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Wstęp

Publikacja „Olimpiada Przedsiębiorczości – wiedza, umiejętności, postawy” stanowi pod-

sumowanie XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości – ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019, 

a także wprowadzenie do nadchodzącej XV edycji. 

W opracowaniu znajdą Państwo wszelkie informacje na temat projektu, zarówno dotyczące 

zasad jego organizacji, jak i szczegółowe omówienie przebiegu XIV edycji. Trzon publikacji stano-

wią zagadnienia merytoryczne – zawarto w niej testy i zadania ze wszystkich szczebli eliminacji 

zakończonej edycji, wzbogacone o merytoryczne komentarze ekspertów. 

Mamy nadzieję, że zawarte w publikacji informacje ułatwią zarówno uczniom, jak i na-

uczycielom przedsiębiorczości efektywne przygotowanie do rozgrywek w kolejnych edycjach 

Olimpiady. 

Problematyka funkcjonowania jednostki i organizacji w gospodarce rynkowej była w polskim 
systemie kształcenia długo pomijana, jednak postępujące procesy przemian gospodarczych 
sprawiły, że zauważono tę lukę w edukacji młodzieży i postanowiono ją wypełnić. Pomysł 
wprowadzenia do programu nauczania szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości wdrożono przed kilkunastoma laty i został on pozytywnie przyjęty zarówno 
przez nauczycieli, rodziców i uczniów, jak i przedsiębiorców, instytucje samorządowe oraz 
organizacje pozarządowe. Dziś znaczenie przedsiębiorczości jako obowiązkowego przedmiotu 
szkolnego nie budzi już niczyich wątpliwości. Oczywiste jest również to, że nadal niezwykle 
potrzebne są działania edukacyjne służące poszerzaniu wiedzy ekonomicznej młodych ludzi 
i rozbudzaniu wśród nich zainteresowania sprawami gospodarczymi. Takim przedsięwzięciem 
jest właśnie Olimpiada Przedsiębiorczości – ogólnopolski konkurs realizowany na zasadach 
olimpiady przedmiotowej. Jako jego organizatorzy mamy nadzieję, że przygotowując kolejne 
edycje, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nie tylko uczniów i ich nauczycieli, lecz także 
wielu środowisk pozaszkolnych. 

Celem Olimpiady Przedsiębiorczości jest przede wszystkim kształtowanie i wzmacnianie 
postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz uświadamianie im konieczności zachowywania 
się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chcą realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodo-
wym. Olimpiada ma także służyć doskonaleniu u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk 
zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
planowania oraz realizacji przedsięwzięć, a także rozwiązywania w sposób twórczy problemów 
i skutecznego komunikowania się. Projekt buduje też pozytywne nastawienie do działalności 
biznesowej, wspiera wypracowywanie wzorca dydaktycznego, który umożliwiłby nauczycielom 
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rozwijanie zachowań przedsiębiorczych u młodzieży uzdolnionej, a także zachęca adeptów 
szkół ponadpodstawowych do podejmowania studiów na uczelniach ekonomicznych.

Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 
wraz z pięcioma publicznymi uczelniami ekonomicznymi: Szkołą Główną Handlową w War-
szawie oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. 

Olimpiada dofinansowywana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności – Partnerów Głównych przedsięwzięcia, jak również ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Mamy nadzieję, że nadchodząca i kolejne edycje Olimpiady nadal będą się cieszyć po-
pularnością, a także dostarczą uczestnikom rywalizacji wielu emocji i satysfakcji z osiągniętych 
wyników.

Z życzeniami interesującej lektury
Organizatorzy

The Entrepreneurship Olympiad – knowledge, skills, attitudes

The Entrepreneurship Olympiad is an annual national competition addressed to pupils from 
secondary schools. It has been organized by the Foundation for the Promotion and Accreditation 
of Economic Education with Universities of Economics from Cracow, Katowice, Poznan, Wroclaw 
and the Warsaw School of Economics since 2005. The strategic partners of the Olympiad are: 
the Polish-American Freedom Foundation and the National Bank of Poland.

The contest is very popular among young people. The first edition attracted an impressive 
number of 14,000 participants from over 730 schools, 19,000 from 931 schools applied for the 
second one, 15,000 from over 800 schools for the third one, almost 20,000 from over 1,000 
schools for the fourth one, over 21,000 from over 1,100 schools for the fifth one, a similar 
number for sixth one, and over 19,000 from over 1,000 schools for the seventh one, almost 
21,000 from over 1,100 schools for the eighth one, over 23,000 from over 1,200 schools for the 
ninth one, over 20,000 from 1,102 schools for the tenth one, over 17,700 from 1051 schools 
for eleventh one, over 15,600 from almost 1,000 schools for twelfth one, over 13,000 from 
over 900 schools for thirteenth one and over 11,000 from over 700 schools for recent one. The 
Olympiad aims at promoting and strengthening entrepreneurship among pupils of secondary 
schools, creating a positive climate over business activity and designing a didactic model which 
would support teachers in encouraging top-pupils to develop their interest in economy and to 
study at universities of economics. The required knowledge is compatible with the curriculum 
of the course on entrepreneurship taught at secondary schools. It is also each year enriched 
with one leitmotiv (so far, there were as follows: ‘Ethics in Business’ – 1st edition, ‘Creating the 
Enterprise’s Value’ – 2nd edition, ‘Psychology of Business’ – 3rd edition, ‘Modern Management 
– Concepts and Methods’ – 4th edition, ‘Marketing in the Enterprise – Mechanisms, Instruments, 
Strategies’ – 5th edition, ‘Market Investor – Stock Exchange, Privatizations, Mergers and Acquisi-
tions’ – 6th edition and ‘Corporate Social Responsibility’ – 7th edition. ‘People in the Enterprise’ 
– 8th edition, ‘Running own business’ – 9th edition, ‘Change management’ – 10th edition, ‘New 
competitive advantages – Technology, Information, Community’ – 11th edition, ‘Leadership 
in Business’ – 12th edition, ‘Success in Business’ – 13th edition, ‘Trends on the capital market’ 
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– 14th edition. “Diversity Management“ is planned for the  15th edition). Diverse aims and range 
of the Olympiad’s themes result in a situation when both the knowledge of participants and 
the practical aspects: their entrepreneurial attitudes and behaviours are being assessed. The 
knowledge is evaluated with the use of tests and essays whereas attitudes and behaviours are 
graded during case studies and presentations.
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Organizatorzy Olimpiady Przedsiębiorczości 
oraz skład Komitetów (stan na 1 lipca 2019 r.)

Organizator Olimpiady 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Współorganizatorzy 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Partnerzy Strategiczni

Narodowy Bank Polski
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Projekt wspiera

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Partnerzy Organizacyjni

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Plagiat.pl
Difin SA

Klub Patronów Olimpiady Patroni medialni

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej „Głos Nauczycielski”
Krajowa Izba Gospodarcza „Perspektywy”
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Komitet Główny Olimpiady

 prof. Marek Rocki (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
– przewodniczący 

Podkomitet Naukowy

1. prof. Maria Romanowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – przewodnicząca
2. prof. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – sekretarz
3. prof. Mariusz Bratnicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
4. mgr Zygmunt Kawecki (Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji 

Ekonomicznej)
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5. dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
6. prof. Jan Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
7. prof. Hanna Mizgajska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
8. prof. Adam Noga (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Podkomitet Organizacyjny

1. prof. Marek Rocki (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) 
– przewodniczący

2. dr Marcin Dąbrowski (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) 
– sekretarz

3. prof. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
4. dr Jan Kruszewski (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
5. dr Zbigniew Michalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
6. prof. Dariusz Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
7. prof. Jerzy Niemczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
8. mgr Danuta Raczko (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości) 
9. prof. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Rada Konsultacyjna 

1. mgr Małgorzata Drwięga (Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej 
we Wrocławiu)

2. mgr Piotr Głogowski (XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie)
3. mgr Waldemar Kotowski (III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni)
4. mgr Małgorzata Mańkowska (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie)
5. mgr Ewa Michalska (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwuję-

zycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu)
6. Zygmunt Kawecki (XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie)
7. Grzegorz Radomski (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie)
8. Zuzanna Zielińska (IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie)
9. Katarzyna Sobczak (VI Liceum Ogólnokształcące im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy)
10. Marta Helt (Liceum Ogólnokształcące nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu)
11. Grażyna Grzebyk-Woszczyna (Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej 

we Wrocławiu)

Rada w powyższym składzie została powołana 20 kwietnia 2018 r. 
W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą nauczyciele przedsiębiorczości – opiekunowie zawod-
ników, którzy w dotychczas przeprowadzonych edycjach Olimpiady osiągnęli najlepsze wyniki. 
Zadaniem Rady jest pomoc w doskonaleniu organizacji zawodów. Członkowie Rady nie biorą 
natomiast udziału w pracach nad przygotowaniem pytań i zadań będących przedmiotem 
zawodów. 
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Organizatorzy oraz skład Komitetów

Komitety Okręgowe

Komitet Okręgowy w Katowicach (1)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 1. prof. Wojciech Dyduch – przewodniczący
 2. dr Bartłomiej Gabryś
 3. dr Katarzyna Bratnicka
 4. dr Rafał Kozłowski – sekretarz

Komitet Okręgowy w Warszawie (2)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 1. prof. Marta Juchnowicz – przewodnicząca
 2. prof. Rafał Mrówka
 3. prof. Roman Sobiecki
 4. mgr Bartosz Majewski – sekretarz 

Komitet Okręgowy w Krakowie (3)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 1. prof. Andrzej Chochół – przewodniczący
 2. dr Małgorzata Kosała
 3. dr Zbigniew Michalik
 4. dr Marcin Piątkowski
 5. mgr Dorota Smolińska – sekretarz

Komitet Okręgowy w Poznaniu (4)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 1. prof. Dariusz Nowak – przewodniczący
 2. dr inż. Łukasz Wściubiak
 3. mgr Bartosz Marcinkowski – sekretarz (od marca 2018)
 4. dr Sebastian Chęciński – sekretarz (do marca 2018)

Komitet Okręgowy we Wrocławiu (5)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 1. prof. Leon Jakubów – przewodniczący
 2. prof. Andrzej Kaleta
 3. dr Przemysław Wołczek
 4. dr Joanna Radomska – sekretarz
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Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pienięż-
ną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. 
NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków 
bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast 
obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy 
walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania 
systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych 
w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
 

Więcej o NBP: www.nbp.pl

Informacje o Partnerach Głównych 
Olimpiady

Organizacja Olimpiady
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Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja została utworzona przez Polsko-
Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, który
w latach dziewięćdziesiątych aktywnie wspierał 
rozwój gospodarki rynkowej w Polsce.

PAFW rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu kon-
solidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskim 
doświadczeniem z transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi. Swoją misję Fundacja 
realizuje poprzez programy w trzech głównych obszarach: edukacji, rozwoju społeczności 
lokalnych oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji. Od początku 
przedsięwzięcia te były skierowane przede wszystkim do mieszkańców wsi i małych miast. 

Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na swoją działalność programową ponad 200 mln 
USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 255 mln USD. W tym czasie w ramach programów 
PAFWsfinansowano blisko 29 tysięcy stypendiów, 14 tysięcy projektów lokalnych z udziałem 
setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 100 tysięcy nauczycieli oraz dla 28 tysięcy 
liderów i pracowników organizacji pozarządowych, a 9 tysięcy bibliotekarzy zostało objętych 
szkoleniami służącymi podnoszeniu ich kwalifikacji i kompetencji. W ramach wizyt studyjnych 
do Polski przyjechało blisko 9 tysięcy osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz 
innych krajów.

Sukcesem wartym szczególnego odnotowania była współpraca PAFW z Fundacją Billa i Melindy 
Gatesów, co w latach 2008–2015 pozwoliło na realizację unikalnego w skali kraju Programu 
Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie, na które Fundacja Gatesów przekazała PAFW grant 
w wysokości blisko 31 milionów dolarów, przyczyniło się do przekształcenia niemal 4 tysięcy 
placówek bibliotecznych z ponad 1250 gmin w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu 
do informacji, edukacji i kultury, animujące zarazem aktywność obywatelską.

Działalność Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została doceniona przez Międzynarodo-
we Forum Ekonomiczne w Krynicy, które przyznało jej Nagrodę dla Organizacji Pozarządowej 
Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2008, przede wszystkim za przedsięwzięcia o charakterze 
międzynarodowym. W roku 2014 Fundację uhonorowała Rada Atlantycka (The Atlantic Council): 
przyznała jej Nagrodę Wolności za pracę na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego 
i demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

www.pafw.pl

Informacje o Partnerach Głównych Olimpiady
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Program Olimpiady Przedsiębiorczości

Założenia programowe

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego 
oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane 
postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze. 

Cele 

 Zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsię-
biorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości oraz trendami na rynku 
kapitałowym (czyli tematyką hasła przewodniego OP14).

 Zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.
 Zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu a także wniosko-

wania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną.
 Zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku 

gospodarczym oraz rynku pracy.
 Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych udziałem w olimpia-

dzie przedmiotowej jako formie sprawdzenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności 
w zakresie edukacji ekonomicznej.

 Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy oraz wzmacnianie umiejęt-
ności z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach 
kształtujących postawy przedsiębiorcze.

 Podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej 
rywalizacji.

 Podniesienie rangi przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” i przyznanie przedsię-
biorczości właściwego miejsca w systemie edukacji.

Efektem sformułowania tak różnorodnych celów Olimpiady jest konieczność oceniania 
podczas zawodów nie tylko wiedzy uczestników i umiejętności jej zastosowania, lecz także 
badania reprezentowanych przez uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych. Z tego 
powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez 
testy (1., 2., 3. stopień OP), umiejętności i postawy oceniane są na podstawie grupowego 
rozwiązywania studium przypadku oraz zespołowej obronie tego rozwiązania przed komi-
sjami okręgowymi (2. stopień OP) indywidualnej publicznej prezentacji i obronie pomysłu 
na biznes, a także udziału w quizie i konieczności udzielania odpowiedzi pod presją czasu 
(3. stopień OP).
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Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsię-
biorczości w szkołach ponadpodstawowych poszerzoną o zagadnienia związane z corocznie 
zmienianym hasłem przewodnim Olimpiady, niemniej jednak organizatorzy zakładają, że 
uczestnicy wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza 
wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna w podstawowym zakresie 
orientować się w zagadnieniach z psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

Zakres tematyczny tworzą bloki stały i zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem 
przewodnim. 

Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje nastę-
pujące obszary wynikające z podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości:

1. Gospodarka rynkowa 
2. Rynek finansowy
3. Rynek pracy
4. Przedsiębiorstwo

Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej kolejnej edycji Olimpiady 
i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

XIV edycja (rok szkolny 2018/2019)

Hasło przewodnie czternastej edycji Olimpiady to: „Trendy na rynku kapitałowym”. Hasło to 
dotyczyło przede wszystkim następujących obszarów:

 strategie inwestowania (ze szczególnym uwzględnieniem metod inwestowania, prob-
lematyki racjonalności inwestora i aspektów związanych z ryzykiem inwestycyjnym),

 rynki obrotu papierami wartościowymi (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjono-
wania giełdy papierów wartościowych),

 innowacyjne instrumenty (ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji rynku innowacji 
finansowych, funkcjonowania fintechów oraz rynku inwestycji alternatywnych).

XIII edycja (rok szkolny 2017/2018)

Hasło przewodnie trzynastej edycji Olimpiady to: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, 
strategia”. Hasło to dotyczyło przede wszystkim następujących obszarów:

 ludzie (uwaga skupiała się na tych działaniach przedsiębiorstwa wobec pracowników, 
które przekładają się na budowę potencjału konkurencyjnego organizacji)

 wizerunek (nacisk położono na koncepcje marketingowe i narzędzia Public Relations, 
jak również na koncepcje z innych dyscyplin, takie jak: społeczna odpowiedzialność 
biznesu, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz employer branding) 

 strategia (ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania nowych modeli biznesowych 
i wzmacniania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw)

Program Olimpiady
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XII edycja (rok szkolny 2016/2017)

Hasło przewodnie dwunastej edycji Olimpiady brzmiało: „Przedsiębiorczość w biznesie”. 
Dotyczyło przede wszystkim następujących obszarów:

 wyzwania w kryzysie (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przywództwa na sku-
teczność działań restrukturyzacyjnych)

 wspieranie innowacji (w tym tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu kultur 
organizacyjnych nastawionych na innowacje)

 budowanie zespołu (w tym zasady doboru, organizacja pracy zwiększająca skuteczność 
zespołu, umiejętności przezwyciężania sytuacji konfliktowych w zespole)

XI edycja (rok szkolny 2015/2016)

Hasło przewodnie jedenastej edycji Olimpiady brzmiało: „Nowe przewagi konkurencyjne 
– technologia, informacja, społeczność”.

Poprzez wybór tego tematu organizatorzy chcieli zwrócić uwagę uczniów na obszary 
zyskujące coraz większe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej, takie jak nowe 
technologie, zarządzanie informacją czy media społecznościowe. Organizatorzy uznali, że prob-
lematyka budowania przewagi konkurencyjnej będzie stanowić istotne uzupełnienie zagadnień 
poruszanych podczas dotychczasowych edycji, których tematami zmiennymi były: etyka w dzia-
łalności biznesowej, tworzenie wartości przedsiębiorstwa wraz ze współczesnymi koncepcjami 
zarządzania, psychologia biznesu, marketing, zagadnienia związane z inwestycjami, społeczna 
odpowiedzialność biznesu, zarządzanie ludźmi czy zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

Hasło to dotyczyło przede wszystkim następujących wzajemnie powiązanych obszarów:
• przewagi związane z technologiami zmieniającymi różne obszary przedsiębiorstwa 

(ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji cyfrowej i nowych modeli e-commerce)
• wykorzystanie informacji w kreowaniu przewag konkurencyjnych (systemy zarządzania, 

Big Data)
• marketing internetowy, prosumpcja i współczesne sposoby budowania relacji 

z klientami

X edycja (rok szkolny 2014/2015)

Hasło przewodnie dziesiątej edycji Olimpiady brzmiało: „Zarządzanie zmianą”.

Proponując ten temat, organizatorzy chcieli zainspirować uczniów do bliższego przyjrzenia 
się zagadnieniom dotyczącym wdrażania nowych przedsięwzięć biznesowych i zarządzania 
nimi w przedsiębiorstwie. Hasło „Zarządzanie zmianą” odnosiło się przede wszystkim do na-
stępujących zagadnień:

 wdrażanie nowych przedsięwzięć
 postawy wobec zmian
 restrukturyzacja
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W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk został położony na koncepcje, narzędzia 
i techniki wykorzystywane we wdrażaniu nowych przedsięwzięć biznesowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem podejścia projektowego i procesowego oraz narzędzi kontroli strategicznej). 

