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REGULAMIN 
Konkursu statystycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

„Statystyka – magia liczb” 
III edycja 

 
 
 

§ 1 
ORGANIZATOR 

 
Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny Warszawie z siedzibą przy ul. 1-Sierpnia 21, 
02-134 Warszawa. 
 

§ 2 
FUNDATORZY NAGRÓD 

 
Fundatorami nagród w Konkursie są: 
1. Polskie Towarzystwo Statystyczne, 
2. Urząd Statystyczny w Warszawie. 
 

§ 3 
KOMISJA KONKURSOWA 

 
Skład Komisji: 
1. Przewodniczący: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie – Zofia Kozłowska, 
2. Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie – Agnieszka Ajdyn, 
3. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 
4. Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym 

w Warszawie – Tomasz Zegar. 
 

§ 4 
CEL KONKURSU 

 
Celem Konkursu jest: 
1. Zachęcenie do korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej. 
2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania i interpretacji danych statystycznych przez 

uczniów. 
3. Zachęcenie do stosowania metod statystycznych w opisie, analizie i prognozowaniu 

zjawisk. 
4. Rozwijanie w uczniach umiejętności wystąpień publicznych. 
5. Popularyzacja wiedzy o statystyce publicznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku 

statystyki. 
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§ 5 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
1. Konkurs organizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego w okresie od 

27 lutego 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Urzędu 

Statystycznego w Warszawie. 
 

§ 6 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół dziennych ponadgimnazjalnych 

województwa mazowieckiego. 
2. Poszczególne osoby uczestniczące w Konkursie mogą przesłać tylko jedną pracę. 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych. 
5. Wymogiem Konkursu jest dostarczenie łącznie z pracą prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszeniowej oraz odpowiedniego oświadczenia (załączniki Nr 1 oraz 2 lub 3 do 
Regulaminu). 

6. Nadesłanie pracy równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
7. Prace można składać osobiście w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  

ul. 1 Sierpnia 21 w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych, w godzinach pracy 
urzędu tj. 7:30.-15:30 (od poniedziałku do piątku), bądź przesłać kurierem lub pocztą na 
adres: Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1-Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, Mazowiecki 
Ośrodek Badań Regionalnych z dopiskiem: Konkurs "Statystyka – magia liczb” III edycja 
(decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl (rozmiar wiadomości e-mail nie może przekraczać 
6 MB), zgodnie z terminarzem Konkursu. 

8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
10. Organizator Konkursu nabywa prawa do nadesłanych prac jako utworów w rozumieniu 

ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do częściowej lub całościowej publikacji prac 

laureatów Konkursu w specjalnych publikacjach lub na stronie internetowej Urzędu. 
12. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie określonym przez 

Organizatora. 
13. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, ponadto należy 

podać: wiek uczestnika, klasę i nazwę szkoły. 
14. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością Organizatora Konkursu, a jego 

uczestnicy, wyrażają zgodę na ich zniszczenie najpóźniej w okresie 3 miesięcy od 
zakończenia Konkursu. 
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§ 7 
TEMAT I ZASADY WYKONANIA PRAC 

 
Przedmiotem Konkursu w pierwszym etapie jest opracowanie jednego z dwóch podanych 
tematów. Tematy w dniu rozpoczęcia Konkursu zostaną umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu. Uczeń powinien opracować jeden z wymienionych tematów ogólnie 
lub szczegółowo odnosząc się do jednego aspektu wybranego zjawiska. Opracowanie 
powinno być przygotowane w oparciu o publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie, 
bazy danych resortu statystyki oraz inne dostępne źródła danych statystycznych. 
Opracowanie powinno polegać na przygotowaniu tekstu w jednej z wybranych form: 
konspekt lekcji, rozprawka, referat, esej. Integralną częścią opracowania jest prezentacja 
wykonana w programie PowerPoint, obrazująca opisywane zjawiska. 
Do etapu drugiego zakwalifikuje się pięć osób z najwyższą liczbą punktów uzyskanych 
w etapie pierwszym. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez większą liczbę 
osób, Organizator dopuści do drugiego etapu wszystkie te osoby, powiadamiając je listownie 
lub pocztą elektroniczną. Ponadto ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Urzędu. Warunkiem przeprowadzenia drugiego etapu jest udział co najmniej 5 osób 
w konkursie. 
W drugim etapie uczestnicy Konkursu będą mieli za zadanie przedstawienie własnej 
prezentacji multimedialnej w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Koszty dojazdu 
pokrywa uczestnik Konkursu. Komisja według ustalonych kryteriów (§ 7, pkt. 3) oceni 
uczestników i wyłoni zwycięzców. 
 
