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REGULAMIN 

 IV EDYCJI  

KONKURSU WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ  

„Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs Wiedzy Prawno – Ekonomicznej (zwany dalej Konkursem) jest skierowany 

do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw zachodniopomorskiego i 

lubuskiego (zwanych dalej Uczestnikami). 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego z siedzibą przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie zwany dalej 

„Organizatorem”.  

3. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową składającą się 

z przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji US w składzie: 

 dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa 

i Administracji US, 

 prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Kierownik Katedry Prawa Finansowego 

Wydziału Prawa i Administracji US, 

 dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – pracownik naukowo-dydaktyczny 

Wydziału Prawa i Administracji US, 

 dr Katarzyna Dadańska – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa 

i Administracji US - koordynator, 

 dr Wojciech Bożek - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i 

Administracji US - koordynator. 

4. Celem głównym Konkursu jest popularyzowanie wiedzy prawnej i ekonomicznej, 

kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej, wspieranie i rozwijanie 

kształcenia prawno-ekonomicznego, a także rozwijanie umiejętności interpretacji 

przepisów prawa oraz wykorzystania wiedzy prawnej i ekonomicznej w praktyce.  

5. Celami szczegółowymi Konkursu są:  

a) propagowanie kultury prawnej przez zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu 

charakterystyki polskiego systemu prawnego i finansowego, w tym źródeł i 

gałęzi prawa, podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

środków i mechanizmów ochrony praw i wolności zagwarantowanych w 

Konstytucji RP, 

b) zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie oraz 

propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania przez zdobycie wiedzy z 
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zakresu makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości, 

konstrukcji systemu finansowego i jego funkcjonowania, gospodarki rynkowej, 

c) upowszechnienie szczegółowej wiedzy prawnej i ekonomicznej, zwłaszcza 

związanej z prawnym i ekonomicznym ujęciem pieniądza i instytucji prawa 

papierów wartościowych, tj. wiedzy obejmującej obszar polityki pieniężnej, 

stabilności systemu finansowego, funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego, 

roli państwa w gospodarce rynkowej, inflacji, papierów wartościowych, 

podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, podstawowych produktów 

bankowych, ryzyka kursowego, mikroekonomii oraz makroekonomii. 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) pisemnego, w czasie którego Uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru 

zawierający 50 pytań. Test składa się z 25 pytań z zakresu ekonomii oraz 25 pytań 

z zakresu prawa.  Czas trwania Konkursu wynosi 75 minut; 

b) ustnego – dziesięciu Uczestników z najlepszym wynikiem pisemnego etapu 

Konkursu uczestniczy w rywalizacji o nagrody rzeczowe. W przypadku 

wystąpienia miejsc ex aequo do drugiego etapu kwalifikuje się dziesięć osób z 

najwyższą liczbą punktów z pierwszego etapu Konkursu lub więcej niż dziesięć 

osób - adekwatnie do stwierdzonych miejsc ex aequo w ostatniej zakwalifikowanej 

liczbie punktów. Każdy Uczestnik losuje zestaw składający się z trzech pytań i 

ma nie więcej niż 10 minut na udzielenie odpowiedzi na wylosowany zestaw 

pytań. Czas trwania Konkursu wynosi 120 minut. 

7. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik zajmie pierwsze, drugie lub trzecie 

miejsce w drugim etapie Konkursu, zostanie przeprowadzona dogrywka, w której 

Uczestnicy odpowiedzą ustnie na wylosowane 3 pytania. Oceny odpowiedzi dokona 

Komisja Konkursowa i na tej podstawie wskaże zwycięzcę. 

 

§ 2. Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Organizatorzy zobowiązani są do wysłania, za pomocą poczty tradycyjnej, 

zaproszeń do udziału w Konkursie do wybranych szkół ponadgimnazjalnych z 

województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, do dnia 16 lipca 2017 r. 