W ramach drugiego obszaru uwaga uczniów została skupiona na miękkich elementach 
zarządzania zmianą, w szczególności na takich problemach, jak: przełamywanie oporu wobec 
zmiany, pozyskiwanie wsparcia, rola liderów zmian, komunikacja w procesie zmiany, kształto-
wanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zarządzaniu zmianą.

W ramach ostatniego obszaru zostały poruszone zagadnienia dotyczące restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, zarówno naprawczej (jako odpowiedzi na kryzys w przedsiębiorstwie), jak 
i rozwojowej.

IX edycja (rok szkolny 2013/2014)

Hasło przewodnie dziewiątej edycji Olimpiady brzmiało: „Własna firma”.

Wybierając ten temat, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę uczniów na problematykę zakładania 
i prowadzenia własnej firmy.

Hasło „Własna firma” odnosiło się przede wszystkim do zagadnień:
 koncepcje uruchamiania biznesu
 formy organizacyjno-prawne
 rozwój i finansowanie działalności

W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk został położony na sposoby i metody 
weryfikacji pomysłów biznesowych oraz narzędzia i techniki wykorzystywane przez przedsię-
biorców do kreowania nowych pomysłów biznesowych.

W ramach drugiego obszaru uwaga została skupiona na wyborze formy prawnej dostosowanej 
do rodzaju działalności gospodarczej oraz na projektowaniu organizacyjnym.

W ramach ostatniego obszaru zostały poruszone przede wszystkim zagadnienia dotyczące 
wyboru optymalnej struktury finansowania działalności gospodarczej oraz rekomendowanych 
kierunków rozwoju.

VIII edycja (rok szkolny 2012/2013)

Hasło przewodnie ósmej edycji Olimpiady brzmiało: „Ludzie w przedsiębiorstwie”.

Poprzez wybór tego tematu organizatorzy chcieli zainspirować uczniów do bliższego przyj-
rzenia się zagadnieniom związanym z zarządzaniem ludźmi.

Hasło „Ludzie w przedsiębiorstwie” dotyczyło przede wszystkim tematów:
 rozwój pracowników
 praca w zespole
 kultura organizacyjna

W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk położono na nowoczesne koncepcje 
i zarządzenia sprzyjające rozwojowi pracowników, a także wykorzystywaniu kapitału ludzkiego 
do wzmacniania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
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W ramach drugiego obszaru skupiono uwagę na roli kierownika w zespole, na współpracy 
członków zespołu i ich integracji oraz na zaangażowaniu w pracę.

W ramach ostatniego obszaru poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące kultury 
organizacyjnej nastawionej na rozwój pracowników, oddziaływania kultury na funkcjonowanie 
organizacji, a także zmian kultury organizacyjnej na poziomie artefaktów, uznawanych wartości 
i podstawowych założeń.

VII edycja (rok szkolny 2011/2012)

Hasło przewodnie siódmej edycji Olimpiady brzmiało: „Społeczna odpowiedzialność bi-
znesu”.

Proponując ten temat, organizatorzy chcieli zainspirować uczniów do bliższego przyjrze-
nia się zagadnieniom związanym z jedną z dynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach 
koncepcji zarządzania.

Hasło „Społeczna odpowiedzialność biznesu” odnosiło się przede wszystkim do zagad-
nień:

• zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
• relacje przedsiębiorstwa z pracownikami
• współpraca firmy z otoczeniem
W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk położono na zagadnienia rozwoju przed-

siębiorstwa – takiego, który umożliwi zwiększenie jego bieżącej wartości i zapewni warunki do 
zwiększenia wartości przedsiębiorstwa w przyszłości.

W ramach drugiego obszaru skupiono uwagę na działaniach przedsiębiorstwa wobec 
pracowników, które przekładają się na budowę potencjału konkurencyjnego i społecznego 
organizacji.

W ramach ostatniego obszaru poruszono przede wszystkim kwestie dotyczące zachowań 
przedsiębiorstw wobec interesariuszy zewnętrznych: klientów, dostawców, partnerów bizne-
sowych, konkurentów, jak również społeczności lokalnej.

VI edycja (rok szkolny 2010/2011)

Hasło przewodnie szóstej edycji Olimpiady brzmiało: „Inwestor na rynku – giełda, prywaty-
zacje, fuzje i przejęcia”.

Poprzez wybór tego tematu organizatorzy chcieli przybliżyć uczniom zagadnienia rynku 
kapitałowego oraz spojrzenie na inwestycje z perspektywy przedsiębiorstw i inwestorów.

Hasło dotyczyło przede wszystkim obszarów tematycznych: 
 aktywność inwestora na rynku kapitałowym
 zmiany własnościowe w przedsiębiorstwach, w tym procesy prywatyzacyjne 
 inwestycje na rynku prywatnym
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W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk został położony na proces pozyskiwania 
nowych środków finansowych (z perspektywy przedsiębiorstwa) i na kształtowanie optymalnego 
portfela inwestycyjnego (z perspektywy inwestora).

W ramach drugiego obszaru uwaga została skupiona na konsekwencjach zmian własnoś-
ciowych przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście IPO (pierwszych emisji publicznych).

W ramach ostatniego obszaru uwypuklono przede wszystkim problematykę inwestycji 
kapitałowych na rynku niepublicznym, z uwzględnieniem kwestii złożoności procesu podej-
mowania decyzji inwestycyjnych.

V edycja (rok szkolny 2009/2010)

Hasło przewodnie piątej edycji Olimpiady brzmiało: „Marketing w przedsiębiorstwie – me-
chanizmy, instrumenty, strategie”.

Decydując się na ten temat, organizatorzy chcieli zainteresować uczniów osiągnięciami 
i trendami, które w ostatnich latach pojawiły się w marketingu. 

Hasło „Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie” dotyczyło 
przede wszystkim zagadnień: 

 mechanizmy myślenia i działania na rynku
 instrumenty oddziaływania na klientów 
 strategie marketingowe we współczesnych warunkach rynkowych

W ramach pierwszego obszaru nacisk położono na problem istoty koncepcji marketingowych 
oraz ich wykorzystania zarówno w działalności produkcyjnej i handlowej, jak i usługowej.

W zakresie instrumentów marketingu uwaga została skupiona na podstawowych narzędziach 
oddziaływania na konsumentów i klientów instytucjonalnych: produkcie, cenie, dystrybucji, 
promocji i personelu oraz na wyłaniających się obecnie sposobach oddziaływania.

Trzeci obszar dotyczył sposobów formułowania i wdrażania przez podmioty gospodarcze 
strategii marketingowych w różnych warunkach rynkowych, a także planowania i organizowania 
działalności marketingowej.

IV edycja (rok szkolny 2008/2009)

Hasło przewodnie czwartej edycji Olimpiady brzmiało: „Współczesne zarządzanie – koncepcje 
i metody”. 

Poprzez wybór tego tematu organizatorzy chcieli skierować uwagę uczniów na najważniejsze 

trendy w naukach o zarządzaniu i zainteresować ich najbardziej innowacyjnymi koncepcjami 
biznesowymi. 

Hasło „Współczesne zarządzanie – koncepcje i metody” odnosiło się przede wszystkim 

do zagadnień:
 nowe modele biznesowe
 zarządzanie zmianą 
 rola wiedzy w przedsiębiorstwie

Program Olimpiady
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W ramach tematyki kształtowania nowych modeli biznesowych zostało poruszone przede 
wszystkim zagadnienie wzmacniania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez odpo-
wiednią konfigurację posiadanych zasobów i kluczowych kompetencji. 

W kontekście zarządzania zmianą największy nacisk położono na koncepcje i metody 
ułatwiające wdrażanie zmian w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
otoczenia biznesowego.

W ramach trzeciego obszaru poruszana była głównie problematyka zarządzania zasobami 
ludzkimi w aspekcie generowania wiedzy w organizacji.

III edycja (rok szkolny 2007/2008)

Hasło przewodnie trzeciej edycji Olimpiady brzmiało: „Psychologia biznesu”. 

Wybierając ten temat, organizatorzy chcieli zainteresować uczniów problematyką zachowań 
ekonomicznych przedsiębiorców, konsumentów oraz inwestorów. Uznano, że w III edycji dobrym 
uzupełnieniem konsekwentnego wzmacniania przez Olimpiadę pozytywnego wizerunku przed-
siębiorcy będzie uświadomienie uczestnikom, że o ostatecznym sukcesie w biznesie w dużym 
stopniu decydują elementy miękkie, z pogranicza ekonomii, zarządzania i psychologii. 

Coraz większe znaczenie zasobów niematerialnych w gospodarce powoduje, że współczesny 
menedżer, oprócz wiedzy na temat tego, jaką strategię rozwoju przedsiębiorstwa wybrać, jak 
wzmocnić przewagi konkurencyjne, jaki model biznesowy przyjąć do realizacji stawianych celów 
strategicznych, musi także w coraz większym stopniu uwzględniać sposób kształtowania relacji 
międzyludzkich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Aby skutecznie zarządzać 
zasobami niematerialnymi (kapitałem ludzkim, relacjami z klientami, kapitałem organizacyjnym), 
menedżer musi rozumieć mechanizm funkcjonowania człowieka w organizacji i wiedzieć, w 
jaki sposób oddziaływać na efekty pracy grupowej, jak wpływać na decyzje klientów, jak sku-
tecznie negocjować, a także w jaki sposób motywować pracowników. Równie istotne znaczenie 
mają umiejętności komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym i 
podejmowania decyzji. 

Hasło „Psychologia biznesu” odnosiło się przede wszystkim do trzech zagadnień:
 działania menedżerskie
 zachowania konsumenckie 
 decyzje inwestorskie

Spośród psychologicznych aspektów działań menedżerskich zostały poruszone między in-
nymi następujące zagadnienia: funkcjonowanie człowieka w organizacji, praca grupowa i relacje 
w zespołach, wywieranie wpływu na decyzje klientów, negocjacje, motywowanie pracowników, 
komunikacja interpersonalna, konflikt w organizacji oraz podejmowanie decyzji. 

W ramach tematu zachowania konsumenckie największy nacisk został położony na zjawiska 
poprzedzające nabywanie przez konsumenta dóbr i usług, zachodzące w trakcie tego procesu 
i następujące po nim, a także na kwestię, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wpływać na te 
zachowania. 

Zagadnienie psychologii biznesu w decyzjach inwestorskich dotyczyło w największym 
stopniu problematyki ryzyka.



23

II edycja (rok szkolny 2006/2007)

Hasło przewodnie drugiej edycji Olimpiady brzmiało: „Tworzenie wartości przedsiębiorstwa”. 

Niemal każde przedsiębiorstwo za podstawowy cel przyjmuje zwiększanie swojej wartości 
rynkowej. Aby zaspokoić oczekiwania właścicieli przedsiębiorstwa i instytucji finansujących 
działalność (banki, fundusze inwestycyjne), przedsiębiorstwo powinno generować zysk wyższy 
od kosztu pozyskanego kapitału, czyli zwiększać swoją wartość. 

W ostatnich latach można było zaobserwować zmiany w modelu zwiększania wartości 
przedsiębiorstwa. W tradycyjnym modelu odbywa się ono głównie w oparciu o zasoby mate-
rialne (dostęp do surowców i środków finansowych), ale w ostatnich latach znacznie większy 
wzrost osiągają firmy, które bazują na wartościach niematerialnych. Szacuje się, że w gospodarce 
opartej na wiedzy około 75 proc. wartości współczesnej organizacji uzależnione jest od zasobów 
niematerialnych. Nie zawsze też nastawienie wyłącznie na zysk doprowadza do wzrostu wartości 
przedsiębiorstwa. Firmy, które nie osiągają wysokich zysków bieżących, mogą zwiększać swoją 
wartość rynkową – wystarczy, że inwestorzy giełdowi ocenią, że spółka może w przyszłości 
generować duże przychody i zyski. Często też ma miejsce sytuacja odwrotna. 

Warto również pamiętać o społecznej odpowiedzialności biznesu i o wartościach społecz-
nych, które odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz tworzeniu jego 
wartości. 

Hasło przewodnie II edycji Olimpiady miało skłonić uczniów do zapoznania się z trzema 
zagadnieniami związanymi z wartością przedsiębiorstwa:

 sposoby i formy jego rozwoju
 problematyka pozyskiwania środków niezbędnych do finansowania strategii rozwoju 

(ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego oraz oszczędności własnych 
przedsiębiorstw)

 kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa

I edycja (rok szkolny 2005/2006)

Hasłem przewodnim I edycji Olimpiady była „Etyka w działalności biznesowej”.
 
Poprzez wybór tego tematu organizatorzy Olimpiady chcieli przybliżyć uczniom reguły, 

którymi powinni kierować się przedsiębiorcy, a także pokazać, że działalność biznesowa musi 
się opierać na zasadach etycznych. W przekonaniu organizatorów Olimpiady brak zacho-
wań etycznych jest bolączką współczesnego świata. Pragnęli oni również zwrócić uwagę na 
społeczną odpowiedzialność biznesu, która polega (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej) 
na dobrowolnym uwzględnianiu w strategii przedsiębiorstwa interesów społecznych, zagadnień 
ochrony środowiska, jak również relacji z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: pracownicy, 
klienci, podwykonawcy. Można uznać, że przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie to takie, 
które wnosi pozytywny wkład do lokalnej społeczności, co oznacza, że cecha ta nie jest zwią-
zana z wielkością firmy i rodzajem prowadzonej działalności. Zaangażowanie przedsiębiorstwa 
w problemy społeczności przynosi korzyści nie tylko otoczeniu, lecz także przedsiębiorstwu. 
Można do nich zaliczyć: tworzenie pozytywnego wizerunku, budowę zespołu pracowników 

Program Olimpiady
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identyfikujących się z celami przedsiębiorstwa, ich większą otwartość na innowacje, poprawę 
współpracy z kontrahentami, lepszy odbiór przez klientów, dobre relacje z lokalnymi władza-
mi i większą otwartość władz na problemy przedsiębiorców. Ważne jest podejmowanie przez 
przedsiębiorstwa wyzwań i spełnianie oczekiwań całej społeczności.

Nagrody i uprawnienia

Satysfakcja z osiągniętych wyników to nie jedyna nagroda dla laureatów za kilkumiesięczny 
trud zmagań olimpijskich. 

Najlepsi zawodnicy, a wraz z nimi ich opiekunowie merytoryczni, wyróżniani są także 
cennymi nagrodami rzeczowymi od organizatorów i sponsorów. Zwykle jest to sprzęt elektro-
niczny powszechnie wykorzystywany do celów edukacyjnych, np.: laptopy, tablety, kamery, 
aparaty itp.

Nagradzane są także szkoły zawodników. Placówki, z których wywodzi się 25 najlepszych 
zawodników otrzymują pakiet publikacji oraz prenumeraty czasopism. Pakiety publikacji 
otrzymuje także 25 szkół z małych miejscowości, które zgłosiły do Olimpiady największą 
liczbę zawodników. Pakiety stanowią publikacje przydatne podczas przygotowań do Olim-
piady w kolejnym roku szkolnym, zwykle z zakresu hasła przewodniego kolejnej edycji 
Olimpiady.

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości oprócz nagród rzeczowych otrzymuja również – na 
mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni – specjalne uprawnienia w postępowaniach 
kwalifikacyjnych do szkół wyższych. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady, na której są zamieszczone 
bieżące informacje na temat nagród i uprawnień.

Zmiany organizacyjne w kolejnych edycjach 
Olimpiady Przedsiębiorczości

Formuła Olimpiady Przedsiębiorczości podlega z roku na rok modyfikacjom służącym 
stwarzaniu zawodnikom coraz lepszych warunków rywalizacji.

W ciągu ostatnich lat pojawiło się kilka istotnych zmian w organizacji zawodów. 
W VIII edycji Olimpiady wprowadzono zmianę w formule eliminacji okręgowych, która 

dotyczyła sposobu formowania zespołów rozwiązujących zadania sytuacyjne w drugiej części 
zawodów. Od VIII edycji po teście eliminacji okręgowych wyłanianych jest 10 liderów – uczniów, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki na teście. Liderzy dobierają do swoich drużyn po czterech 
zawodników. Tak dobrane zespoły rozwiązują wybrane trzy z pięciu zadań i prezentują jedno 
z nich przed Komisją Okręgową.

Od IX edycji znaczącej zmianie uległ Regulamin Olimpiady, co było związane z koniecz-
nością dostosowania go do formatu wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Zmiany organizacyjne w kolejnych edycjach Olimpiady

Zmianie uległa też formuła pierwszej części eliminacji centralnych – od IX edycji zawodnicy 
w ciągu 90 minut muszą zmierzyć się z testem składającym się z pytań o zróżnicowanej formie 
oraz napisać krótki esej na jeden z trzech podanych tematów.

X edycja nie przyniosła istotnych zmian organizacyjnych. W edycji XI natomiast wprowa-
dzono nową koncepcję formuły II części zawodów centralnych. Od XI edycji zawodnicy nie 
przygotowują prezentacji przed zawodami, lecz w trakcie zawodów, co pozwala Komisji Cen-
tralnej lepiej ocenić ich przygotowanie merytoryczne, zrozumienie zagadnień ekonomicznych 
i biznesowych, jak również umiejętności prezentacji i odporność na stres.

Pozostałe zmiany Regulaminu służyły w większości konieczności dostosowania jego zapisów 
do wymogów nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 
2014 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
z dnia 25 września 2014 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 

W XII oraz XIII edycji nie wprowadzono żadnych istotnych zmian organizacyjnych wzglę-
dem XI edycji. Wprowadzono natomiast istotną zmianę dotyczącą ułatwień w postępowaniach 
kwalifikacyjnych finalistów oraz laureatów Olimpiady. Na mocy Uchwały Senatu Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymują w postępo-
waniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów, a na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie laureaci Olimpiady przyjmowani są także na jednolite studia 
magisterskie (po złożeniu wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów).

W wyniku ewaluacji prowadzonej w kolejnych latach realizacji Olimpiady oraz konsultacji 
prowadzonych z Radą Konsultacyjną i przedstawicielami Komitetów Okręgowych w ramach 
XIV edycji Olimpiady wdrożone zostały istotne zmiany dotyczące organizacji oraz przebiegu 
zawodów.