1. Wymogi dotyczące opracowania: 

 Tekst nie powinien być dłuższy niż 3 strony standardowego tekstu (2500 znaków ze 
spacjami na stronie). 

 Opracowanie powinno posiadać cechy charakterystyczne dla wybranej formy tekstu. 

 W tekście nie powinno umieszczać się rycin, wykresów, tabel map lub innych form 
graficznych. Wszystkie te elementy powinny zostać pokazane  
w prezentacji. 

 Opracowanie powinno: 

 zawierać tytuł, 

 uzasadnienie wyboru tematu, 

 opis zjawisk dotyczących wybranego tematu, 

 wskazanie tendencji zmian, 

 ocenę lub wnioski dotyczące opisywanych zjawisk. 

 Dodatkowo oceniane będą: 

 wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji pozastatystycznych jako 
ciekawostek (np. strona WWW, artykuł prasowy). Treść ciekawostki jeśli pochodzi 
ze źródeł papierowych powinna być zeskanowana (dopuszcza się możliwość 
zrobienia zdjęcia telefonem – ważne, żeby treść była czytelna). W przypadku 
danych z Internetu, uczeń musi podać link do strony oraz załączyć plik ze zrzutem 
z ekranu tej strony (print screen), 

 poprawność wnioskowania, 

 język i styl tekstu. 
 



ORGANIZATOR:                           PATRONATY: 
 

 Opracowanie nie będzie oceniane jeśli: 

 będzie miało więcej stron niż wymagane, 

 nie będzie zawierać poprawnie opisanych źródeł informacji wg wzoru: 
o w przypadku prasy - tytuł gazety, data wydania, strona; 
o w przypadku książki - autor, tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok 

wydania, strona; 
o w przypadku Internetu - adres strony WWW, data. 

2. Wymogi dotyczące prezentacji: 

 Prezentacja musi być powiązana z tekstem opracowania jako jego uzupełnienie 
graficzne. 

 Prezentacja Power Point powinna składać się z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 
15 slajdów (wraz ze slajdami tytułowym i końcowym). 

 W prezentacji muszą znaleźć się co najmniej 3 wykresy stworzone samodzielnie przez 
ucznia na podstawie danych statystycznych, wraz z podaniem ich źródła. 

 W prezentacji należy umieścić zaczerpniętą ze źródeł pozastatystycznych ciekawostkę 
związaną z wybranym tematem (np. z prasy, literatury przedmiotu, Internetu). 
 

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: 
Etap I: 
Prace konkursowe oceniane będą w skali punktowej w przedziale od 0 do 60. Oznacza to, 
że za wykonanie zadania uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 Opracowanie: 

 trafność tematu – 3 punkty; 

 uzasadnienie wyboru tematu – 5 punktów; 

 opis wybranego zjawiska – 10 punktów; 

 wskazanie tendencji zmian – 5 punktów; 

 poprawność wnioskowania lub oceny – 10 punktów; 

 trafność wykorzystania ciekawostki – 5 punktów; 

 adekwatność charakteru tekstu do wybranej formy (konspekt lekcji, rozprawka, 
referat, esej) – 7 punktów; 

 język i styl opracowania – 5 punktów. 

