
 

REGULAMIN KONKURSU STATYSTYCZNEGO  
PT. „SIĘGNIJ PO DANE” W 2018 R.  

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-233 Kraków, 
reprezentowany przez Agnieszkę Chochorowską, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.  

2. Konkurs może zostać objęty patronatem instytucji oświatowych. Niezależnie od udzielonego patronatu, 
informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora. 
4. Celem Konkursu jest: 

- nabycie przez uczniów małopolskich szkół umiejętności w zakresie interpretacji danych 
statystycznych, 
- zachęcenie uczniów do stosowania metod statystycznych w opisie, analizie i prognozowaniu zjawisk,  
- edukowanie uczniów w zakresie z wykorzystywania zasobów informacyjnych statystyki publicznej, 
jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych,  
- ukierunkowanie dzieci i młodzieży na szeroko pojętą edukację w zakresie statystyki publicznej. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. 
6. Informacje dotyczące Konkursu, w tym: Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie 

dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na upublicznienie wizerunku oraz 
harmonogram Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Statystycznego 
w Krakowie http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkurs 
w zakładce „Konkurs” oraz na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty pod adresem 
www.kuratorium.krakow.pl. 
 

Rozdział II 
KOORDYNACJA KONKURSU 

1. Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet 
Główny Konkursu (zwany dalej „Komitetem”). 

2. Do zadań Komitetu należy przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie  
z regulaminem, a w szczególności: 
 opracowanie tematyki konkursu,  
 opracowanie zakresu bibliografii przygotowującej do udziału w Konkursie oraz stanowiącej pomoc 

dla uczestników Konkursu, 
 ocena wszystkich prac zakwalifikowanych do Konkursu, 
 zamieszczanie na stronie internetowej http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-

statystyczna/konkurs w zakładce „Konkurs” informacji niezbędnych dla uczestników Konkursu, 
 przygotowanie informacji dla uczniów i szkół o Konkursie, które zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie,  
 prowadzenie dokumentacji Konkursu, 
 promocja Konkursu wśród uczestników, 
 ustalenie finalistów oraz laureatów Konkursu, 
 organizacja przebiegu i przeprowadzenie finału oraz jego uroczystego zakończenia, 
 rozpatrywanie odwołań Uczestników, o których mowa w Rozdziale V. 

3. Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wynikających z harmonogramu Konkursu.  
4. W skład Komitetu wchodzą: 

 Przewodniczący: Agnieszka Chochorowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, 
 3 członków – pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie, 
 Sekretarz – pracownik Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 
  



 

Rozdział III  
ORGANIZACA KONKURSU  

1. Konkurs ma charakter indywidualny. 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Uczestnik ma obowiązek 

zapoznania się z jego treścią i przestrzegania jego zapisów. 
4. Za całokształt przeprowadzenia zawodów odpowiada Komitet Główny Konkursu. 
5. Konkurs na charakter dwuetapowy. 
6. Pierwszy etap Konkursu polega na przygotowaniu, z wykorzystaniem danych statystycznych, plakatu 

w formie komiksu opisującego dowolnie wybrane zagadnienie dotyczącego województwa 
małopolskiego oraz dołączenie do niego krótkiego komentarza. 

7. Plakat w formacie A3 należy przygotować wykorzystując programy komputerowe i przesłać w formacie 
PNG w rozmiarze nie przekraczającym 5 MB. objętość pracy nie może przekraczać 1 strony A3, 
uwzględniając zamieszczone w niej teksty, wykresy, tablice i rysunki. Plakatów nie należy wykonywać 
innymi technikami i przesyłać skanów. 

8. Komentarz będący uzupełnieniem plakatu sporządzony w edytorze tekstu należy przesłać w formacie 
A4. Objętość nie może przekraczać 1 strony przy zastosowaniu czcionki Times New Roman 12 (marginesy 
2,5 cm z każdej strony, interlinia 1,5 wiersza). 

9. Komitet przy ocenie nadesłanych prac będzie przyznawać maksymalnie 10 punktów za plakat i 5 
punktów za komentarz. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ucznia w pierwszym 
etapie Konkursu wynosi 15 punktów. 

10. Spośród nadesłanych prac Komitet wyłoni 5 finalistów z najwyższą liczbą punktów, którzy wezmą    
udział w drugim, finałowym, etapie konkursu. Lista finalistów Konkursu zostanie umieszczona na 
stronie internetowej http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-
statystyczna/konkurs w zakładce „Konkurs” do 07.05.2018 r. O zakwalifikowaniu ucznia do drugiego 
etapu Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. Drugi etap Konkursu polega na  publicznej prezentacji pracy konkursowej/omówienie przesłanego 
plakatu bez użycia prezentacji multimedialnych. Czas przeznaczony na prezentację plakatu przez 
jednego finalistę wynosi maksymalnie 10 minut. 

12. Prezentacje prac odbędą się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Krakowie (ul. K. Wyki 3) w dniu 
15.05.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące drugiego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-
statystyczna/konkurs w zakładce „Konkurs” do 07.05.2018 r. 

13. Organizator zapewni prezentację plakatu podczas wystąpienia uczestników. Organizator zastrzega 
sobie prawo rejestracji wystąpień uczestników. 