W ramach organizacji poszczególnych etapów eliminacji zmianom uległy:
– eliminacje szkolne: wyniki testów eliminacji szkolnych zostały zweryfikowane przez 

urządzenia skanujące;
– eliminacje okręgowe (II etap – zadanie sytuacyjne): 

• zrezygnowano z przyznania tytułu lidera 10 najlepszym uczestnikom eliminacji 
okręgowych, zatem także celowego doboru składu przez liderów na rzecz dobie-
rania zespołów w drodze losowania,

• prezentacje dziesięciu 5-osobowych zespołów odbywają się w parach zespołów, 
które wylosowały to samo zadanie sytuacyjne (z puli pięciu zadań), zaś rozwiązanie 
przygotowywały w tym samym czasie,

• pary zespołów w czasie obrony rozwiązania zadania sytuacyjnego przed komisjami 
okręgowymi zadają wzajemne pytania w odniesieniu do prezentacji rozwiązania,

• eliminacje okręgowe wyłaniają 100 najlepszych uczestników, zakwalifikowanych 
do eliminacji centralnych, spośród których na 75 zawodników składają się grupy 
15 najlepszych z każdego okręgu, zaś na pozostałych 25 (tzw. lucky losers) – osoby 
z najlepszymi, kolejnymi wynikami z testu eliminacji okręgowych w skali ogólno-
krajowej;

– eliminacje centralne: 
• wprowadzenie do testu wiedzy pytań otwartych i problemowych, przy jednoczesnej 

rezygnacji z eseju,
• realizacja indywidualnej prezentacji w Elevator Pitch, podczas której 25 zawod-

ników prezentuje przed Komisją Centralną „pomysł na biznes”, uprzednio wylo-
sowany z puli pomysłów i przygotowany w czasie 30 minut,
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• wprowadzenie 3. etapu polegającego na udzielaniu przez zawodników odpowie-
dzi na pytania w formule teleturnieju „1 z 10”, podczas którego 10 najlepszych 
zawodników eliminacji centralnych odpowiada na pytania aż do wyłonienia 
zwycięzcy,

• wyłonienie drogą trzech etapów eliminacji centralnych: 25 laureatów, 25 finalistów 
oraz 50 uczestników eliminacji centralnych.

Ranking szkół

Szkoły, których uczniowie odnoszą największe sukcesy w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, 
a także te placówki, które promują przedsiębiorczość wśród uczniów i szeroko popularyzują 
edukację ekonomiczną, zasługują na szczególne wyróżnienie. 

W poniższym rankingu prezentujemy 5 szkół, które poszczycić się mogą największą licz-
bą laureatów w czternastoletniej historii Olimpiady. Liderem tej rywalizacji nadal – pomimo 
braku sukcesów w ostatnich dwóch edycjach – pozostaje Liceum Ogólnokształcące nr XIV 
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu z 15 laureatami Olimpiady.

Dzięki sukcesom w XIV edycji wyższą lokatę zapewniającą miejsce w najlepszej „piątce” 
zyskały: V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Czackiego w Warszawie.

Szkoły z największą liczbą laureatów

Pozycja
w 

rankingu
Nazwa szkoły

Edycje
I–X

XI
edycja

XII
edycja

XIII
edycja

XIV
edycja

Razem

1
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

13 1 1 0 0 15

2
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Łodzi

14 0 0 0 0 14

3
LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. I. Witkiewicza w Warszawie

12 0 1 0 0 13

3
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

13 0 0 0 0 13

3
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie

6 2 3 2 0 13

4
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu

8 2 1 0 1 12

5 V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 7 1 0 1 2 11

5
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

7 1 0 1 2 11

Organizacja Olimpiady
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Portal – wiedza, informacja, komunikacja

Efektywna komunikacja z osobami zainteresowanymi Olimpiadą, w szczególności z za-
wodnikami i ich opiekunami merytorycznymi, a także dostarczanie informacji dotyczących 
przebiegu Olimpiady są dla organizatorów bardzo ważne.

Najważniejszymi kanałami komunikacji są:
o e-mail: biuro@olimpiada.edu.pl,
o telefon: (22) 564 97 24-25,
o profil w serwisie społecznościowym Facebook:
 http://www.facebook.com/olimpiada.przedsiebiorczosci,
o portal Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
 
Portal jest źródłem aktualnych informacji organizacyjnych. Na portalu dostępny jest regula-

min Olimpiady, program wraz z literaturą, zasady zapisów, przebieg zawodów oraz kalendarium 
bieżącej edycji. 

Dostępne są także informację dotyczące komitetów Olimpiady wraz z danymi kontakto-
wymi, a także informacje dotyczące partnerów i sponsorów oraz nagród. 

W formie newsów publikowane są informacje dotyczące bieżących kwestii organiza-
cyjnych.

Czternaście lat realizacji Olimpiady pozwoliło zbudować pokaźne zasoby materiałów 
wpierających proces przygotowania do olimpijskich zawodów. Portal zatem – poza funkcją in-
formacyjną – pełni bardzo ważną edukacyjną. Jest źródłem wiedzy wspierającej przygotowania 
do zawodów pomocne zarówno dla zawodników, jak i dla opiekunów merytorycznych.

Stale aktualizowane, dostępne w różnych formach zasoby publikowane są na portalu 
Olimpiady pod nazwą Baza wiedzy.

Bazę wiedzy stanowią:
o repozytorium testów z każdej edycji Olimpiady w trzech wariantach każdy: test (ory-

ginalny), test z kluczem odpowiedzi, test z kluczem odpowiedzi oraz komentarzem 
eksperta,

o testy interaktywne umożliwiające rozwiązywanie on-line losowo wybranych zestawów 
50 pytań testowych, 

o materiały merytoryczne dotyczące hasła zmiennego, publikowane także w formie 
kursów e-learnngowych na platformie e-learningowej Olimpiady,

Portal – wiedza, informacja, komunikacja
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o informacja nt. aplikacji na telefon z oprogramowaniem android oraz IOS wraz z prze-
kierowaniem do stron umożliwiających ich bezpłatne pobranie. 

Na portalu umieszczane są także fotorelacje z przebiegu eliminacji okręgowych i centralnych 
oraz Gali, filmy promocyjne, plakaty, broszury oraz publikacje olimpijskie. 



Doświadczenia XIV edycji

Część II
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Przebieg XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Olimpiada rokrocznie budzi zainteresowanie tysięcy młodych ludzi. Podobnie było 
w edycji XIV w roku szkolnym 2018/2019. Do etapu szkolnego zawodów zgłosiło się ponad 
11 tysięcy uczniów z ponad 700 szkół. 

Komitet Okręgowy
Liczba zgłoszonych 

zawodników
Liczba zgłoszonych 

szkół
Średnia liczba 

zgłoszeń na szkołę

SGH w Warszawie 2021 164 12,3

UE w Katowicach 2145 159 13,5

UE w Krakowie 2445 161 15,2

UE w Poznaniu 3042 150 20,3

UE we Wrocławiu 2083 101 20,6

Razem 11736 735 16,0
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Zmagania olimpijskie przebiegały w trzech etapach.
Eliminacje szkolne odbyły się 6 grudnia 2018 r. równocześnie we wszystkich szkołach, które 

zgłosiły zawodników do Olimpiady. Zadaniem dla ponad 11 tys. uczestników było rozwiązanie 
w ciągu 60 minut testu wiedzy zawierającego 50 pytań o różnicowanym stopniu trudności 
i wadze punktów. Testy były sprawdzane przez Komisje Szkolne, które następnie sporządzały 
protokół w formie elektronicznej poprzez serwis internetowy Olimpiady. Poprawność wyników 
eliminacji szkolnych po raz pierwszy w XIV edycji została zweryfikowana przez urządzenia 
skanujące. Protokoły były weryfikowane przez odpowiedni Komitet Okręgowy oraz Komitet 
Główny. Z pięciu okręgów zakwalifikowano do kolejnego etapu 1267 osób z 408 szkół.

Eliminacje okręgowe odbyły się 7 marca 2019 r. równocześnie we wszystkich okręgach, 
w siedzibach pięciu uczelni – współorganizatorów Olimpiady. Olimpiada na poziomie okręgo-
wym składała się z dwóch etapów, które odbyły się tego samego dnia. 

– I etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w elimina-
cjach szkolnych; do II etapu zakwalifikowało się w każdym okręgu po 50 zawodników, 
którzy zdobyli na tym teście najwięcej punktów.

– II etap polegał na zespołowym rozwiązaniu studium przypadku, tj. zadania diagno-
styczno-projektowego, a także na publicznej, zespołowej prezentacji tego rozwiązania. 
Przed II etapem eliminacji okręgowych zawodnicy utworzyli zespoły liczące po pięć 
osób. Składy poszczególnych zespołów zostały wyłonione spośród 50 uczestników 
każdego okręgu w drodze losowania.

Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady zostało po 15 zawodników z każdego 
okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych. Ponadto 
25 uczestników z najwyższą liczbą punktów z testu eliminacji okręgowych w skali ogólnokrajowej, 
spoza puli 75 uczniów wyłonionych w pierwszej kolejności, także uzyskiwało status zawodnika 
eliminacji centralnych (tzw. „lucky losers”).

Eliminacje centralne zostały przeprowadzone 11 kwietnia 2019 r. w Auli Głównej Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Składały się z trzech etapów organizowanych tego samego 
dnia.

– I etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż 
w eliminacjach okręgowych.

— W II etapie 25 zawodników z najwyższymi wynikami z testu dokonywało przed Komisją 
Centralną przedstawienia i obrony pomysłu na biznes  wylosowanego  w obecności 
Komisji z puli pomysłów na biznes

— III etap, dedykowany dla 10 najlepszych zawodników, opierał się na formule teletur-
nieju „1 z 10”, a zatem zdobyciu możliwie największej liczby punktów w pytaniach 
w czasie rzeczywistym w celu wyłonienia zwycięzcy. 

Zawody wyłoniły 26 laureatów i 24 finalistów. O miejscu na liście decydowała łączna liczba 
punktów uzyskanych w finale.

Testy i zadania z eliminacji kolejnych stopni XIV edycji Olimpiady zostały szczegółowo 
omówione w 4. części publikacji.

Doświadczenia XIV edycji
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Gala XIV edycji Olimpiady odbyła się 28 maja 2019 r. – na specjalne zaproszenie Prezydenta 
RP p. Andrzeja Dudy – w Pałacu Prezydenckim.

Podczas Gali laureatom i ich opiekunom wręczone zostały dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Państwowe odznaczenia z rąk Prezydenta RP za nieoceniony wkład w rozwój m.in. Olim-
piady Przedsiębiorczości odebrali także p. Marcin Dąbrowski (Złoty Krzyż Zasługi) oraz p. Bartosz 
Majewski (Srebrny Krzyż Zasługi).

 

Galę tradycyjnie uświetnił występ chóru.
Nie mogło zabraknąć wyśmienitego tortu.

 

Przebieg XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
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Doświadczenia XIV edycji

Poczet laureatów
XIV edycji

Olimpiady Przedsiębiorczości

I miejsce, pkt. 136,25
Agata Książek
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu

Opiekun merytoryczny 
Ewa Michalska

II miejsce, pkt. 113,25
Jan Dziewoński
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego
w Krakowie

Opiekun merytoryczny 
Michał Furmanik

III miejsce, pkt. 110,75
Bartłomiej Michałowski
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Opiekun merytoryczny 
Jacek Brzeziński



35

Poczet laureatów XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

IV miejsce, pkt. 109,50
Szymon Głogowski
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
im. C. K. Norwida w Tychach

Opiekun merytoryczny 
Alicja Pośpiech

V miejsce, pkt. 105,33
Mateusz Marzec
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
w Wieluniu

Opiekun merytoryczny 
Anna Dziuba-Marzec

VI miejsce, pkt. 105,33
Paweł Budny
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Opiekun merytoryczny 
Dorota Barcińska

VII miejsce, pkt. 105,25
Jakub Piznal
Liceum Ogólnokształcące nr III im. A. Mickiewicza
we Wrocławiu

Opiekun merytoryczny 
Marta Helt
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VIII miejsce, pkt. 103,75
Michał Malinowski
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu

Opiekun merytoryczny 
Anna Mrula

IX miejsce, pkt. 102,67
Radosław Mikos
V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
w Gdańsku

Opiekun merytoryczny 
Małgorzata Bąk

X miejsce, pkt. 101,50
Alicja Obrębska
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
w Warszawie

Opiekunowie merytoryczni
Natalia Sidor, Piotr Głogowski

XI miejsce, pkt. 98,83
Maksymilian Kozakowski
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze

Opiekun merytoryczny 
Ewa Krzywicka
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XII miejsce, pkt. 98,50
Bartosz Mikos
VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
w Warszawie

Opiekun merytoryczny 
Elżbieta Rutka-Wierzejska

XIII miejsce, pkt. 97,67
Mateusz Kasprowicz
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej

Opiekun merytoryczny 
Ewa Kwiatkowska

XIV miejsce, pkt. 97,63
Andrzej Tkacz
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
w Warszawie

Opiekun merytoryczny 
Grzegorz Radomski

XV miejsce, pkt. 97,50
Jan Dziedzic
XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. F. Modrzewskiego w Warszawie

Opiekun merytoryczny 
Brygida Łomozik-Czyżewska
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XVI miejsce, pkt. 95,17
Patryk Kuropatwiński
V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
w Gdańsku

Opiekun merytoryczny 
Małgorzata Bąk

XVII miejsce, pkt. 94,33
Jakub Dzięgiel
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Toruniu

Opiekun merytoryczny 
Katarzyna Rybicka

XVIII miejsce, pkt. 94,25
Maksymilian Mucha
VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej
w Krakowie

Opiekun merytoryczny 
Piotr Wróbel

XIX miejsce, pkt. 93,50
Jasin Sbai
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
w Warszawie

Opiekunowie merytoryczni
Natalia Sidor, Piotr Głogowski
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XX miejsce, pkt. 93,00
Damian Borysiuk
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Lublinie

Opiekun merytoryczny 
Małgorzata Mańkowska

XXI miejsce, pkt. 90,33
Kamil Machnikowski
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica 
w Lublinie

Opiekun merytoryczny 
Małgorzata Mańkowska

XXII miejsce, pkt. 87,50
Michał Wójcik
V Liceum Ogólnokształcące
w Bielsku-Białej

Opiekun merytoryczny 
Beata Odrobińska-Podsiadło

XXIII miejsce, pkt. 87,50
Jakub Stebel
V Liceum Ogólnokształcące
w Bielsku-Białej

Opiekun merytoryczny 
Beata Odrobińska-Podsiadło
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XXIV miejsce, pkt. 82,25
Dorota Jach
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie

Opiekun merytoryczny 
Wioletta Nogaj

XXV miejsce, pkt. 78,75
Tomasz Hadziński
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
w Katowicach

Opiekun merytoryczny 
Olga Bytniewska

XXVI miejsce, pkt. 68,00
Karol Osuchowski
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta
w Częstochowie

Opiekun merytoryczny 
Izabella Zawisza-Blachnicka



Wiedza, umiejętności, 
postawy –
testy i zadania XIV edycji

Część III
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1. (1 pkt) Miernikiem pozwalającym porównać jakość życia w poszczególnych państwach jest:
a) Human Development Index, 
b) PKB per capita,
c) współczynnik Giniego,
d) współczynnik Engla.

HDI jest wskaźnikiem, który uwzględnia jakościowe parametry poziomu życia mieszkańców po-
szczególnych państw. Jego konstrukcję przedstawia poniższy rysunek:

Pod każdym z pytań publikujemy komentarz merytoryczny.
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2. (1 pkt) Analiza pięciu sił Portera pozwala określić:
a) 5 najbardziej dochodowych produktów przedsiębiorstwa,
b) rentowność przedsiębiorstwa,
c) atrakcyjność sektora, w którym działa przedsiębiorstwo,
d) próg rentowności przedsiębiorstwa.

Metoda 5 sił Portera wykorzystywana jest do jakościowej analizy atrakcyjności sektora. W ramach 
tej metody ocenia się 5 najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność sektora: bieżącą 
konkurencję, potencjalnych konkurentów, substytuty, siłę oddziaływania dostawców i nabywców. 

3. (1 pkt) Respektowanie praw innych w takim samym stopniu, jak własnych i wyrażanie 
własnych poglądów bez poczucia winy to przykład zachowania:
a) agresywnego,
b) uległego,
c) manipulacyjnego,
d) asertywnego. 

Asertywność oznacza umiejętność wyrażania własnego zdania, emocji i postaw w granicach posza-
nowania praw i potrzeb innych osób oraz własnych. O osobie asertywnej można powiedzieć, że:

 • potrafi wyrażać własne potrzeby, życzenia, prośby, opinie;
 • umie przyznawać się do swoich błędów, wyrażać poczucie winy;
 • potrafi przyjmować od innych zarówno słowa krytyki, jak i pochwały;
 • jest świadoma własnych umiejętności, zalet, wad;
 • w swoich zachowaniach jest autentyczna i pewna siebie;
 • szanuje innych ludzi;
 • potrafi być zdecydowana i stanowcza.

Wymienione cechy człowieka asertywnego świadczą o tym, że jest to ktoś obdarzony ogromną siłą 
wewnętrzną. Zna własne możliwości i słabości. Osoba asertywna działa w taki sposób, aby zaspo-
kajać własne potrzeby i realizować własne cele, a zarazem nie naruszać praw innych: nie krzywdzić 
nikogo, nie obrażać, nie wykorzystywać do własnych interesów. Potrafi spojrzeć na siebie i innych 
jak na osoby wartościowe, które wymagają szacunku. 

4. (1 pkt) Podczas wystąpienia publicznego należy:
a) używać nadmiernej gestykulacji,
b) stać nieruchomo,
c) stosować gestykulację otwartą,
d) stosować gestykulację umiarkowanym poziomie poniżej środkowej części ciała.

Nadmierna, przesadzona gestykulacja powoduje, że odbiorcy zamiast na przekazywanej treści, 
koncentrują się na gestach prezentującego.Natomiast brak gestykulacji przyspiesza znużenie wy-
głaszaną prezentacją. 
Gestykulacja otwarta to gestykulacja, która odsłania brzuch, szyję i wewnętrzne części dłoni pre-
zentującego – taka postawa pokazuję, że nie mamy nic do ukrycia, a to z kolei przekłada się na 
pozyskanie zaufania słuchaczy.
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5. (1 pkt) Zdolność utożsamiania się inną osobą, rozumienia jej uczuć to:
a) asertywność,
b) empatia,
c) sympatia,
d) psychomanipulacja.

Empatia to zdolność rozumienia uczuć innej osoby, umiejętność spojrzenia z perspektywy innych i 
przyjęcia ich sposobu myślenia. Empatia jest jednym z hamulców zachowań agresywnych.

6. (1 pkt) Proces podejmowania decyzji składa się z następujących faz:
a) rozpoznanie  projektowanie  wybór,
b) analiza  planowanie  wdrożenie,
c) diagnoza  wybór  realizacja  kontrola odchyleń,
d) identyfikacja problemu  eliminacja barier decyzyjnych  formułowanie rozwiązań.

