektronicznym formularzu zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie
wykaz literatury oraz uzupełniających źródeł wiedzy
pytania z poprzednich edycji Olimpiady wraz z prawidłowymi odpowiedziami
wykaz uczelni stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady
statystyki dotyczące zawodów
sylwetki wszystkich dotychczasowych zwycięzców Olimpiady
galerie zdjęć
forum dyskusyjne i wiele innych!

* * *
Zapraszamy też do odwiedzenia profilu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej
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Przekaż 1% podatku
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
organizacją pożytku publicznego
KRS 0000099464
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku
publicznego. Stwarza to możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz
1% podatku dochodowego.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób związanych z Polskim Towarzystwem
Ekonomicznym i przychylnych naszemu stowarzyszeniu o wsparcie tą drogą jego działalności statutowej. Świadomi jesteśmy, że Państwa wsparcie jest wyrazem zaufania do
Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy. Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.
Wpływy z 1% podatku dochodowego będą przeznaczone na cele statutowe Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
• organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• organizacji konferencji i konwersatoriów naukowych,
• kształcenia ustawicznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
• upowszechniania wiedzy ekonomicznej i szerzenia kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
• wydawania publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych,
• działań wspierających młodych ekonomistów.
Obowiązujące przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego wymagają wskazania przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) organizacji pożytku publicznego, na której
konto urząd skarbowy przekaże 1% podatku dochodowego. W przypadku przekazania 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT) należy wpisać numer KRS 0000099464. Można także dodatkowo
określić sposób rozdysponowania pieniędzy z 1% podatku (tzw. cel szczegółowy).
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