Ogłoszenie o Konkursie (ze wskazaniem planowanej daty i miejsca) oraz Regulamin 

Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu: ………….. oraz 

stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: 

www.wpiaus.pl. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie za pośrednictwem poczty mailowej 

do dnia 30 września 2017 r. karty zgłoszenia, zawierającej listę wraz danymi 
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personalnymi uczniów danej szkoły zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie 

oraz dane personalne biorącego udział w seminarium opiekuna, na adres: 

Konkurs2017@wpiaus.pl (karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu).  

3. Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 150 Uczestników (decyduje 

kolejność zgłoszeń). 

4. Każda szkoła ponadgimnazjalna może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 uczniów.  

 

§ 3. Organizacja konkursu 

 

1. Zakres zagadnień na Konkurs stanowi załącznik nr 2.  

2. Po otrzymaniu zgłoszeń od dyrektorów szkół zainteresowanych uczestnictwem 

w konkursie, Organizatorzy zobowiązują się przesłać drogą elektroniczną 

potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Konkursie.  

3. Organizatorzy wyznaczają Komisję Konkursową, która czuwa nad prawidłowym, 

zgodnym z regulaminem przebiegiem Konkursu. Decyzje podejmowane są 

większością głosów, decyzja Komisji jest ostateczna. Z przebiegu Konkursu Komisja 

sporządza protokół. 

4. Wyniki końcowe pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 1.12.2017 r. 

Wyniki Konkursu zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz opublikowane na stronie internetowej Konkursu - 

…………….., jak i stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego – www.wpiaus.pl.  

5. Ustny etap Konkursu odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie. 

W tym dniu będzie miało miejsce wręczenie laureatom Konkursu nagród 

rzeczowych.  

 

§ 4. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Nagrody indywidualne zostaną ufundowane przez Organizatora i Narodowy Bank 

Polski. 

2. Nagrody zbiorowe:  

 przyznanie dyplomów dla zespołów szkolnych za zajęcie trzech pierwszych 

miejsc w Konkursie, 

 przyznanie wyróżnień dla zespołów szkolnych za zajęcie kolejnych miejsc 

w Konkursie, 
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 podziękowania dla opiekunów merytorycznych nagrodzonych zespołów 

szkolnych. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

Uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z konkursem i jego 

ewaluacją. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ 

IV Edycja 

„Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”  

 

 

Nazwa szkoły 
 

Adres 
 

Nr tel. szkoły 
 

Nr fax. szkoły 
 

Adres e-mail szkoły 
 

Zgłoszeni uczestnicy 1. . ...............................................................................  
(imię i nazwisko) 

2. . ...............................................................................  
(imię i nazwisko) 

3. . ...............................................................................  
(imię i nazwisko) 

4. . ...............................................................................  
(imię i nazwisko) 

5. . ...............................................................................  
(imię i nazwisko) 

Nauczyciel odpowiedzialny za wyłonienie uczniów do 

reprezentacji szkoły na konkursie   ....................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 ....................................................................................  

(nr telefonu kontaktowego) 

 ....................................................................................  

(adres e-mail) 

Zgoda nauczyciela na udział w badaniach 

ewaluacyjnych dotyczących Konkursu oraz na  udział 

w seminarium tematycznym w trakcie trwania projektu 

i/lub po jego zakończeniu. 

 

 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami lub pismem maszynowym. 
* Prosimy wykreślić niewłaściwy wariant. 
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Załącznik nr 2 

 

ZAKRES ZAGADNIEŃ NA KONKURS WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ 

 

IV Edycja 

„Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych” 

 

I. Prawo 

 

1. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zasady praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziego; 

b) system źródeł prawa; 

c) gałęzie prawa. 

 

2. Sądy i trybunały: 

a) struktura sądownictwa w Polsce; 

b) Sąd Najwyższy i jego struktura; 

c) Trybunał Konstytucyjny, jego struktura i zadania. 