Proces podejmowania decyzji składa się z trzech faz:
 1. Faza rozpoznania:zastanawiamy się, na czym polega niezgodność między stanem istnieją-

cym a stanem optymalnym. Próbujemy określić, kiedy powstał problem decyzyjny i jakie 
były tego przyczyny. Ważne jest przeanalizowanie możliwych rozwiązań problemu oraz 
trudności i ograniczeń związanych z ich realizacją. 

 2. Faza projektowania:na tym etapie należy się zastanowić, jakie są dopuszczalne warianty 
rozwiązania problemu decyzyjnego. Następnie trzeba ustalić kryterium wyboru i ocenić 
każdy wariant pod względem przyjętego kryterium. Kryteria wyboru to, przykładowo: brak 
ryzyka, krótki czas realizacji, brak trudności.

 3. Faza wyboru:celem tego etapu jest porównanie wszystkich wariantów i odpowiedź na py-
tanie, który wariant rozwiązania problemu decyzyjnego jest najlepszy. Pomocne może się 
okazać rozważenie każdego rozwiązania z punktu widzenia jego pozytywnych i negatywnych 
konsekwencji oraz związanego z nimi ryzyka. Wynikiem tej fazy jest wybranie najlepszego 
z wariantów, a także określenie sposobu i terminu jego realizacji.

7. (1 pkt) Zaletą decyzji grupowych nie jest:
a) podejmowanie decyzji na podstawie dużej ilości informacji,
b) duży stopień akceptacji decyzji przez innych,
c) duża liczba analizowanych wariantów,
d) jednoznaczne przyporządkowanie odpowiedzialności za podejmowaną decyzję.

Do najważniejszych zalet decyzji grupowych należą:
 • posiadanie dużej ilości informacji,
 • wygenerowanie większej liczby wariantów rozwiązań problemu decyzyjnego,
 • dobre rozpoznanie problemu decyzyjnego i jego wariantów,
 • wybór dobrego rozwiązania,
 • duży stopień akceptacji wybranego wariantu.
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8. (1 pkt) Analiza SWOT to:
a) zestawienie szans i zagrożeń w otoczeniu firmy oraz jej mocnych i słabych stron,
b) zestawienie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa,
c) zestawienie czynników makrootoczenia w 4 segmentach: polityczno-prawne, ekono-

miczne, społeczno-kulturowe i technologiczne,
d) zestawienie głównych ryzyk działalności przedsiębiorstwa,

SWOT jest metodą analizy pozycji strategicznej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa wykorzystywaną 
w zarządzaniu strategicznym. Analiza SWOT składa się z oceny czterech elementów: szans (czyn-
ników zewnętrznych o charakterze pozytywnym), zagrożeń (czynniki zewnętrzne negatywne) oraz 
mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

9. (1 pkt) Zasada SMART nie uwzględnia następującej cechy celów:
a) mierzalność, 
b) osiągalność, 
c) konkretność, 
d) jakościowość.

Jedna z najczęściej stosowanych zasad wyznaczania celów sprowadza się do sprawdzenia, czy cele 
spełniają warunki zawarte w akronimie SMART (ang. bystry, inteligentny):

 • S jak Specific (konkretne), 
 • M jak Measurable (mierzalne), 
 • A jak Achievable (osiągalne), 
 • R jak Relevant (istotne),
 • T jak Timed (terminowe).

10. (1 pkt) Dyskonty spożywcze działają najczęściej w oparciu o strategię: 
a) przywództwa kosztowego, 
b) dyferencjacji,
c) penetracji,
d) zintegrowaną.

Strategia dyferencjacji, inaczej strategia zróżnicowania, to strategia konkurencji zorientowana na 
jakość. Strategia związana z obniżaniem kosztów działalności to strategia przywództwa kosztowego. 
Połączenie tych dwóch strategii jest określane mianem strategii zintegrowanej. Strategia penetracji 
to strategia zwiększania sprzedaży przy zachowaniu zakresu produktowego i rynkowego. Dyskonty 
(czyli sklepy z założenia oferujące produkty w niższych cenach) zazwyczaj działają w oparciu o 
strategię przywództwa kosztowego.

11. (1 pkt) Prywatny inwestor, który zainwestował środki finansowe w funduszu inwestycyjnym 
otrzyma: 
a) akcje,
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b) obligacje,
c) bony skarbowe, 
d) jednostki uczestnictwa. 

Zakupione przez inwestora „udziały” w funduszu inwestycyjnym to jednostki uczestnictwa (odpo-
wiadające części wartości portfela zarządzanego przez fundusz).

12. (1 pkt) Jeżeli dynamika PKB spada, wzrasta inflacja i bezrobocie, to gospodarka znajduje 
się w: 
a) stanie równowagi,
b) fazie ożywienia,
c) fazie recesji, 
d) fazie upadłości. 

W gospodarce występują cykle koniunkturalne, czyli powtarzalne, następujące po sobie okresy 
spadków i wzrostu produktu gospodarki. W okresie ożywienia gospodarczego (wzrostu PKB) zwięk-
szają się dochody firm i ludzi (firmy więcej produkują i sprzedają, ludzie więcej zarabiają, jest małe 
bezrobocie) i rośnie popyt w gospodarce (konsumenci zwiększają zakupy, firmy inwestują w nowe 
linie technologiczne i zatrudniają coraz więcej pracowników). Po pewnym czasie oznacza to jednak 
dla firm wyższe koszty (konieczność wyższych wynagrodzeń dla dotychczasowych pracowników, 
trudności z pozyskiwaniem nowych, wyższe ceny nowych linii technologicznych) i w konsekwencji 
konieczność poszukiwania oszczędności. Zmniejsza się popyt (spada PKB), firmy redukują zatrud-
nienie (wzrasta bezrobocie) i gospodarka wchodzi w fazę recesji.

13. (1 pkt) Najpóźniejszym terminem zawarcia umowy o pracę na czas określony jest:
a) dzień podjęcia decyzji o zatrudnieniu przez pracodawcę,
b) dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika,
c) dzień wypłaty wynagrodzenia,
d) najbliższy pierwszy dzień miesiąca.

Zgodnie z Kodeksem pracy najpóźniejszym terminem zawarcia umowy o pracę jest dzień rozpo-
częcia pracy przez pracownika (umowa może być zawarta wcześniej i wskazywać datę, od kiedy 
nastąpi świadczenie pracy, jeżeli terminu rozpoczęcia pracy nie określono, to datą rozpoczęcia 
pracy jest data podpisania umowy).

14. (1 pkt) Samochód i benzyna to przykład pary dóbr: 
a) komplementarnych,
b) naturalnych,
c) substytucyjnych,
d) wolnych.

Dobra substytucyjne zaspokajają te same potrzeby – np. masło i margaryna.
Dobra komplementarne muszą zostać użyte łącznie, żeby można było zaspokoić potrzebę, np. 
pióro i atrament.
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15. (1 pkt) Budżet państwa sporządzany jest na:
a) całą kadencję parlamentu,
b) całą kadencję rządu,
c) okres zgodny z wieloletnią perspektywą finansową UE,
d) okres jednego roku.

Budżet państwa sporządzany jest na jeden rok, co wynika z art. 219 pkt. 1 Konstytucji RP.

16. (1 pkt) Narzędziami polityki fiskalnej nie są:
a) wydatki budżetowe,
b) podatki,
c) transfery,
d) stopy procentowe banku centralnego.

Polityka fiskalna to polityka, która bezpośrednio zajmuje się dostarczaniem dochodów do budżetu 
państwa, a pośrednio oddziaływaniem na poziom globalnych wydatków w gospodarce. Najważ-
niejszymi narzędziami polityki fiskalnej są wydatki rządowe, transfery i podatki.

17. (1 pkt) Zjawisko, w którym wzrost cen powoduje wzrost kosztów, a następnie wzrost docho-
dów (wyższe oczekiwania płacowe pracowników), co skutkuje jeszcze wyższym wzrostem 
cen (i w konsekwencji dochodów) to przykład działania:
a) hiperinflacji,
b) inflacji popytowej,
c) inflacji importowanej,
d) spirali inflacyjnej.

Hiperinflacja to bardzo znaczny wzrost cen powiązany z utratą zaufania do pieniądza.
Inflacja popytowa to inflacja wywołana wzrostem popytu.
Inflacja importowana to inflacja związana ze wzrostem cen produktów/surowców, które są impor-
towane z zagranicy.
Spirala inflacyjna to zjawisko polegające na samoczynnym mechanizmie dostosowania cenowego ma-
jące na celu zabezpieczenie realnej wartości dochodów przez przedsiębiorców i pracowników. 

18. (1 pkt) Zgodnie z wymogami prawnymi faktura jako dowód księgowy nie musi zawierać:
a) daty sporządzenia,
b) opisu operacji, jej wartości i wielkości, 
c) adresu i numeru NIP sprzedającego,
d) pieczątki (jeśli faktura jest przesyłana elektronicznie).

Faktura to każdy dokument w formie papierowej lub w elektronicznej zawierający dane wymagane 
ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie. W celu określenia, jakie elementy powinna 
zawierać faktura, należy sięgnąć po przepisy art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Przepisy te wskazują, 
że faktura powinna zawierać następujące dane:



49

Test z zawodów szkolnych z komentarzami

  1) datę jej wystawienia,
  2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny 

identyfikuje fakturę,
  3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (ewentualnie 

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprze-
dzony kodem PL – w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym 
do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca),

  5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby 
podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi 
(lub ewentualnie numer z właściwym dwuliterowym kodem, za pomocą którego na-
bywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej 
w danym państwie członkowskim – w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których 
zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca),

  6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi lub datę otrzyma-
nia całości bądź części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, jeśli taka data jest określona 
i różni się od daty wystawienia faktury,

  7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej 

zapłaty, jeśli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty 

podatku (wartość sprzedaży netto),
 12) stawkę podatku,
 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami 

podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące po-

szczególnych stawek podatku,
 15) kwotę należności ogółem.

19. (1 pkt) Bilans przedstawia strukturę:
a) kosztów stałych,
b) majątku,
c) przychodów,
d) kosztów pośrednich.

Bilansem nazywamy zestawienie, które podsumowuje majątek przedsiębiorstwa i źródła jego fi-
nansowania. W zestawieniu tym ogół majątku jest nazywany aktywami, a źródła jego finansowania 
– pasywami.

20. (1 pkt) Bariery utrudniające uważne słuchanie to:
a) odzwierciedlenie,
b) domyślanie się,
c) parafraza,
d) utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
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Typowe bariery w komunikacji to m.in.:
 • Krytykowanie rozmówcy. Wyrażanie negatywnej oceny jego postawy, działań, poglądów. 

Wartościowa krytyka to taka, która odnosi się do konkretnego zachowania osoby i w kul-
turalny sposób wyjaśnia, że było ono nieodpowiednie. 

 • Udzielanie rad. Osoba, która często, nieproszona, sypie jak z rękawa różnymi poradami, 
stawia się na wyższej pozycji w stosunku do rozmówcy. Prezentuje siebie jako osobę 
mądrzejszą, bardziej doświadczoną, a swemu rozmówcy sugeruje, że nie potrafi poradzić 
sobie z problemem. 

 • Porównywanie siebie do rozmówcy pod kątem różnych kryteriów (np. ubioru, kompetencji 
zawodowych). Słuchający zamiast koncentrować się na treści wypowiedzi, skupia się na 
porównywaniu. 

 • Emocje, szczególnie negatywne, na przykład: złość, zniecierpliwienie, zazdrość, brak za-
ufaniamogą sprawić, że komunikat zostanie odebrany subiektywnie.

 • Nieznajomość tematu rozmowy. Zdarza się wówczas, gdy jedna osoba ma dużą wiedzę 
na temat, o którym mowa, a druga niewielką. W takim przypadku nie są one w stanie 
porozumieć się ze sobą.

 • Ignorowanie zdania rozmówcy, jego systemu wartości lub norm kulturowych sprawia, że 
komunikacja jest wręcz niemożliwa.

21. (1 pkt) Wskaźnik ROE (rentowność kapitału własnego):
a) określa, ile zysku generuje jeden pracownik przedsiębiorstwa,
b) jest tym wyższy, im większe jest przedsiębiorstwo,
c) mierzy, ile zysku generuje przedsiębiorstwo w stosunku do kapitału powierzonego 

jej przez akcjonariuszy,
d) jest jednym z najtrudniejszych do obliczenia wskaźników.

ROE (ang. return on equity) – stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego) 
– to miernik  rentowności oznaczający, jak wiele zysku udało się wypracować przedsiębiorstwu 
z wniesionego kapitału własnego.  ROE = zysk netto / kapitał własny

22. (1 pkt) Jeśli wysokość stopy procentowej lokaty wynosi: 2% + wartość stopy LIBOR, to 
mamy do czynienia z: 
a) zależną stopą procentową,
b) zmienną stopą procentową,
c) płynną stopą procentową,
d) stałą stopą procentową.

Zmienna stopa procentowa to stopa procentowa uzależniona od wysokości jakiegoś innego in-
strumentu.

23. (1 pkt) Instrumentem pochodnym nie są: 
a) obligacje,
b) kontrakty terminowe,
c) opcje,
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d) warranty.

Instrument pochodny to instrument, którego cena uzależniona jest („pochodzi”) od ceny innego 
instrumentu, zwanego instrumentem bazowym. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych 
to opcje i kontrakty terminowe. Niekiedy zaliczane są do nich także tzw. swapy. Warrant jest 
instrumentem, który uprawnia posiadacza papierów wartościowych do zakupu akcji lub obligacji 
z nowej emisji z dyskontem.
Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem 
obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia

24. (1 pkt) Dokument publikowany przez spółkę akcyjną co pewien czas (np. kwartał), skiero-
wany do jej akcjonariuszy, zawierający podstawowe informacje na temat spółki, to: 
a) prospekt emisyjny,
b) raport bieżący,
c) raport okresowy,
d) oferta publiczna.

Prospekt emisyjny – dokument (lub dokumenty) w obszerny sposób opisujący spółkę, jej działalność, 
rynek, wyniki finansowe, czynniki ryzyka oraz podający szczegóły oferty publicznej. Jest on przygo-
towywany przez spółkę przed przeprowadzeniem oferty publicznej i wymaga zatwierdzenia przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt powinien być podstawową lekturą każdego inwestora.
Raport bieżący to dokument publikowany przez spółkę akcyjną, w którym są zawarte aktualne 
istotne informacje na temat spółki.
Raport okresowy to zestawienie najważniejszych informacji i wyników spółki publikowane co jakiś 
czas (co kwartał, co rok).

25. (1 pkt) Rynek kapitałowy: 
a) jest częścią rynku finansowego,
b) jest częścią rynku terminowego,
c) jest rynkiem, na którym handluje się wyłącznie akcjami,
d) jest rynkiem, na którym nie handluje się długoterminowymi instrumentami finanso-

wymi.

W zależności od rodzaju instrumentu będącego przedmiotem obrotu, wyróżnić możemy różne 
segmenty rynku finansowego. Jeśli przedmiotem obrotu będzie pieniądz – wówczas mamy do 
czynienia z rynkiem pieniężnym, jeśli kapitał – z rynkiem kapitałowym. Jeśli transakcje zawierane 
dziś będą realizowane w odległym terminie – będzie to rynek terminowy. Dodatkowo, w zależności 
od różnych kryteriów, wyróżnić można też inne segmenty rynku finansowego. 
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26. (2 pkt) Decyzja, która została podjęta w dobrej wierze, zgodnie z przyjętymi zasadami i przy 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych informacji, ale która nie doprowadziła do osiągnięcia 
założonego celu, to decyzja:
a) racjonalna rzeczowo,
b) racjonalna metodologiczne,
c) której podjęcie utrudniała bariera informacyjna,
d) której podjęcie utrudniała bariera zasobowa.

Decyzja racjonalna metodologicznie to taki wybór działania, który dokonany został na podstawie 
dostępnych dla decydującego informacji i zgodnie z zasadami podejmowania decyzji. Decydent, 
chcąc podjąć racjonalną decyzję, musi mieć dostęp do informacji i umieć je wykorzystać w roz-
wiązywaniu danego problemu. Powinien również wiedzieć, jak przebiega proces podejmowania 
decyzji, jakie są jego fazy i jakie są cechy charakterystyczne każdej z nich.

27. (2 pkt) Konflikt w organizacji jest sytuacją:
a) zawsze negatywną,
b) zawsze pozytywną,
c) może przyczyniać się do obniżenia lub podwyższenia efektywności organizacji,
d) łatwą do wykluczenia.

Zgodnie z współczesnym poglądem na sytuację konfliktową w organizacji:
 • Konflikt jest nieunikniony.
 • Konflikt powstaje z wielu przyczyn.
 • Konflikt w różnym stopniu przyczynia się do efektywności zespołu lub jemu szkodzi.
 • Zadaniem kierownictwa jest umiejętne pokierowanie konfliktem.
 • Optymalna efektywność zespołu wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie.

28. (2 pkt) Konflikt między przedstawicielami działów sprzedaży i logistyki wynikający z tego, 
jak zostały zdefiniowane ich role i cele w organizacji, jest przykładem konfliktu:
a) danych,
b) relacji,
c) wartości,
d) strukturalnego.

Konflikt strukturalny to konflikt, który może wynikać z pewnych zewnętrznych ograniczeń, które 
utrudniają dojście do porozumienia. Chodzi tu głównie o takie czynniki, jak: struktura organizacyjna, 
brak uprawnień do podjęcia decyzji, deficyt jakiegoś dobra, brak czasu, odległość.

29. (2 pkt) Jaką nazwę noszą produkty, które charakteryzuje wysoki wzrost rynku oraz duży 
względny udział w rynku (produkt A na poniższym rysunku)?
a) znaki zapytania,
b) gwiazdy,
c) dojne krowy,
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d) psy.
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Macierz BCG pozwala na prezentację portfela produkcji przedsiębiorstwa. Podział produktów na 
4 kategorie odbywa się w oparciu o wzrost rynku i względny udział w rynku (rysunek poniżej).

30. (2 pkt) Zjawisko aureoli związane jest z:
a) tonem głosu,
b) ubiorem,
c) autorytetem,
d) stosowaniem kar i nagród.

Zjawisko aureoli (efekt aureoli) to zjawisko związane z przypisywaniem pozytywnych cech osobom, 
które lepiej wyglądają, np. osoba w formalnym stroju wygłaszająca prezentację ekonomiczną przed 
gronem specjalistów będzie postrzegana jako bardziej kompetentna niż osoba, która na wygłoszenie 
prezentacji przyjdzie w stroju sportowym.

31. (2 pkt) Ostra rywalizacja pomiędzy uczestnikami w sektorze:
a) podnosi atrakcyjność sektora,
b) obniża atrakcyjność sektora,
c) nie wpływa na atrakcyjność sektora,
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d) zachęca przedsiębiorstwa do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Ostra rywalizacja pomiędzy firmami w sektorze może być korzystna dla kupujących, ale nie jest 
korzystana dla przedsiębiorców. Przejawem nasilającej się walki konkurencyjnej może być obni-
żanie cen, oferowanie lepszych produktów, korzystniejszych warunków zakupu itp. To zmniejsza 
atrakcyjność sektora. W sektorach mniej atrakcyjnych zmniejsza się skłonność przedsiębiorców do 
inwestowania.

