
 

Uchwała nr 6/2022 z dnia 22 marca 2022 roku 

Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach 

„Finansomania” 

(EDYCJA 1) 
 

 

Działając na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2002 roku Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 
olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) oraz §4 ust.1.10-1.11 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 
Finansach „Finansomania”: 
 
Komitet Główny Olimpiady na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku za pośrednictwem urządzeń do 
porozumiewania się na odległość, w obecności  21 osób z ogólnej liczby członków komitetu,  
21 głosami na „tak”; przy 0 głosach na „nie” i przy 0 głosach „wstrzymuję się od głosu” 
 
I. Zmienia treść Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”, w 
następujący sposób: 
 
 

§6 ust. 3 p. 3.7 otrzymuje następujące brzmienie:  

Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy w etapie centralnym przeszli do etapu 

ustnego. Po przeprowadzeniu etapu ustnego trzech uczestników z najwyższą liczbą 

zdobytych punktów otrzymuje tytuł laureata oraz odpowiednio I, II, III miejsce. W 

przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w części ustnej Komisja Konkursowa 

bierze pod uwagę punkty zdobyte podczas części pisemnej III etapu, a w dalszej 

kolejności w przypadku braku rozstrzygnięcia brane pod uwagę są punkty zdobyte w 

II etapie oraz czas wypełnienia testu w II etapie.  

 

§6 ust. 3 p. 3.11 otrzymuje następujące brzmienie:  

Uczestnikom części pisemnej zawodów III stopnia przysługuje możliwość pisemnego 

odwołania do Komisji konkursowej, która jednocześni pełni funkcję komisji 

odwoławczej. Uczestnik może złożyć odwołanie w ciągu 30 minut od momentu 

ogłoszenia wyników części pisemnej. Odwołanie składa się w formie pisemnej osobiście 

w sali, gdzie przeprowadzane są zawody. Odwołanie musi zawierać dane osobowe 

uczestnika, nazwę i adres szkoły oraz merytoryczne uzasadnienie odwołania. Komisja 

odwoławcza, składająca się z przewodniczącego Komisji konkursowej i co najmniej 

dwóch członków Komisji, rozpatruje odwołanie niezwłocznie, lecz w czasie nie 

dłuższym niż do rozpoczęcia części ustnej zawodów. Rozpatrzenie odwołania następuje 



poprzez odnotowanie decyzji bezpośrednio na pracy wraz z krótkim pisemnym 

uzasadnieniem. Komisja Konkursowa niezwłocznie informuje uczestnika o decyzji 

podjętej na skutek wniesienia odwołania. Decyzja Komisji konkursowej ma charakter 

ostateczny.  

 

II. Zmiany, o których mowa w pkt. I uchwały, wchodzą w życie od dnia 22 marca 2022 roku. 
 
III. Przyjmuje tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt. I uchwały, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 
Komisję skrutacyjną stanowili: dr Anna Warchlewska, dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP,  
dr hab. Marcin Wiśniewski  
  
Przewodniczyła obradom Komitetu Głównego Olimpiady: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, 

prof. UEP. 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady 

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP 

 

 