14. Komitet przy ocenie prezentacji może przyznać maksymalnie 5 punktów. 
15. Przy ustalaniu końcowych wyników Konkursu punkty uzyskane przez uczestników w dwóch etapach 

Konkursu sumują się.  
16. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać uczestnik w trakcie całego Konkursu wynosi 20 

punktów. 
17. Obowiązkiem Dyrektora szkoły, której uczniowie zgłoszą zamiar uczestnictwa w Konkursie, jest 

przekazanie uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o zasadach przeprowadzania 
i Regulaminie Konkursu, a także odebranie od nich podpisanego oświadczenia dotyczącego zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem (załącznik nr 2) oraz zgody na 
upublicznienie wizerunku (załącznik nr 3). Prace uczniów należy wysyłać indywidualnie dla każdego 
ucznia wraz ze skanem formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) skanem oświadczenia dotyczącego 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), oraz skanem zgody na upublicznienie 
wizerunku (załącznik nr 3) do 20.04.2018r. na adres obr_krk@stat.gov.pl w tytule wiadomości wpisując 
„Konkurs”. Objętość wszystkich załączników nie może przekraczać 10 MB. 

18. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie oryginału wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), podpisanej przez każdego uczestnika Konkursu 
(rodzica/opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego) zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach związanych z Konkursem (załącznik nr 2) oraz podpisanej przez każdego 
uczestnika (rodzica/opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego) zgody na upublicznienie 



 

wizerunku (załącznik nr 3) w terminie do dnia  20.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków z dopiskiem „Konkurs”. 

19. Dane uczestnika Konkursu z formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) nie będą upubliczniane, a jedynie 
wykorzystane do kwalifikacji dokumentów do Konkursu. 

20. Prace uczniów, które zostaną wysłane bez skanów: formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), 
oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgody na 
upublicznianie wizerunku (załącznik nr 3) nie będą podlegały ocenie. 

21. Prace uczniów, do których nie zostaną przesłane oryginały: formularza  zgłoszeniowego (załącznik nr 1), 
oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgody na 
upublicznianie wizerunku (załącznik nr 3) nie będą podlegały ocenie. 

22. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komitet powołany przez Organizatora. 
23. Komitet przy ocenie nadesłanych prac kieruję się takimi kryteriami jak: zgodność pracy z regulaminem, 

sposób interpretacji wybranego tematu i jego oryginalność, estetyka i czytelność pracy, umiejętność 
analizy tematu, poprawność zastosowanych metod statystyki i analizy danych oraz zamieszczonych 
w pracy wniosków, a także stopień wykorzystania danych zawartych w opracowaniach wskazanych 
w bibliografii i publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie.   

24. Komitet sporządza protokół z oceny nadesłanych prac.  
25. Komitet zastrzega sobie prawo do upubliczniania prac uczestników. 
26. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie 

http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkurs w zakładce 
„Konkurs”, a także przesłane do szkół, których uczniowie zostali laureatami Konkursu.  

27. Komitet gromadzi dokumentację dotyczącą Konkursu, a w szczególności: formularze zgłoszeniowe, 
oświadczenia, nadesłane prace. 

 
Rozdział IV 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
1. Nagrody zapewnia Organizator Konkursu. 
2. Nagrody otrzymają autorzy trzech prac najwyżej ocenionych przez Komitet. 
3. Szkoły, których uczniowie zostaną finalistami Konkursu otrzymają wydawnictwa Głównego Urzędu 

Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie.  
4. Komitet zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowo wyróżnień oraz większej liczby nagród dla 

najlepszych Uczniów w przypadku pozyskania sponsorów. 
 

Rozdział V 
TRYB ODWOŁAWCZY 

1. Skargi Uczestników Konkursu, ich rodziców (opiekunów prawnych), dotyczące formalnego przebiegu 
Konkursu, rozpatruje Komitet. 

2. Uczestnicy Konkursu oraz rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo wnieść na piśmie 
zastrzeżenia dotyczące sprawdzania i oceniania prac oraz wyników Konkursu w terminie 2 dni od daty 
ogłoszenia listy finalistów Konkursu oraz zatwierdzonej listy laureatów Konkursu — w przypadku 
przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego nadania przesyłki.    

3. Skargi rozpatrywane są w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Skargi, które zostaną wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 3, nie będą rozpatrywane. 
5. Decyzja Komitetu jest ostateczna. 

 
Rozdział VI 

WYKAZ BIBLIOGRAFII DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. „Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego”, 
2. „Województwo Małopolskie - Podregiony, Powiaty, Gminy”, 
3. Publikacje dostępne na stronie Urzędu Statystycznego w Krakowie (http://krakow.stat.gov.pl) oraz 

Głównego Urzędu Statystycznego (http://stat.gov.pl), 
4. Bank Danych Lokalnych (http://bdl.stat.gov.pl/BDL/start), 
5. Portal Geostatystyczny (http://geo.stat.gov.pl), 
6. Dziedzinowe Bazy Wiedzy (http://swaid.stat.gov.pl), 

http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkurs
http://www.stat.gov.pl/krak/69_1422_PLK_HTML.htm
http://krakow.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://geo.stat.gov.pl/
http://swaid.stat.gov.pl/


 

7. System Monitorowania Rozwoju STRATEG (http://strateg.stat.gov.pl),  
8. Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej: 

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/.  
 

Rozdział VII 
DANE TELEADRESOWE 

1. Kontakt z Komitetem Głównym Konkursu można nawiązać: 
 telefonicznie w Urzędzie Statystycznym w Krakowie: 12 3610249, 12 3610154, 
 za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl, 
 za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków, 

z dopiskiem „Konkurs”. 

http://strateg.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/
mailto:KonkursKRK@stat.gov.pl