 Prezentacja: 

 powiązanie z tekstem opracowania – 10 punktów. 
Etap II 
Prace konkursowe (prezentacje) oceniane będą w skali punktowej w przedziale od 0 do 
50 pkt. Oznacza to, że za wykonanie zadania uczestnik może uzyskać maksymalnie 
50 punktów: 

 trafność doboru danych (czy wybrane wskaźniki i dane statystyczne pasują do 
prezentowanego tematu) – 5 punktów; 

 samodzielnie wykonane wykresy (co najmniej 3) – 10 punktów; 

 sposób przedstawienia tematu, poprawność i swoboda wypowiedzi – 10 punktów; 

 poprawność analizy i interpretacji wyników – 10 punktów; 

 wnioski końcowe (umiejętność podsumowania) – 5 punktów; 

 opracowanie graficzne, estetyka (tło, czcionka, zdjęcia, rysunki) – 10 punktów. 
Końcową oceną pracy konkursowej jest suma punktów zdobytych za każdy etap. 
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§ 8 
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac zgodnie z terminarzem Konkursu (§ 9). 
2. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną powiadomione pocztą 

elektroniczną lub listownie o miejscu i terminie finału Konkursu nie później niż do dnia 
13 kwietnia 2015 r. Lista wytypowanych prac będzie umieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie: http://warszawa.stat.gov.pl/. 

3. W czasie drugiego etapu komisja oceni i wybierze trzy najlepsze prace konkursowe 
spełniające wymogi regulaminu i przyzna im nagrody główne. 

4. Nagrody: 
1. miejsce – Tablet lub Netbook, 
2. miejsce –  aparat fotograficzny, 
3. miejsce – odtwarzacz MP4. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie. 
6. Nieobecność w finale Konkursu i tym samym nie zaprezentowanie przygotowanej pracy, 

Organizator traktuje jako dyskwalifikację. 
7. Warunkiem przeprowadzenia finału konkursu, jest zgłoszenie się do niego minimum  

3 osób z 5 zakwalifikowanych. 
 

§ 9 
TERMINARZ KONKURSU 

 
1. 27.02.2015 r. – 23.03.2015 – pierwszy etap Konkursu, 

27.02.2015 r. – rozpoczęcie Konkursu, 
23.03.2015 r. – ostateczny termin przekazania prac konkursowych pierwszego etapu, 

2. 08.04.2015 r. – ogłoszenie wyników pierwszego etapu, 
3. 13.04.2015 r. – termin powiadomienia pocztą elektroniczną lub listownie o miejscu lub 

ewentualnej zmianie terminu finału Konkursu, 
4. 22.04.2015 r. – finał Konkursu w Urzędzie Statystycznym w Warszawie - prezentacja prac 

przez finalistów, uroczyste wręczenie nagród finalistom w siedzibie Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. Zakończenie konkursu, 

5. 27.04.2015 r. – ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. 

 
§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych Uczestników w Konkursie jest Urząd Statystyczny Warszawie 

z siedzibą przy ul. 1-Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 
2.  Przetwarzanie obejmować będzie następujący zakres danych: 

2.1. imię i nazwisko, 
2.2. adres zamieszkania, 
2.3. wiek, 
2.4. adres e-mail, 
2.5. nazwa i adres szkoły, 
2.6. klasa, 

http://warszawa.stat.gov.pl/
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oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
przetwarzanie i opracowywanie oraz usuwanie tych danych. 

3. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział 
w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które 
Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu. Uczestnikom 
przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawienia oraz żądania usunięcia. 

4. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu w okresie do 
3 miesięcy po zakończeniu Konkursu, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora 
Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu 
wyłonienia laureatów i przekazania im nagród. 

6. Nadesłane prace, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie najpóźniej 3 miesięcy od 
zakończenia Konkursu. 

7. Po zakończeniu przetwarzania danych wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną 
poinformowani pocztą elektroniczną lub listownie o usunięciu ich danych ze zbioru. 

 
§ 11 

REKLAMACJE 
 
W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 
Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację. 
1. Reklamacja powinna być złożona na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników 

Konkursu. 
2. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

Konkurs "Statystyka – magia liczb” III edycja, reklamacja. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
4. Po upływie terminu podanego w punkcie 1 reklamacje nie będą rozpatrywane. 
5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w okresie 

30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje 
pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku. 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu 

Statystycznego Warszawie. 
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 

(22) 464 21 17. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 

pozostałych terminów. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z laureatami Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 