32. (2 pkt) Którą strategię wg modelu strategii produktowo-rynkowych Ph. Kotlera odzwierciedla 
poniższy rysunek?

a) niszy rynkowej,
b) specjalizacji produktowej,
c) specjalizacji rynkowej,
d) pełnego pokrycia produktowo rynkowego.

Na rysunku pokazano strategie specjalizacji rynkowej. R1, R2... to rynki, na których działa przed-
siębiorstwo, a P1, P2… to produkty, które oferuje. Przykładem niszy byłby jeden kwadrat (wybrany 
jeden rynek i jeden produkt). Specjalizacja produktowa to np. wszystkie P1 zaznaczone, a pełne 
pokrycie to cała macierz.

33. (2 pkt) Model biznesowy opisuje:
a) mechanizmy tworzenia efektywnych struktur organizacyjnych,
b) założenia i zasady zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza zarządzanie talentami,
c) sposób, w jaki przedsiębiorstwo tworzy wartość i czerpie zyski z wytworzonej 

wartości,
d) model przywództwa strategicznego i efektywnego kierowania ludźmi.

Model biznesowy to sposób, w jaki przedsiębiorstwo tworzy wartość i czerpie z tego zyski, zwięk-
szając własną wartość.

34. (2 pkt) Technika służąca do analizy stosunków międzyludzkich zachodzących w zespołach 
pracowniczych to:
a) burza mózgów,
b) dyskusja 66,
c) analiza morfologiczna,
d) socjogram.
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Socjogram jest graficzną formą prezentacji relacji międzyludzkich w organizacjach. Służy do 
porównania oficjalnej struktury organizacji z nieformalną hierarchią tworzoną spontanicznie 
przez pracowników oraz analizy przebiegu komunikacji i stosunków międzyludzkich panujących 
w zespołach.

35. (2 pkt) Jaką cechą, zgodnie z zasadą niedostępności, będą charakteryzowały się dobra 
reglamentowane w porównaniu do dóbr o normalnej dostępności?
a) wyższą atrakcyjnością,
b) taką samą atrakcyjnością,
c) niższą atrakcyjnością,
d) reglamentacja nie ma wpływu na atrakcyjność postrzegania produktu.

Zgodnie z zasadą niedostępności (jedną z technik wpływu społecznego) dobrom niedostępnym 
przypisujemy wyższą atrakcyjność niż dobrom powszechnym. Informacja, że w sklepie została 
ostatnia sztuka produktu może nas bardziej skłonić do zakupu niż informacja, że w magazynie jest 
jeszcze 1000 sztuk.

36. (2 pkt) Zgodnie z zasadą Pareto około 20% najlepszych klientów:
a) będzie generowało około 20% marży netto,
b) będzie generowało około 50% kosztów obsługi wszystkich klientów,
c) będzie generowało około 80% przychodów ze sprzedaży,
d) będzie generowało tyle samo zysku netto, co 80% pozostałych klientów.

Zasada Pareto mówi, że 20% najważniejszych czynników pozwala generować aż 80% całkowi-
tego rezultatu. Menedżerowie nie zawsze uświadamiają sobie tę relację i często koncentrują 
się na działaniach, które nawet przy dużym wzroście nie doprowadzą do znaczącego wzrostu 
efektywności. Oczywiście nie zawsze w praktyce relacje kształtują się idealnie w podziale 
20/80. Ale analiza  wielu zjawisk pozwala np. pokazać, że 25% najbardziej wymagających 
klientów generuje 85% czasu na obsługę reklamacji, 19% najważniejszych klientów generuje 
75% przychodów itd.

37. (2 pkt) Wykres Ishikawy służy do:
a) ustalania przyczyn danego zjawiska,
b) ustalania celu przedsiębiorstwa,
c) wygenerowania pomysłów rozwiązań problemu decyzyjnego,
d) skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia.

Wykres Ishikawy to technika pomocna w ustalaniu przyczyn powstania danego problemu decy-
zyjnego. Jest to graficzna technika przedstawiania i analizy zależności przyczynowo-skutkowych 
przy pomocy specjalnego wykresu. Wykres ten składa się ze strzałki poziomej przedstawiającej 
wynik danego zjawiska i powiązanych z nią strzałek ukośnych przedstawiających przyczyny wy-
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wołujące dany efekt. Analiza ta może być prowadzona w różnych aspektach. Punktem wyjścia 
do analizy jest wystąpienie problemu decyzyjnego. Wykres ten powinien być prowadzony na co 
najmniej dwóch poziomach szczegółowości przeprowadzonej analizy przyczyn. Pierwszy poziom 
to określenie głównych przyczyn, drugi poziom to analiza konkretnych zjawisk składających się 
na każdą główna przyczynę.

38. (2 pkt) Franek zastanawia się nad wyborem konta bankowego na rok. Ma do dyspozycji 
4 oferty.

 

Opłaty BANK 1 BANK 2 Bank 3 Bank 4

Prowadzenie konta 15 zł miesięcznie 40 zł kwartalnie 100 zł rocznie Bezpłatnie

Opłata za przelew 
internetowy

1,5 zł 1 zł
pierwsze dwa 

za darmo, każdy 
następny 2 zł

4 zł

Opłata za wydanie karty bezpłatnie 30 zł rocznie 24 zł rocznie Bezpłatnie

Wypłata pieniędzy 
z bankomatu

3% kwoty, ale 
nie mniej niż 5 zł

6 zł 4 zł 8 zł

Polecenie zapłaty 2 zł 2,5 zł 3 zł 3 zł 

 Franek miesięcznie wykonuje 7 przelewów internetowych, korzysta z karty oraz wypłaca 
miesięcznie 2 razy po 500 zł. Najkorzystniejszym wyborem banku dla Franka będzie:
a) bank 1,
b) bank 2,
c) bank 3,
d) bank 4.

Miesięczne koszty obsługi w poszczególnych bankach kształtują się następująco:
 Bank A =  opłata za prowadzenie konta (15 zł), 7 przelewów internetowych (7 x 1,5 zł), ko-

rzystanie z karty (0 zł), wypłata miesięcznie 2 razy po 500 zł (2 x 15 zł) = 40,5 zł
 Bank B =  opłata za prowadzenie konta (40 zł/3), 7 przelewów internetowych (7 x 1 zł), korzy-

stanie z karty (30/12 zł), wypłata miesięcznie 2 razy po 500 zł (2 x 6 zł) = 34,9 zł
 Bank C =  opłata za prowadzenie konta (100/12 zł), 7 przelewów internetowych (5 x 2 zł), 
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korzystanie z karty (24/12), wypłata miesięcznie 2 razy po 500 zł (2 x 4 zł) = 
28,33 zł

 Bank D =  opłata za prowadzenie konta (0 zł), 7 przelewów internetowych (7 x 4 zł), korzystanie 
z karty (0 zł), wypłata miesięcznie 2 razy po 500 zł (2 x 8 zł) = 44 zł

39. (2 pkt) W hierarchii celów przedsiębiorstwa rynkowego najwyżej znajduje się: 
a) produkcja dóbr lub świadczenie usług, 
b) zaspokajanie potrzeb pracowników,
c) tworzenie nowych miejsc pracy,
d) wzrost wartości przedsiębiorstwa w długim okresie. 

Najniżej w hierarchii celów przedsiębiorstwa rynkowego znajduje się przetrwanie (czyli osiąg-
nięcie progu rentowności). Jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie ten cel, dąży do zrównoważonego 
rozwoju, jeżeli zaś zostanie on osiągnięty, przedsiębiorstwo koncentruje się na maksymalizacji 
zysku i następnie maksymalizacji wartości w długim okresie.

40. (2 pkt) Tworzenie fałszywych stron internetowych, łudząco podobnych do stron banków 
oraz zachęcanie poprzez e-mail klientów, aby na taką stronę weszli i się zalogowali w celu 
wykradzenia ich haseł i loginów, to: 
a) hacking, 
b) phishing,
c) sniffing,
d) e-mail bombing.

Phising jest jednym z popularniejszych w ostatnim czasie sposobów zdobycia przez przestępców 
poufnych danych. Phishing polega na tworzeniu pojedynczych stron bądź kompletnych witryn, 
niemal identycznych jak witryny banków i instytucji finansowych (ale różniące się np. literówką 
w adresie strony – system jest o tyle niebezpieczny, że często ludzkie oko podczas szybkiego 
czytania nie zauważa literówek polegających na przestawieniu kolejności liter w środku wyrazu 
i spokojnie może przeczytać ostatnią część tego nawiasu), a następnie wysyłanie maili z prośbą 
o wejście na stronę w celu koniecznej natychmiastowej weryfikacji danych. Klienci przekonani 
treścią maila logują się, potwierdzają dane (podając dodatkowo hasło jednorazowe), uspokojeni 
wylogowują się, a przestępcy w tym czasie wchodzą na prawdziwą stronę i zlecają wykonanie 
jednego przelewu (nie mają więcej haseł jednorazowych, ale jeden przelew często wystarcza).

41. (2 pkt) Ostatnim państwem przyjętym do UE jest: 
a) Bułgaria,
b) Chorwacja,
c) Rumunia, 
d) Ukraina.

Rozszerzanie UE (początkowo Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) przedstawiono poniżej:
 • 1958 Europejska Wspólnota Gospodarcza (Francja, Włochy, RFN, Holandia, Belgia, Luk-

semburg)
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 • 1973 rozszerzenie północne (Wielka Brytania, Irlandia, Dania)
 • 1981 rozszerzenie południowe cz. 1. (Grecja)
 • 1986 rozszerzenie południowe cz. 2. (Hiszpania, Portugalia)
 • 1995 kolejne 3 państwa (Szwecja, Finlandia, Austria)
 • 2004 przyjęcie 10 nowych państw (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, 

Słowenia, Cypr, Malta)
 • 2007 27 państw w UE (dołączyła Bułgaria, Rumunia)
 • 2013 28 państw w UE (dołączyła Chorwacja)

42. (2 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące reklamacji.
a) Reklamacja obowiązuje z mocy prawa.
b) Odpowiedzialność przy reklamacji ponosi gwarant.
c) Reklamacja obowiązuje 2 lata od daty zakupu produktu.
d) Sposób załatwienia reklamacji wybiera konsument.

Reklamacja (składana na podstawie rękojmi) jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przed-
siębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego 
towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do 
niego należy skierować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, 
który kupujący powinien – co do zasady – otrzymać wraz z towarem.
Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może 
w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona 
w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

43. (2 pkt) Stopa bezrobocia w Polsce w ostatnim czasie utrzymuje się na poziomie około:
a) 3%,
b) 6%,
c) 9%,
d) 12%.

źródło: GUS, grudzień 2018

Stopa bezrobocia w ostatnim czasie w Polsce wynosiła około 6%.
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44. (2 pkt) Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi co naj-
mniej:
a) 50 000 zł,
b) 5000 zł, a każdy udział co najmniej 50 zł,
c) 1000 zł,
d) 1 zł.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna 
udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

45. (2 pkt) Jaka jest kolejność faz klasycznego cyklu koniunkturalnego?
a) ożywienie  recesja  rozkwit  spowolnienie,
b) rozkwit  ożywienie  recesja  spowolnienie,
c) ożywienie  rozkwit  spowolnienie  recesja, 
d) ożywienie  spowolnienie  recesja  rozkwit.

Przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego przedstawia poniższy rysunek:

46. (2 pkt) Autorem reformy monetarnej wprowadzającej w 1924 r. złotego był:  
a) Eugeniusz Kwiatkowski,
b) Władysław Grabski,
c) Wincenty Witos,
d) Wojciech Korfanty.

Autorem reformy monetarnej z 1924 r. był Władysław Grabski.
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47. (2 pkt) Na wykresie świecowym notowania akcji są przedstawione w postaci: 
a) jednokolorowych prostokątów ze słupkami,
b) dwukolorowych prostokątów ze słupkami,
c) jednokolorowych kół ze słupkami,
d) dwukolorowych kół ze słupkami.

Wykres świecowy (wykres świec japońskich) – to dwukolorowe wykresy kursów sporządzone 
poprzez naniesienie wartości minimalnych, maksymalnych, początkowych i końcowych kursów 
w przyjętym interwale czasowym. 
Przykład wykresu świecowego znajduje się poniżej:

48. (2 pkt) Wystawianiem ocen wiarygodności finansowej przedsiębiorstw oraz emitowanych 
przez nich obligacji zajmują się: 
a) agencje ratingowe,
b) maklerzy,
c) animatorzy rynku,
d) doradcy inwestycyjni.

Rating to ocena wypłacalności emitenta dokonana przez wyspecjalizowane instytucje, tzw. agencje 
ratingowe. Określa ona, na ile wiarygodny jest emitent obligacji. Im wyższy rating, tym bezpiecz-
niejsza inwestycja, a tym samym niższe oprocentowanie obligacji (mniejsza premia za ryzyko). 

49. (2 pkt) Subindeksem sektorowym GPW nie jest:
a) WIG-spożywczy, 
b) WIG-ubezpieczenia, 
c) WIG-telekomunikacja, 
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d) WIG-banki. 

Poniżej przestawiono listę subindeksów sektorowych spółek notowanych na GPW:

50. (2 pkt) Na warszawskiej GPW notowane są tytuły uczestnictwa kilku funduszy typu ETF. 
Fundusz ETF to:
a) fundusz, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu 

giełdowego,
b) fundusz, który inwestuje w kontrakty terminowe,
c) fundusz, który inwestuje w akcje największych spółek notowanych na innych gieł-

dach,
d) fundusz strukturyzowany, który posiada pełne zabezpieczenie przed stratą – nawet 

w okresie bessy inwestor odzyska 100% zainwestowanego kapitału.

ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny 
notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu 
giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrek-
tywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) 
kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu 
ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. 
Fundusze ETF są zarządzane pasywnie, co oznacza to, że zarządzający nie mają wpływu na wyniki 
inwestycyjne – ich zadaniem jest jedynie wierne odtworzenie instrumentu bazowego.
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Test z zawodów okręgowych z komentarzami

Pod każdym z pytań publikujemy komentarz merytoryczny..

1. (1 pkt) Która z poniższych nie jest współczesną funkcją rynków finansowych:
a. elastyczne kształtowanie czasowej struktury konsumpcji i inwestycji,
b. zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów,
c. różnicowanie pakietów posiadanych aktywów,
d. całkowita eliminacja ryzyka inwestycyjnego.

Współczesny rynek finansowy pełni wiele funkcji. Do najważniejszych można zaliczyć:
 • elastyczne kształtowanie czasowej struktury konsumpcji i inwestycji – poprzez transfer 

środków pomiędzy oszczędzającymi a potrzebującymi finansowania,
 • lepsze wykorzystanie zasobów – poprzez lokowanie ich do najbardziej rentownych przed-

sięwzięć,
 • dywersyfikacja posiadanych aktywów,
 • ograniczanie ryzyka.

Całkowite wyeliminowanie ryzyka jest niemożliwe. Inwestowanie na rynku finansowym zawsze 
wiąże się z ryzykiem – przy bezpiecznych strategiach możemy je jedynie ograniczyć. 

2. (1 pkt) Rynek, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty krótkookresowe, o terminie 
trwania nieprzekraczającym jednego roku, to rynek:
a. pieniężny,
b. kapitałowy,
c. walutowy,
d. instrumentów pochodnych.

Rynek pieniężny to rynek, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty krótkoterminowe o ter-
minie zapadalności nieprzekraczającym jednego roku.

3. (1 pkt) Rynek papierów wartościowych o niesformalizowanym charakterze, na którym 
transakcje są realizowane bezpośrednio między klientami nabywającymi i zbywającymi 
określone walory, to rynek:
a. publiczny,
b. regulowanego obrotu pozagiełdowego (over the counter market, OTC),
c. prywatny,
d. inwestycji alternatywnych.

Rynek papierów wartościowych o niesformalizowanym charakterze, na którym transakcje są 
realizowane bezpośrednio między klientami nabywającymi i zbywającymi określone walory, 
to rynek prywatny. Przykładem rynku prywatnego może być emisja papierów wartościowych 
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niedopuszczonych do obrotu na rynku publicznym, darowizny, znaczne wzajemne transakcje 
pakietowe.

4. (1 pkt) W skróconej nazwie kontraktu na akcje spółek FPKNU19 dwie ostatnie składowe 
oznaczają:
a. dwie ostatnie cyfry roku wykonania kontraktu,
b. numer tygodnia, w którym zostanie wykonany kontrakt,
c. premię dla inwestora (w %) za wcześniejszą realizację kontraktu,
d. liczbę wyemitowanych serii kontraktów.

W skróconych nazwach kontraktu dwie ostatnie cyfry oznaczają rok wykonania kontraktu.
F na początku oznacza kontrakt terminowy. PKN – skróconą nazwę spółki, a litera przed dwiema 
cyframi – miesiąc wykonania (Marzec (H), Czerwiec (M), Wrzesień (U), Grudzień (Z)).

5. (1 pkt) Kryterium konwergencji Traktatu z Maastricht nie jest: 
a. poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) nie wyższy niż 5 punktów 

procentowych od średniej w krajach Unii,
b. dług publiczny nieprzekraczający 60% PKB,  
c. stabilny kurs walutowy w ciągu dwóch lat poprzedzających akcesję kraju do Unii,
d. deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB.  

Traktat z Maastricht (oficjalnie traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), parafowany 11 grudnia 
1991, ustanowił ramy funkcjonowania Unii Europejskiej, unii walutowej i gospodarczej oraz wpro-
wadził kryteria konwergencji. Te kryteria to: 

 1. Stabilne ceny, tj. stopa inflacji (CPI)nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego od inflacji 
trzech najstabilniejszych cenowo państw członkowskich. 

 2. Długotrwała równowaga finansów publicznych. Deficyt publiczny może wynosić najwyżej 
3% PKB. Dług publiczny może wynosić najwyżej 60% PKB.

 3. Stabilny kurs walutowy w ciągu dwóch lat poprzedzających akcesję kraju do Unii. 
 4. Długoterminowe stopy procentowe mogą najwyżej o 2 punkty procentowe przekraczać 

stopy trzech najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich.

6. (1 pkt) W teorii ekonomii występują zmienne – strumienie oraz zasoby. Różnica pomiędzy 
nimi polega na tym, że:
a. strumień oznacza wielkość ekonomiczną, zasób natomiast to stan,
b. strumień oznacza ilość mierzoną w ciągu danego czasu, zasób to ilościowy stan 

w jednostce czasu,
c. strumień jest całościowym ujęciem, które zawiera w sobie pojęcie zasobu,
d. strumień jest zmienną ilościową, zasób zmienną jakościową.