 

3. Prawa człowieka i ich ochrona: 

a) prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) środki i mechanizmy ich ochrony w Polsce. 

 

4. Elementy prawa cywilnego: 

a) osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej wyposażone w zdolność prawną, zdolność prawna, zdolność do czynności 

prawnych; 

b) przedsiębiorca i przedsiębiorstwo; 

c) pełnomocnictwo, prokura; 

d) zasady odpowiedzialności za szkodę; 

e) odpowiedzialność kontraktowa; 

f) odpowiedzialność deliktowa; 

g) zasady wykonania zobowiązań pieniężnych; 

h) weksel własny i trasowany oraz czek; 

i) zakres odpowiedzialności cywilnej w obrocie papierami wartościowymi; 

j) przenoszenie praw z papierów wartościowych oraz umorzenie papieru 

wartościowego. 
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II. Finanse i prawo finansowe  

 

1.  Waluta oraz rynek finansowy jako przedmiot prawa finansowego: 

a) definicja, funkcje i rodzaje waluty; 

b) waluta jako przedmiot władztwa państwowego; 

c) stabilność systemu finansowego (polityka pieniężna państwa, stabilność 

złotego, działalność emisyjna); 

d) Unia Gospodarcza i Walutowa; 

e) Europejski System Banków Centralnych – pozycja, struktura i zadania; 

f) strefa euro i wpływ przynależności do strefy euro na położenie państwa 

członkowskiego w Unii Europejskiej; 

g) Unia Bankowa; 

h) rynek finansowy jako przedmiot władczej ingerencji państwa, Unii 

Europejskiej oraz międzynarodowych organizacji finansowych; 

i) interwencjonizm w organizacji i funkcjonowaniu rynku finansowego; 

j) organizacja rynku finansowego; 

k) instrumenty prawne oddziaływania na tworzenie i działalność podmiotów 

rynku finansowego; 

l) nadzór nad funkcjonowaniem rynku finansowego; 

m) powiązania między rynkiem finansowym a finansami publicznymi. 

 

2. System bankowy i Narodowy Bank Polski: 

a) system bankowy w Polsce i funkcje banków; 

b) ustrojowa pozycja i funkcje Narodowego Banku Polskiego; 

c) struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego; 

d) płaszczyzny aktywności Narodowego Banku Polskiego: 

 współdziałanie z organami państwa; 

 emisja znaków pieniężnych; 

 realizacja polityki pieniężnej; 

 prowadzenie rachunków bankowych; 

 działalność dewizowa banku centralnego; 

e) podstawowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego; 

f) bankowe papiery wartościowe; 

g) nadzór bankowy (organizacja, cele, zadania, tryb wykonywania, środki 

nadzoru bankowego); 

h) istota Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
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3. Instytucje prawa papierów wartościowych: 

a) pojęcie i rodzaje funkcji papierów wartościowych; 

b) rodzaje papierów wartościowych; 

c) pojęcie instrumentów finansowych, w tym instrumentów rynku kapitałowego 

(akcje, obligacje, listy zastawne); 

d) rachunek papierów wartościowych; 

e) formy i depozyt papierów wartościowych; 

f) zdematerializowane papiery wartościowe; 

g) obrót papierami wartościowymi w Polsce (rynek regulowany: giełdowy i 

pozagiełdowy); 

h) Giełda Papierów Wartościowych (geneza, struktura, zadania). 

 

III. Ekonomia  

1. Pieniądz  i jego funkcje. 

2. Rynek pieniężny i walutowy. 

3. Kreacja pieniądza w gospodarce.  

4. System bankowy, funkcje banków. 

5. Bank centralny, jego cele i funkcje. 

6. Polityka pieniężna, istota, cele, instrumenty, uwarunkowania, modele, 

problemy. 

7. Popyt, podaż pieniądza. 

8. Inflacja, istota, przyczyny, rodzaje, skutki społeczno-ekonomiczne, pomiar. 
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