Strumień oznacza przepływ określonej ilości wielkości ekonomicznej w ciągu danego czasu. Zasób 
oznacza ilościowy stan wielkości ekonomicznej w danym punkcie czasu.
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7. (1 pkt) Rekrutacja jest pierwszym etapem procesu doboru pracownika. Kolejnym etapem 
jest:
a. analiza potrzeb kadrowych, 
b. selekcja,
c. podpisanie umowy o pracę, 
d. adaptacja.

Proces doboru pracownika składa się z trzech etapów. Rekrutacja to zaledwie pierwszy etap, 
którego celem jest znalezienie odpowiedniej liczby kandydatów. Kolejny etap to selekcja na 
podstawie informacji zamieszczonych w dokumentach oraz informacji z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Końcowy etap to podpisanie umowy o pracę, a następnie adaptowanie nowego pracownika w 
miejscu pracy. 

8. (1pkt) Które państwo nie jest obecnie sygnatariuszem porozumienia paryskiego – ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2015 roku:
a. Indie, 
b. Chiny,
c. USA, 
d. Rosja.

Na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 roku 195 krajów przyjęło pierwsze w historii 
powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu.Stany Zjednoczone, 
decyzją prezydenta Donalda J. Trumpa z czerwca 2017 roku, wycofały swój udział w implementacji 
porozumień z Paryża (USA są jedynym krajem ONZ niebędącym częścią porozumienia).

9. (1 pkt) Wysoka inflacja w 1990 roku w Polsce była spowodowana:
a. wprowadzeniem wewnętrznej wymienialności złotego na waluty innych krajów, 
b. wprowadzeniem restrykcyjnej polityki płac,
c. narzuconą dyscypliną w wydatkach budżetowych państwa, 
d. uwolnieniem cen rynkowych spod kontroli administracyjnej państwa. 

Inflacja towarzyszyła początkowi przemian wolnorynkowych w Polsce. Znaczny wzrost cen w go-
spodarce był spowodowany ich liberalizacją w sytuacji, gdy nie zaczęło jeszcze działać ograniczenie 
wzrostu płac. Dyscyplina w wydatkach publicznych i restrykcyjna polityka płac, wprowadzane 
w ramach planu Balcerowicza, pomogły opanować inflację. 

10. (1 pkt) Wprowadzony w ordynacji podatkowej obowiązek składania Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK) został nałożony na: 
a. wyłącznie przedsiębiorców objętych obowiązkiem odprowadzania podatku VAT, 
b. wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa,
c. wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu progra-

mów komputerowych, 
d. wyłącznie prowadzących działalność rolniczą. 
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Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie informatyczne wprowadzone przez Ministerstwo Finan-
sów w celu usprawnienia pracy organów podatkowych. JPK są to specjalnie przygotowane zbiory 
danych wygenerowane bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy, posiadające ustaloną 
formę (specjalny schemat XML). Od 1 stycznia 2018 roku, obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku 
Kontrolnego obejmuje każdego przedsiębiorcę prowadzącego księgi podatkowe.

11. (1 pkt) Pracodawca, według Kodeksu pracy, jest zobowiązany zapewnić pracownikowi 
prawo do:
a. jednakowego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości, 
b. wypoczynku,
c. ułatwienia pracownikowi podnoszenia jego kompetencji zawodowych, 
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Według Kodeksu pracy:
(Art. 11. Kodeksu pracy) Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich 
samych obowiązków.
(Art.14. Kodeksu pracy) Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie 
pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.
(Art. 17. Kodeksu pracy) Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych.

12. (1 pkt) Do pasywnych form walki z bezrobociem zaliczamy:
a. organizowanie szkoleń i pomoc w przekwalifikowaniu, 
b. pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
c. zasiłki dla bezrobotnych, 
d. finansowanie programów robót publicznych.

Zadaniem pasywnych formy walki z bezrobociem jest głównie łagodzenie skutków utraty pracy 
oraz obniżanie podaży pracy na rynku. Przykładem tych form jest obniżanie wieku emerytalnego, 
zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia socjalne oraz skracanie maksymalnego czasu pracy. 

13. (1 pkt) Cechą bilansu przedsiębiorstwa nie jest:
a. zupełność, 
b. okresowość,
c. ciągłość, 
d. przejrzystość.

Bilans jednostki gospodarczej posiada następujące cechy: 
 – zupełność – całość danych gospodarczych pochodzących z danego okresu,
 – rzetelność – reprezentacja zgodna ze stanem faktycznym,
 – sprawdzalność – możliwość porównania ze źródłami,
 – ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu otwiera bilans kolejnego okresu,
 – przejrzystość – przyjęcie odpowiedniej formy prezentacji danych.
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14. (1 pkt) Która z form finansowania jest najodpowiedniejsza w sytuacji, gdy firma chce roz-
winąć swój park maszynowy bez konieczności angażowania środków własnych i nie ma 
potrzeby posiadania prawa własności: 
a. kredyt inwestycyjny, 
b. obligacje korporacyjne, 
c. leasing, 
d. venture capital.

Najodpowiedniejszą formą jest leasing, gdyż pozwala na użytkowanie dobra trwałego (takiego jak 
maszyna czy samochód) i wymaga jedynie płacenia finansującemu wynagrodzenia w ratach na 
pokrycie kosztu zakupu rzeczy. Leasing pozwala na użytkowanie bez prawa własności w okresie 
trwania umowy. Do jego zalet możemy zaliczyć mniej formalności, krótszy czas realizacji oraz 
możliwość wliczenia leasingu w koszty prowadzenia działalności. 

15. (1 pkt) Według strategii rozwoju przedsiębiorstwa H.I. Ansoffa rozróżniamy strategie roz-
woju:
a. globalizacji, dywersyfikacji, rozwoju produktu, rozwoju rynku,
b. dywersyfikacji, rozwoju produktu, internacjonalizacji, rozwoju rynku, 
c. penetracji, rozwoju produktu, rozwoju rynku, dywersyfikacji,
d. dywersyfikacji, rozwoju produktu, rozwoju rynku, integracji.

Ansoff stworzył narzędzie pozwalające na ocenę możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W ramach 
narzędzia rozróżnił cztery strategie rozwoju:

 • strategia penetracji rynku – działania na istniejących rynkach za pomocą wytwarzanych 
produktów, 

 • strategia rozwoju rynku – wprowadzenie dotychczasowych produktów na nowe rynki, 
 • strategia rozwoju produktu– wprowadzenie nowego lub zmodyfikowanego produktu na 

dotychczasowe rynki, 
 • strategia dywersyfikacji – wprowadzenie nowego produktu na nowy rynek.
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16. (1 pkt) Do spółek kapitałowych zaliczamy:
a. spółkę akcyjną, spółkę komandytowo-akcyjną,
b. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółkę komandytową,
c. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną,
d. spółkę akcyjną, spółkę komandytową.

Spółki kapitałowe to spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

17. (1 pkt) Gdzie należy rejestrować spółki prawa handlowego? W:
a. EDG
b. USC
c. US
d. KRS

Rejestracja spółek prawa handlowego odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

18. (1 pkt) Jakie są zalety finansowania przedsiębiorstwa przez anioła biznesu?
a. wsparcie merytoryczne,
b. długi okres spłaty,
c. duża dostępność,
d. większa kontrola nad przedsiębiorstwem.

Business Angels, czyli aniołowie biznesu, to najczęściej prywatni inwestorzy dysponujący odpo-
wiednim doświadczeniem i kapitałem. Wyszukują oni i później wspierają wybrane mikro i średnie 
podmioty, zwykle będące w początkowej fazie swojej działalności (tzw. start-up). Podpisując umowę 
o współpracy, przekazują im jednocześnie swoją wiedzę, doświadczenie, jak i często niemałe środki 
finansowe. W zamian mogą liczyć na część zysków przedsiębiorstwa. 

19. (1 pkt) Fazy procesu podejmowania decyzji to:
a. faza początkowa, faza stabilizacji, faza zamykająca,
b. faza rozpoznania, faza projektowania, faza wyboru,
c. faza pomysłu, faza dojrzałości, faza wyboru,
d. faza analizy, faza projektowania, faza zamykająca.

Proces podejmowania decyzji składa się z trzech faz: fazy rozpoznania (odpowiedzi na pytanie, jaki 
jest problem decyzyjny, czyli jakie jest odchylenie stanu istniejącego od stanu pożądanego), fazy 
projektowania (jakie są możliwe warianty rozwiązania problemu) oraz fazy wyboru (jaki wariant 
jest najlepszy).

20. (1 pkt) Do otoczenia bliższego przedsiębiorstwa produkującego komputery nie zalicza się:
a. dostawców prądu,
b. klientów korporacyjnych,
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c. konkurentów w branży,
d. otoczenia ekonomicznego.

Makrootoczenie (otoczenie dalsze) to grupa czynników, które mogą istotnie wpływać na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać wpływu na czynniki 
makrootoczenia. Istnieje wiele segmentacji makrootoczenia.Najczęściej makrootoczenie dzieli się na 
otoczenie społeczne, demograficzne, prawne i polityczne, międzynarodowe, technologiczne i eko-
nomiczne. Otoczenie konkurencyjne jest drugim obszarem otoczenia przedsiębiorstwa (w jego skład 
wchodzą między innymi klienci, dostawcy, istniejący konkurenci oraz potencjalni konkurenci).
Otoczenie konkurencyjne (otoczenie bliższe, otoczenie sektorowe) to otoczenie, na które pojedyncze 
przedsiębiorstwo ma wpływ. W jego skład wchodzą między innymi dostawcy, nabywcy, konkurenci 
istniejący i potencjalni, substytuty. 

21. (1 pkt) Do klasycznych składników analizy PEST nie zalicza się otoczenia:
a. społeczno-kulturowego,
b. środowiskowego,
c. technologicznego,
d. ekonomicznego.

W analizie PEST wyodrębnia się czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne.

22. (1 pkt) W macierzy BCG produkty kategorii dojne krowy znajdują się w polach:
a. wysoki wzrost rynku, wysoki względny udział w rynku,
b. niski wzrost rynku, niski względny udział w rynku,
c. wysoki wzrost rynku, niski względny udział w rynku,
d. niski wzrost rynku, wysoki względny udział w rynku.

Macierz BCG pozwala na prezentację portfela produkcji przedsiębiorstwa. Podział produktów na 4 
kategorie odbywa się w oparciu o wzrost rynku i względny udział w rynku (rysunek poniżej).
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23. (1 pkt) Do klasycznych funkcji banku centralnego nie należy:
a. udzielenie kredytów konsumentom,
b. emisja pieniądza,
c. udzielenie kredytów bankom komercyjnym,
d. obsługa długu publicznego.

Do głównych zadań Banku Centralnego należą:
 • czuwanie nad realizacją uchwalonej przez sejm polityki pieniężnej,
 • emitowanie pieniądza,
 • ustalanie wzorów nominałów banknotów i monet oraz zasad i trybu wymiany znaków 

pieniężnych,
 • obsługa bankowa budżetu państwa,
 • ustalanie form, trybu i zasad udzielania kredytu refinansowego bankom oraz obsługa tego 

kredytu,
 • określanie wysokości oraz gromadzenie rezerw obowiązkowych innych banków,
 • sporządzanie planu kredytowego i opracowanie założeń polityki pieniężno-kredytowej 

państwa,
 • obsługa operacji otwartego rynku,
 • udzielanie kredytów innym bankom.

24. (1 pkt) W analizie SWOT dobra opinia o przedsiębiorstwie wśród klientów znajdzie się 
w polu:
a. szanse,
b. zagrożenia,
c. mocne strony,
d. słabe strony.

SWOT jest metodą analizy pozycji strategicznej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa wykorzystywaną 
w zarządzaniu strategicznym w oparciu o cztery elementy: szanse (czynniki zewnętrzne pozytyw-
ne), zagrożenia (zewnętrzne negatywne) oraz mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Nie jest to 
samodzielna technika, poprawne wypełnienie pól w analizie SWOT wymaga zastosowania innych 
technik (najczęściej analiza makroootczenia i punktowa analiza atrakcyjności sektora do identyfikacji 
szans i zagrożeń oraz analiza kluczowych czynników sukcesu i łańcucha wartości dla identyfikacji 
mocnych i słabych stron.

25. (1 pkt) Jedną ze strategii zalecanych menedżerowi kierującemu zespołem w kulturze ry-
walizacji jest:
a. strategia konfrontacji,
b. strategia inspirowania,
c. strategia poszukiwania podobieństw,
d. strategia unikania różnic.

Kultury rywalizacji to kultury złożone z kilku konkurujących subkultur, w których dysonans kulturowy 
jest źródłem mobilizacji. Rola kierownika bardzo często sprowadza się do podsycania konfliktów, 
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które stanowią główną siłę napędową zespołów pracowników. Wśród pracowników występuje 
poszanowanie hierarchii, ale jednocześnie lider musi być najlepszy (tylko w taki sposób można 
osiągnąć zwycięstwo). Kultury rywalizacji są charakterystyczne dla większości działów sprzedaży, 
przedstawicieli handlowych, gdzie cały czas jest presja na realizację wyniku. Skuteczne strategie dla 
menedżera kierującego zespołem w kulturze rywalizacji to konfrontacja lub współzawodnictwo. 

26. (2 pkt) Premia emisyjna przy emisji akcji to:
a. nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad jej wartością nominalną,
b. nadwyżka ceny rynkowej akcji nad jej ceną emisyjną,
c. nadwyżka ceny rynkowej akcji nad jej wartością nominalną,
d. przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjona-

riuszy spółki.

Uzyskana nadwyżka ceny emisyjnej nad jej wartością nominalną to premia emisyjna. Nadwyżka 
ta zasila kapitał zapasowy spółki.

27. (2 pkt) Podmiot, którego rolą na giełdzie jest zwiększenie płynności notowanych walorów 
jest:
a. animator rynku,
b. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
c. Zarząd GPW,
d. Komisja Nadzoru Finansowego.

Animator rynku to podmiot, który na podstawie umowy z giełdą zobowiąże się do stałego zgłaszania 
ofert kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek, na zasadach określo-
nych w umowie. Umowa ta określa między innymi minimalną wielkość ofert kupna i sprzedaży, do 
zgłaszania których animator rynku jest zobowiązany, oraz maksymalną różnicę pomiędzy cenami 
określonymi w tych ofertach. Animator rynku nie może składać zleceń, w wyniku których zawarłby 
transakcje sam ze sobą, tzn. takich, gdzie występowałby jako kupujący i sprzedający jednocześnie. 
Funkcją animatorów rynku jest zwiększenie płynności notowanych instrumentów.

28. (2 pkt) Rodzaj zlecenia na GPW, które umożliwia kupno lub sprzedaż przynajmniej części 
instrumentów, na które opiewa i które może być złożone wyłącznie w fazie notowań ciągłych 
oraz w fazie dogrywki oraz które, jeżeli po wprowadzeniu nie może zostać zrealizowane 
chociaż w części, jest anulowane, to zlecenie:
a. wykonaj i anuluj (WIA),
b. wykonaj lub anuluj (WLA),
c. po każdej cenie (PKC),
d. ważne na zamknięcie (WNZ).

Zlecenie wykonaj i anuluj (WIA) jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszej 
transakcji, przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność.Zlecenie z oznaczeniem WIA 
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może być złożone na giełdę wyłącznie w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki. Jeżeli 
po przyjęciu zlecenia WIA w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny 
umożliwiającym zawarcie transakcji po kursie zgodnym z ograniczeniami wahań kursów, zlecenie 
z oznaczeniem WIA traci ważność.

29. (2pkt) Instrumentem z rynku kasowego nie są:
a. akcje,
b. prawa poboru,
c. ETF-y,
d. opcje.

Rynek kasowy (spot) to rynek, na którym transakcje są realizowane najpóźniej w drugim dniu 
roboczym od momentu ich zlecenia. Transakcje dokonywane na rynku kasowym są opłacane 
w momencie ich zawarcia – transferowi podlega w tym przypadku kapitał. Na tym rynku są do-
konywane transakcje instrumentami finansowymi, tj. akcje, obligacje, warranty, prawa poboru, 
prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne. Opcje są instrumentem rynku terminowego.

30. (2 pkt) Liczba spółek notowanych na warszawskiej GPW na rynku podstawowym i równo-
ległym na koniec 2018 roku wyniosła:
a. 195 (w tym 37 zagranicznych),
b. 465 (w tym 51 zagranicznych),
c. 897 (w tym 116 zagranicznych),
d. 1415 (w tym 245 zagranicznych).

Na koniec 2018 roku na warszawskiej GPW na rynku podstawowym i równoległym notowanych 
było 414 spółek polskich i 51 spółek zagranicznych. W 2018 roku na GPW pojawiło się 5 nowych 
podmiotów, a 20 wycofało się. 

31. (2 pkt) Które z założeń nie jest założeniem analizy technicznej:
a. rynek dyskontuje wszystko,
b. ceny podlegają trendom,
c. ceny na rynkach są przypadkowe,
d. historia się powtarza.

Analiza techniczna bazuje na trzech założeniach:
 • rynek dyskontuje wszystko – zarówno czynniki fundamentalne, polityczne, jak i psycholo-

giczne,
 • ceny podlegają trendom – znaczna część metod analizy technicznej ma na celu badanie 

trendów,
 • historia się powtarza – określone zachowania związane z kupnem/sprzedażą tworzą na 

rynku charakterystyczne formacje cenowe.
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32. (2 pkt) Które ze stwierdzeń nie jest prawdziwe w teorii portfelowej wg Markowitza:
a. Jedynym celem inwestora przy konstrukcji portfela jest maksymalizacja stopy 

zwrotu.
b. Istnieje duża ilość portfeli papierów wartościowych o założonej stopie dochodu, 

ale tylko jeden z nich daje minimalne ryzyko.
c. Istnieje duża ilość portfeli o założonym poziomie ryzyka, ale tylko jeden posiada mak-

symalną oczekiwaną stopę zwrotu dla tej wielkości ryzyka.
d. Wśród portfeli inwestora można wyróżnić taki, dla którego nie istnieje inny portfel 

o tej samej oczekiwanej stopie zwrotu i mniejszym ryzyku, oraz taki, dla którego nie 
istnieje inny portfel o tym samym ryzyku i większej oczekiwanej stopie zwrotu (portfel 
efektywny).

Teoria portfelowa H. Markowitza to jedno z ważniejszych osiągnięć teorii finansów wyjaśniających 
strategie inwestowania.  Teoria portfelowa to teoria podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, 
oparta na technice dywersyfikacji. W myśl teorii racjonalna osoba dokonująca wyboru powinna 
zgodnie ze swymi preferencjami inwestować kapitał tak, aby albo minimalizować wariancję (pod-
stawową miarę ryzyka) przy danej oczekiwanej stopie zwrotu, albo maksymalizować stopę zwrotu 
przy danej wariancji. 

33. (2 pkt) Strategia inwestycyjna, w której przeznaczamy pewną kwotę na zakup akcji i kiedy 
cena zacznie rosnąć, to różnicę pomiędzy aktualną ceną a ceną zakupu przeznaczamy na 
zakup instrumentów pewnych (np. obligacji), a gdy cena spada - to sprzedajemy te obligacje, 
aby uzupełnić kapitał początkowy to strategia:
a. stałej wartości zainwestowanego kapitału,
b. regularnego inwestowania,
c. krótkookresowa,
d. dochodowa bezpieczna.

Strategia inwestycyjna, w której przeznaczamy pewną kwotę na zakup akcji i kiedy cena zacznie 
rosnąć, to różnice pomiędzy aktualną ceną a ceną zakupu przeznaczamy na zakup instrumentów 
pewnych (np. obligacji), a gdy cena spada - to sprzedajemy te obligacje, aby uzupełnić kapitał 
początkowy to strategia stałej wartości zainwestowanego kapitału. 

34. (2 pkt) Bezcłowy obrót towarów pomiędzy krajami członkowskimi, połączony 
z harmonijnym poziomem taryf wobec państw trzecich występuje w:
a. unii gospodarczej,
b. strefie wolnego handlu,
c. unii celnej,
d. wspólnym rynku.

Integracja gospodarcza to proces polegający na zacieśnianiu współpracy między przynajmniej dwoma 
państwami.Strefa wolnego handlu charakteryzuje się usunięciem wszystkichograniczeń ilościowych 
w handlu oraz wszystkich ceł wewnątrz zasięgu strefy. Kolejnym etapem integracji jest unia celna, 
która dodatkowo obejmuje wspólną politykę celną wobec państw trzecich. Wspólny rynek natomiast 
oznacza wyższy poziom integracji, gdzie państwa należące koordynują wspólnie polityki w różnych 
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dziedzinach. Najwyższym poziomem integracji jest unia gospodarcza. Jest to forma, która zapewnia 
dodatkowo swobodny przepływ dóbr i usług pomiędzy członkami. Wspólny rynek jest elementem 
europejskiej wersji unii gospodarczej, który gwarantuje cztery swobody (przepływ ludzi, kapitału, 
towarów i swobodne świadczenie usług). 

35. (2 pkt) Zgodnie z wprowadzoną w marcu 2018 roku ustawą Prawo przedsiębiorców, mały 
przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze 

sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu spo-
rządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
10 milionów euro,

b. zatrudniał średniorocznie mniej niż 100 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprze-
daży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 30 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 30 milionów euro,

c. zatrudniał średniorocznie mniej niż 120 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprze-
daży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 70 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 70 milionów euro,

d. zatrudniał średniorocznie mniej niż 150 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprze-
daży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 100 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 100 milionów euro.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorcy (art. 7), wprowadzoną 6 marca 2018 roku, mały przedsię-
biorca, to przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 osób,
 b) osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający wartości 10 milionów euro.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/T/D20180646L.pdf

36. (2 pkt) Zgodnie z wprowadzoną w marcu 2018 roku ustawą Prawo przedsiębiorców dzia-
łalnością gospodarczą jest:
a. zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w spo-

sób ciągły,
b. działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu w sposób ciągły lub nieciągły,
c. zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu lub w imieniu 

osób trzecich,
d. działalność zarobkowa lub niezarobkowa, wykonywana w sposób ciągły. 

Prawo przedsiębiorców to ustawa z dnia 6 marca 2018 roku, zastępująca ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej. Reguluje podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospo-
darczej na terytorium Polski. Według niej działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność 
zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3.).
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37. (2 pkt) Wg koncepcji psychodynamicznej źródła ludzkich zachowań związane są:
a. obawą przed skutkami swojego działania, 
b. ludzką racjonalnością,
c. oddziaływaniu popędów, 
d. reakcją na bodźce.

Koncepcja psychodynamiczna źródła ludzkich zachowań upatruje w wewnętrznych siłach motywa-
cyjnych, które są poza świadomością człowieka. Zachowaniem człowieka kieruje więc wrodzony 
popęd, który motywuje postępowanie. Koncepcja ta została stworzona przez Zygmunta Freuda, 
który jako pierwszy wprowadził do psychologii pojęcie nieświadomości. 

38. (2 pkt) Firma Tulipanex - dystrybutor tulipanów na rynku polskim, w ostatnim roku działalno-
ści zanotowała 5% spadek udziałów w rynku. Firma zdecydowała się na zmiany w łańcuchu 
dostaw oraz na zmianę w strukturze organizacyjnej, rezygnując z własnych dostawców 
i korzystając z outsourcingu procesów niebędących kluczowymi elementami działalności. 
Podjęte działania to działania związane z:
a. restrukturyzacją dostosowawczą, 
b. restrukturyzacją naprawczą,
c. zmianą strukturalną, 
d. pivotem w biznesie. 

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, firma Tulipanex traci konkurencyjność. Poprzez zmiany 
w łańcuchu dostaw i strukturze organizacyjnej stara się doprowadzić do poprawy wyników gospodar-
czych przedsiębiorstwa. Notowane straty są jedynie pierwszym sygnałem pojawiającego się kryzysu, 
na który firma odpowiedziała, przeprowadzając gruntowne zmiany we wskazanych obszarach. Jest 
to przykład restrukturyzacji dostosowawczej. Podjęte kroki wskazują na chęć dostosowania się do 
zmian na rynku i wzrostu konkurencyjności w długim okresie. W przeciwieństwie do restruktury-
zacji naprawczej, będącej działaniem krótkoterminowym i ochronnym, głównie w obliczu rychłej 
likwidacji bądź upadku. 

39. (2 pkt) Zjawisko sharing economy polega na:
a. współpracy w ramach sektora różnych firm, 
b. współdzieleniu konsumpcji, produkcji, handlu i dystrybucji w gospodarce,
c. wypożyczaniu dóbr za wcześniej uzgodnioną opłatą, 
d. dzieleniu się kosztami dużych przedsięwzięć inwestycyjnych przez partnerów. 

Ekonomia współdzielenia (sharing economy) polega na fundamentalnej zmianie modeli organiza-
cyjnych i dystrybucyjnych w gospodarce. Zjawisko to bazuje na skłonności ludzi do współpracy. 
Polega na współdzieleniu konsumpcji, produkcji, handlu i dystrybucji w gospodarce pomiędzy 
rozproszoną sieć jednostek i społeczności. Wykracza poza zwykłe ramy współpracy w gospodarce 
i nie można jej sprowadzić do wypożyczania lub użyczania. To zjawisko ekonomiczne i społeczne 
umożliwiające radykalne zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów.



75

Test z zawodów okręgowych z komentarzami

40. (2 pkt) Podatki są jednym ze źródeł finansowania budżetu państwa. Które zdanie, w od-
niesieniu do polskiego systemu podatkowego, jest prawdziwe:
a. podatki pośrednie i bezpośrednie stanowią 40% finansowania budżetu państwa, 
b. wpływy z podatków bezpośrednich stanowią większość wpływów podatkowych,
c. wpływy z podatków pośrednich stanowią większość wpływów podatkowych, 
d. podatek dochodowy od osób fizycznych jest liniowy.

Zasadniczym źródłem dochodów podatkowych państwa są daniny publiczne (podatki). Stanowią 
one ponad 90% wpływów do budżetu. Największą pozycjępośród podatków stanowią podatki 
pośrednie, zwłaszcza VAT.  Akcyza oraz VAT tworzą większą część wpływów budżetowych. Podatki 
bezpośrednie to kolejne pozycje w budżecie, z PIT na czele. Formą opodatkowania dochodów od 
osób fizycznych (PIT) jest skala progresywna.

41. (2 pkt) BATNA w negocjacjach oznacza: 
a. najlepszą alternatywę do negocjowanego porozumienia, 
b. konieczność dostosowania swoich oczekiwań do wymagań partnera,
c. koniec negocjacji wynikający z braku możliwości porozumienia, 
d. pozycję wyjściową stron negocjacji.

BATNA (ang. Best Alternative to a Negotiated Agreement) to sposób postępowania w negocjacjach, 
polegający na przygotowaniu alternatywy w postaci zagwarantowania realizacji interesów strony 
negocjującej bez osiągnięcia porozumienia. Przykładowo BATNA dla negocjującego wynagrodzenie 
pracownika to decyzja o pracy dla konkurencyjnej firmy. 

42. (2 pkt) Które z wymienionych stwierdzeń, odnoszących się do form kredytowania, jest 
prawdziwe:
a. pożyczka nie wymaga określenia celu, kredyt natomiast tak, 
b. kredyt obrotowy służy finansowaniu planów inwestycyjnych związanych z obrotem 

gospodarczym, 
c. termin zwrotu pożyczki i kredytu zawsze musi być ściśle określony, 
d. zawsze występują opłaty z tytułu pożyczki i kredytu (oprocentowanie, prowizja). 

Kredyt obrotowy służy przede wszystkim do finansowania bieżącej działalności firmy, takiej jak na 
przykład zakup towaru. Różnice między kredytem a pożyczką wyglądają następująco:

Warunki Pożyczka Kredyt

Umowa pisemna Obowiązkowa od 500 zł
Obowiązkowa niezależnie 
od kwoty

Przeznaczenie pieniędzy Nie trzeba określać celu Należy określić cel

Opłaty
Pożyczkodawca nie musi 
żądać opłat

Zawsze wiąże się z opłatami 
(oprocentowanie, prowizja)

Termin zwrotu Może być nieokreślony Zawsze ściśle określony cel
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43. (2 pkt) Ścieżka ekonomiczna określa:
a. proces produkcyjny materiałów,
b. drogę, którą przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecznego nabywcy,
c. drogę rozwoju, którą wybrał zarząd przedsiębiorstwa,
d. drogę określającą pośredników w łańcuchu wartości.

Ścieżka ekonomiczna obrazuje drogę, którą przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecz-
nego nabywcy w postaci produktu lub usługi. Na początku ścieżki są sektory producentów surowców 
i materiałów, a na końcu dystrybutorzy produktów, które sprzedają do ostatecznego nabywcy. 

Przykładowa ścieżka ekonomiczna:

44. (2 pkt) Jaki jest współczynnik aktywności zawodowej liczony wg metodologii Badania Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności z uwzględnieniem ludności aktywnej zawodowo w wieku 
15 lat lub więcej stosowanej przez GUS w Polsce wg ostatnich dostępnych danych:
a. około 57%,
b. około 26%,
c. około 72%,
d. około 88%.

Współczynnik aktywności zawodowej w ostatnich latach co roku się zwiększał. W III kwartale 2018 r. 
(ostatnie dostępne dane przed finałem olimpiady) wyniósł 56,8%.

Źródło: GUS
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45. (2 pkt) Ile wynosi płaca realna przy następujących zmiennych: podwyżka nominalna pra-
cownika wynosi 10% wynagrodzenia; stopa inflacji wynosi 12%; współczynnik aktywności 
zawodowej w gospodarce wynosi 0,88.
a. zmiana realna wynosi ok. 2,8 %, co oznacza, że płaca realna się obniżyła,
b. zmiana realna wynosi ok. –1,8%, co oznacza, że płaca realna się obniżyła,
c. zmiana realna wynosi ok. 2,8%, co oznacza, że płaca realna się podwyższyła,
d. zmiana realna wynosi ok. -1,8%, co oznacza, że płaca realna się podwyższyła.

Płaca realna to płaca, która jest obliczona w taki sposób, aby wyeliminować wpływ zmian cen, czyli 
płaca obliczana przy cenach stałych.

Realna zmiana płacy =
zmiana nominalna – stopa inflacji

100% + stopa inflacji

10% – 12%

100% + 12%
× 100% – 1,78%

46. (2 pkt) Ile wynosi miesięczny koszt amortyzacji samochodu (licząc metodą liniową) o war-
tości 60 000 zł, przy pięcioletnim okresie użytkowania?
a. 1500 zł,
b. 1200 zł,
c. 1000 zł,
d. 12 000 zł.

Metoda amortyzacji liniowej jest najprostszą metodą amortyzacji, dzięki czemu jest najczęściej sto-
sowaną. Zakłada, że środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania. 

Rozwiązanie:

Wartość samochodu: 60 000 

Okres użytkowania samochodu: 5 lat

60 000 zł

5 lat

zł

rok
= 12 000 = 1000 miesięcznie

47. (2 pkt) Najbogatszym człowiekiem na świecie w roku 2018 wg Forbes był:
a. Jeff Bezos,
b. Bill Gates,
c. Warren Buffett,
d. Bernard Arnaultz.

Lista najbogatszych ludzi świata jest przygotowywana co roku przez amerykański magazyn ekono-
miczny „Forbes”. Na liście znajdują się osoby, których majątek wynosi powyżej miliarda dolarów. 
W rankingu nie są brane pod uwagę głowy państw oraz członkowie rodzin królewskich. W 2018 
roku na pierwszym miejscu znalazł się Jeff Bezos. 

Źródło: https://www.forbes.pl/rankingi/ranking-najbogatsi-ludzie-swiata-2018-lista-miliarderow/
2py8dkq
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48. (2 pkt) Do taktyk przeciwdziałania kryptolicytacji nie zaliczamy:
a. ostatni w grze”,
b. zdarta płyta,
c. zawiązanie koalicji,
d. gra do czasu.

Kryptolicytacja to taktyka negocjacyjna polegająca na wywołaniu rywalizacji między stronami poprzez 
zagrożenie, że oferta zostanie przyjęta przez konkurencję. Niedoświadczonego negocjatora sam 
fakt, że rywalizuje z innymi o negocjowane dobro, może zachęcić do poprawienia swojej oferty (jak 
licytowanie coraz wyższych kwot w aukcjach). Sposobem, żeby temu nie ulegać, jest zastosowanie 
techniki zdartej płyty, czyli powtarzanie swojego wcześniejszego stanowiska negocjacyjnego. 

49. (2 pkt) Związek przedsiębiorstw tej samej branży mający na celu ograniczenie wzajemnej 
konkurencji w celu zwiększenia zysku to:
a. kartel,
b. trust,
c. syndykat,
d. koncern.

Kartel - związek przedsiębiorstw tej samej branży, aby ograniczyć konkurencję między sobą w celu 
zwiększenia zysku.
Trust – forma koncentracji prowadząca do stworzenia grupy przedsiębiorstw podporządkowanych 
jednemu kierownikowi.
Syndykat – zrzeszenie przedsiębiorstw, które tworzą własną organizację handlową.
Koncern – zgrupowanie przedsiębiorstw, w którym jedna ze spółek dominuje, jest nadrzędna 
w stosunku do pozostałych i zarządza nimi.

50. (2 pkt) Obligacje, w przypadku których odsetki są powiększane o wartość wskaźnika inflacji 
to obligacje:
a. indeksowane,
b. zerokuponowe,
c. o zmiennym oprocentowaniu,
d. o stałym oprocentowaniu. 

Obligacje indeksowane to rodzaj obligacji, w których przy wykupieniu otrzymuje się dodatkowo pro-
cent, spowodowany zmianą indeksu. Tym indeksem może być np. stopa inflacji za poprzedni rok.
Obligacja zerokuponowa (ang. zero-coupon bond nazywana również discount bond) – rodzaj obli-
gacji, z którą nie jest związany obowiązek płatności odsetek. Obligacje te są emitowane z dyskontem 
od ich wartości nominalnej, co oznacza, że cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej.
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu (Floating Rate Note lub floater FRN) to papiery dłużne, 
których oprocentowanie wyznacza się w oparciu o bieżącą krótkoterminową stopę procentową 
np. stawkę WIBOR (LIBOR). 
Obligacje o stałym oprocentowaniu – to obligacje, w których oprocentowanie jest z góry ustalone 
i kupujący wie, ile wyniesie jego zysk z obligacji. Jednak warto wiedzieć, że w przypadku znacznych 
wahań stóp procentowych na rynku cena obligacji stałokuponowej także może ulec zmianie.
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Zadanie sytuacyjne Nr 1. System Płatności Mobilnych Klik

KLIK to krajowy system płatności dostępny w aplikacji mobilnej. Dzięki przystąpieniu 
największych krajowych banków system zyskuje na popularności jako metoda dokonywania 
płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych. System pozwala również na wpłatę i wypłatę 
w bankomatach oraz natychmiastowe przelewy na telefon. 

Szybki rozwój na krajowym rynku, pozytywne opinie użytkowników oraz upowszechnienie 
tego standardu płatności skłoniło kierujących KLIK-iem do rozważenia możliwości ekspansji na 
nowe rynki. 

Waszym zadaniem jest opracowanie najważniejszych założeń strategii ekspansji na rynki 
zagraniczne Systemu Płatności Klik i ocena ryzyk z tym związanych.

Zadanie sytuacyjne Nr 2. Analizer

Analizer to internetowa platforma pozwalająca na analizę opłacalności inwestycji w nie-
ruchomości. Platforma porównuje ceny nieruchomości w wybranej lokalizacji (ceny oferto-
we i transakcyjne), ceny czynszu przy wynajmie i w oparciu o zebrane dane przeprowadza 
kompleksową analizę opłacalności inwestycji. Obecnie z platformy korzystają głównie klienci 
indywidualni, ale docelową grupą odbiorców będą agencje nieruchomości i banki udzielające 
kredytów hipotecznych. Start-up planuje zautomatyzować całość procesu oceny wartości nieru-
chomości, korzystając ze sztucznej inteligencji. Posiada silny zespół informatyków i specjalistów 
z branży, którzy tworzą od zera narzędzie oparte o autorski algorytm. Nowoczesne narzędzie 
jest obecnie w fazie testowej, a cały projekt wymaga wsparcia inwestorów. Start-up liczy na 
pozyskanie środków od wielu drobnych inwestorów, zachowując tym samym większość udziałów 
i decydujący głos dla siebie. 

Waszym zadaniem jest przygotowanie wstępnych założeń prezentacji inwestorskiej dla 
Analizera.

Zadanie sytuacyjne Nr 3. Doradcy Ministra Przedsiębiorczości

Minister Przedsiębiorczości jednego ze średniej wielkości państw europejskich powołał 
zespół ds. opracowania strategii rozwoju start-upów tworzonych przez licealistów. 

Jako członkowie zespołu opracujcie główne założenia strategii wsparcia licealnych start-
upów.
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Zadanie sytuacyjne Nr 4. Biuro maklerskie „Wilk z Książęcej”

Biuro maklerskie „Wilk z Książęcej” specjalizuje się w obsłudze małych spółek. Przyjęta 
strategia rozwoju „Wilka” na lata 2019–2024 zakłada rozszerzenie usług w segmencie klientów 
indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem początkujących inwestorów. 

Waszym zadaniem jest opracowanie założeń strategii konkurencji dla biura maklerskiego 
„Wilk z Książęcej” w segmencie początkujących inwestorów indywidualnych oraz propozycja 
działań marketingowych, które pozwolą lepiej dotrzeć do klientów firmy.

Zadanie sytuacyjne Nr 5. Pociągi SA

Pociągi SA to czołowy europejski producent pojazdów szynowych, w większości kierowanych 
na eksport. Spółka ma szanse pozyskać kontrakty na nowych rynkach zagranicznych, jednak 
do obsługi nowych zamówień potrzebne będą inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych 
i uruchomienie nowego zakładu montażowego. 

Waszym zadaniem jest analiza możliwych źródeł finansowania inwestycji i ocena ryzyka 
związanego z przeprowadzeniem całego projektu.
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UWAGA: Materiał zawiera komentarze i przykładowe odpowiedzi na pytania testowe. Podczas 

sprawdzania prac wszelkie inne warianty odpowiedzi uczestników były konsultowane przez zespół 

ekspertów i – jeżeli nie budziły jednoznacznych wątpliwości – były uznawane za poprawne.

1. (1 pkt) Który z instrumentów nie jest instrumentem zapewniającym stały dochód:
a) akcje,
b) bony skarbowe,
c) krótkoterminowe papiery dłużne,
d) certyfikaty depozytowe.

2. (1 pkt) Papiery wartościowe umożliwiające dokonywanie transakcji między okresem, jaki 
upływa od momentu zapisania się na akcje w publicznej subskrypcji, do momentu wpro-
wadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym to:
a) certyfikaty inwestycyjne,
b) prawa poboru,
c) prawa do akcji, 
d) akcje uprzywilejowane. 

3. (1 pkt) Spółki partnerskiej nie mogą założyć: 
a) architekci,
b) pisarze,
c) lekarze,
d) fizjoterapeuci.

Spółka, którą mogą założyć przedstawiciele wolnych zawodów, to spółka partnerska(w oznaczeniu 
skrótowym występująca jako „sp. p.”). Jest to niejako rozwinięcie spółki jawnej jako formy działal-
ności przeznaczonej dla wolnych zawodów (wymienionych w Kodeksie spółek handlowych). Spółka 
partnerska powoływana jest w celu wykonywania wolnego zawodu przez grupę osób (partnerów 
w spółce). Zgodnie z kodeksem partnerami spółki partnerskiej mogą być:

 • adwokaci,
 • aptekarze,
 • architekci,
 • inżynierowie budownictwa,
 • biegli rewidenci,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi,
 • księgowi,
 • lekarze,
 • stomatolodzy,
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 • weterynarze,
 • notariusze,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • radcy prawni,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • tłumacze.

Od 1 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej oraz niektórych innych ustaw prawo do zakładania spółki partnerskiej uzyskali również 
fizjoterapeuci (zrównano ich prawa z prawem pielęgniarek, stomatologów i lekarzy).

Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, spółka partnerska prowadzi działalność pod własną 
firmą(firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera, ozna-
czenie wskazujące, że jest to spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu, który jest wyko-
nywany w spółce).

4. (1 pkt) Logo przedsiębiorstwa to w kulturze organizacyjnej przykład: 
a) artefaktów językowych, 
b) norm i wartości, 
c) tabu organizacyjnego, 
d) artefaktów fizycznych. 

Artefakty to najbardziej widoczne elementy kultury organizacyjnej. Artefakty:
 • umożliwiają uzewnętrznienie kultury organizacyjnej,
 • oddziałują na uczucia, emocje, wyobraźnię ludzi,
 • ułatwiają identyfikację pełnionej roli społecznej/organizacyjnej,
 • ułatwiają komunikację.

Najczęściej artefakty dzieli się na 4 grupy:
 • Fizyczne
  o sposób ubierania się, fryzura, logo, odznaki, insygnia ról społecznych;
 • Językowe
  o hasła, zawołania, określenia, zbiory gestów, mity i językowe tabu, sposoby komunikacji;
 • Behawioralne
  o rytuały, ceremonie i behawioralne tabu;
 • Osobowe
  o bohaterowie organizacyjni – przykłady do naśladowania.

5. (1 pkt) Przedsiębiorstwo Mrożonex to hurtownik mrożonek w branży spożywczej. Ma 
dobre wyniki finansowe i reguluje swoje zobowiązania. W ostatnim czasie straciło jednak 
kilku kluczowych klientów, a jego pozycja na rynku mierzona udziałami nieznacznie 
spadła. Sytuacja ta może być objawem: 

a) kryzysu strategicznego,
b) kryzysu płynności, 
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c) kryzysu niewypłacalności, 
d) kryzysu wyników.

Kryzys strategiczny związany jest ze spadkiem potencjału strategicznego przedsiębiorstwa (w kryzysie 
strategicznym przedsiębiorstwo może osiągać zyski i nie mieć żadnych problemów z płynnością 
– dlatego też menedżerowie, którzy mają tendencję do koncentrowania się na wskaźnikach finan-
sowych mogą osłabienia pozycji strategicznej w początkowym okresie trwania kryzysu w ogóle 
nie dostrzec). Nasilający się kryzys strategiczny doprowadza do kryzysu płynności bądź wyników 
– i zazwyczaj dopiero wtedy menedżerowie podejmują działania obronne, wymagające zastosowania 
narzędzi restrukturyzacji naprawczej.

6. (1 pkt) Minimalny poziom kapitału zakładowego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
wynosi: 
a) 100 000 zł, 
b) 1000 zł, 
c) 5000 zł,
d) 50 000 zł. 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 
5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

7. (1 pkt) Do klasycznych instrumentów polityki pieniężnej nie zaliczamy: 
a) operacji otwartego rynku,
b) ustalenia kursu walutowego, 
c) poziomu rezerw obowiązkowych, 
d) wysokości centralnych stóp procentowych.

Bank centralny realizuje cele polityki monetarnej najczęściej z wykorzystaniem trzech instrumentów, 
którymi są:

 1) zmiana stóp procentowych – obniżenie stóp procentowych prowadzi do zwiększenia po-
daży pieniądza, dzięki łatwemu dostępowi osób prywatnych i przedsiębiorstw do kredytów 
przyczynia się do pobudzenia wzrostu gospodarczego;

 2) operacje otwartego rynku – działania na rynku papierów wartościowych (głównie obligacji), 
które również mają wpływ na poziom podaży pieniądza. Bank centralny, gdy podejmuje 
decyzję o zakupie dużej partii obligacji, wprowadza na rynek pieniądze i zwiększa ich 
podaż. Sprzedając obligacje, prowadzi do spadku podaży pieniądza;

 3) zmiana poziomu rezerw obowiązkowych – banki są zobowiązane do utrzymywania rezerw 
pieniężnych od depozytów zgromadzonych od klientów. W praktyce oznacza to, że od 
każdej złotówki przyjętego depozytu bank musi odprowadzić część na rachunek w banku 
centralnym na poczet rezerw, z których nie może udzielać kredytów swoim klientom. Tym 
samym przez zwiększenie stopy rezerw obowiązkowych, bank centralny zmniejsza ilość 
pieniędzy, które banki mogłyby wprowadzić do obrotu w formie kredytów. To oznacza, 
że zmniejsza on podaż pieniądza na rynku. Zmniejszając poziom rezerw obowiązkowych, 
bank centralny uzyskuje efekt przeciwny – większą podaż pieniądza.
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8. (1 pkt) Który z etapów nie jest składową analizy fundamentalnej:
a) analiza makrootoczenia,
b) analiza sektorowa,
c) analiza finansowa spółki,
d) analiza notowań spółki.

Analiza fundamentalna polega na kompleksowej ocenie potencjału wzrostu wartości spółki (analiza 
strategiczna spółki, perspektywy dla rynków, na których działa, kondycja finansowa itp.). Analiza 
makrootoczenia i analiza sektorowa to składowe analizy strategicznej. Analiza finansowa pozwala 
ocenić kondycję finansową spółki. Analiza notowań jest składową analizy technicznej. 

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że rynek w czasie rzeczywistym dyskontuje wszystkie 
dostępne informacje. Zwolennicy tej metody analizują przede wszystkim trendy tworzone przez 
kursy akcji. Zgodnie z ich przekonaniem trendy są przełożeniem zmiennych nastrojów inwestorów, 
a zachowania grupowe podlegają powtarzalnym fazom, które da się ująć w matematyczne schematy. 
W praktyce polega to na analizie wzorów (nazywanych formacjami), tworzonych przez wykresy 
kursów i odkrywaniu trendów w fazie początkowej.

9. (1 pkt) W klasyfikacji interesariuszy pracownicy przedsiębiorstwa zaliczani są do interesa-
riuszy:
a) substanowiących, 
b) kontekstowych,
c) kontraktowych,
d) mieszanych.

Interesariuszy przedsiębiorstwa dzieli się na 3 grupy:
 • substanowiących, czyli tych, bez których przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć (akcjonariusze, 

pracownicy),
 • kontraktowych, których relacje oparte są na kontraktach (dostawcy, nabywcy, konkurenci, 

instytucje finansowe),
 • kontekstowych, tzn. tworzących otoczenie społeczne i instytucjonalne (społeczność lokalna, 

instytucje administracji).

10. (1 pkt) Split akcji polega na:
a) przyznaniu pracownikom co najmniej 15% akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw,
b) rozdziale akcji nowej emisji wśród dotychczasowych akcjonariuszy (proporcjonalnie 

do posiadanych udziałów),
c) obniżeniu jednostkowej wartości nominalnej akcji i jednocześnie zwiększeniu 

ich liczby (z zachowaniem wielkości kapitału akcyjnego),
d) przeznaczeniu 100% zysku netto na wypłatę dywidendy.

Split (podział akcji) to obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu do-
tychczasowego kapitału akcyjnego spółki. Spółka decyduje się na split, żeby zwiększyć płynność 
akcji i ułatwić zakup akcji mniejszym inwestorom (np. jeżeli akcja przed splitem kosztuje 400 zł, 
a inwestor chce na zakup przeznaczyć 1000 zł, to kupi jedynie 2 akcje (za 800 zł, nie licząc pro-
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wizji). Po splicie, gdy każda akcja zostanie rozbita np. na 10 (tak jak w przypadku akcji PZU i splitu 
30 listopada 2015 r.), każda akcja będzie kosztować 40 zł (więc inwestor będzie mógł kupić 25 akcji 
i wykorzysta cały swój kapitał).

Mechanizm splitu polega na tym, że spółka dzieli istniejące akcje, bądź emituje dodatkowe (na każdą 
posiadaną), zachowując dotychczasowe proporcje udziałów poszczególnych akcjonariuszy. 

11. (2 pkt) Dewizami nie są:
a) waluty obce, 
b) czeki podróżne opiewające na waluty obce,
c) weksle płatne w walutach obcych,
d) papiery wartościowe pełniące funkcję środka płatniczego wystawione 

w walutach obcych.

Dewizy to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione 
w walutach obcych. Dewizami mogą być: 

 • krótkoterminowe należności,

 • dokumenty stwierdzające istnienie zagranicznych należności u zagranicznych kontrahentów 
(np. papiery wartościowe pełniące funkcją płatniczą – weksle, czeki, czeki podróżne).

Waluty obce nie są dewizami. 

12. (2 pkt) Zgodnie z prawem, 11 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 maksymalne oprocentowanie 
kredytów bankowych udzielanych przez banki w Polsce nie może przekroczyć:
a) 10% rocznie,
b) 15% rocznie,
c) 1/365 WIBOR dziennie,
d) nie ma ograniczeń.

Wartość maksymalnych odsetek w Polsce precyzuje Kodeks cywilny i wprowadzona od 20 lutego 
2006 roku tzw. ustawa antylichwiarska (namocy której maksymalne odsetki nie mogą być wyższe 
niż czterokrotność stopy lombardowej NBP). 11 kwietnia 2019 r. stopa lombardowa wynosiła 2,5%, 
co oznacza, że maksymalne oprocentowanie kredytów nie mogło przekraczać 10% rocznie.

13. (2 pkt) W modelu opracowanym przez W.Ch. Hilla oraz G.R. Jonesa strategia wielonarodowa 
charakteryzuje się:
a) wysoką koncentracją na kosztach oraz wysoką koncentracją na lokalnych dostosowa-

niach, 
b) wysoką koncentracją na kosztach oraz niską koncentracją na lokalnych dostosowa-

niach,
c) niską koncentracją na kosztach oraz wysoką koncentracją na lokalnych dostoso-

waniach,
d) niską koncentracją na kosztach oraz niską koncentracją na lokalnych dostosowa-

niach. 
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Wiedza, umiejętności, postawy – testy i zadania XIV edycji

14. (2 pkt) Lean Canvas to rodzaj modelu biznesowego stworzonego przez Asha Maurya. 
Dzięki swej prostocie popularny w start-upowym świecie. ElementemLean Canvas 
nie jest:
a) problem, 
b) kanały dostępu, 
c) harmonogram realizacji projektu, 
d) struktura przychodów.

Model Biznesowy Canvas składa się z dziewięciu części, które stanowią strukturę działalności fir-
my. Dotyczą one czterech głównych dziedzin każdego biznesu: oferty, klienta, infrastruktury oraz 
finansów.

Przedstawia go poniższa grafika:

15.  (2 pkt) Trend główny w klasycznej analizie technicznej składa się z:
a) 11 faz,
b) 3 faz,
c) 2 stanów,
d) 5 faz.

16. (2 pkt) Który ze sposobów nie jest wykorzystywany przy ustalaniu ostatecznej ceny emisyjnej 
akcji emitowanych po raz pierwszy?
a) subskrypcja z ceną sztywną,
b) subskrypcja z ceną minimalną,
c) budowanie księgi popytu,
d) subskrypcja z oddzielnie ustaloną ceną emisyjną dla inwestorów indywidualnych 

i instytucjonalnych.

Subskrypcja z ceną sztywną oznacza ogłoszenie ceny emisyjnej i rozpoczęcie przyjmowania zapi-
sów (rzadko stosowane, bo wymaga ustalenia ceny zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, żeby nie 
przeszacować (emisja nie dojdzie do skutku) lub nie podać za niskiej).

Subskrypcja z ceną minimalną – zamówienie na akcje z proponowaną ceną podaną przez kupują-
cego (forma przetargu) – korzystna cena dla emitenta, ale ogranicza możliwość wzrostów na rynku 
wtórnym, system może być stosowany jedynie w przypadku sprzedaży akcji już wyemitowanych.
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Test eliminacji centralnych z przykładowymi odpowiedziami

Księga popytu (bookbuilding) – ustalenie ceny poprzez zbieranie deklaracji inwestorów instytucjo-
nalnych; inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w tym samym czasie co inwestorzy instytu-
cjonalni (z ceną maksymalną) lub później z ceną już ustaloną (bądź z dodatkową formą dyskonta 
promującego inwestorów indywidualnych).

17. (2 pkt) Jeżeli w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. koszt kredytu bankowego wzrośnie 
o 1 punkt procentowy, to średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa (WACC) 
będzie: 
a) w 2018 r. większy niż w 2019 r.,
b) w 2018 r. taki sam jak w 2019 r., 
c) nie można tego stwierdzić, 
d) w 2018 r. mniejszy niż w 2019 r.

Średni ważony koszt kapitału (WACC) wyraża przeciętny koszt użycia różnych rodzajów kapitału 
dla finansowania działalności przedsiębiorstwa proporcjonalnie do wartości tego kapitału. Przy ob-
liczeniu WACC ujmuje się źródła kapitału jak: akcje zwykłe, akcje preferowane, kredyty i pożyczki, 
obligacje i inne rodzaje emitowanych papierów wartościowych oraz ich koszty pozyskania. WACC 
uzyskuje się z przemnożenia poszczególnych składników kapitału przez ich koszty, co formalnie 
można zapisać następującą formułą:

WACC = 
E

V
 k

E
 +

D

V
 k

D
 (1 – T)

gdzie: WACC – średni ważony koszt kapitału w %
 k

E
 – koszt kapitału własnego w %

 k
D
 – koszt kapitału obcego w %

 E – rynkowa wartość kapitału własnego

 D – rynkowa wartość długu

 V – rynkowa wartość przedsiębiorstwa

 E/V – udział procentowy finansowania przedsiębiorstwa przez kapitał własny

 D/V – udział finansowania przedsiębiorstwa długiem

 T – stopa podatku dochodowego

Znajomość wysokości WACC jest bardzo istotna dla zarządzania finansami każdego podmiotu 
gospodarczego, ponieważ: 

 • WACC określa stopę zwrotu konieczną do tego, aby podmiot gospodarczy generował 
nadwyżkę ekonomiczną, 

 • WACC jest najniższą możliwą do przyjęcia stopą zwrotu dla nowych inwestycji (a więc 
powinien być wymaganą stopą zwrotu w ocenie opaczności przedsięwzięć inwestycyj-
nych),

 • wyższy poziom WACC danego przedsiębiorstwa, w porównaniu do innych firm tej samej 
branży, świadczy o tym, że w opinii inwestorów i kredytodawców działalność tej firmy 
obarczona jest wyższym poziomem ryzyka,

 • można porównywać koszt kapitału pochodzącego z różnych strategii finansowania z ak-
tualnym WACC, co umożliwia wybór takich źródeł finansowania, które pozwolą obniżyć 
ogólny koszt kapitału. 
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Wiedza, umiejętności, postawy – testy i zadania XIV edycji

18. (2 pkt) Ile jednostek czasowych, zgodnie z techniką ścieżki krytycznej, będzie trwał poniższy 
projekt?

a) 16 jednostek,
b) 17 jednostek,
c) 21 jednostek, 
d) 18 jednostek.

W metodzie ścieżki krytycznej czasy trwania czynności zaznaczone są na strzałkach. W powyższym 
układzie projekt zakończy się najwcześniej po 18 jednostkach czasowych.

19. (2 pkt) Na poniższym wykresie są przedstawione notowania jednej ze spółek z warszawskiej 
GPW.

Notowanym podmiotem jest:
a) LPP,
b) Orlen,
c) PZU,
d) PKO BP.
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Test eliminacji centralnych z przykładowymi odpowiedziami

Na wykresie przedstawione są notowania akcji LPP SA. LPP jest rekordzistą na warszawskiej GPW 
jeżeli chodzi o cenę jednej akcji. Spółka kilkukrotnie osiągała notowania na poziomie 10 000 zł za 
jedną akcję. Inwestorzy, którzy w kupili akcje spółki w maju 2001 roku w ofercie publicznej w cenie 
48 zł za akcję, przez kilka lat mogli uzyskać 20 833% stopę zwrotu. 

20. (2 pkt) Do fundamentalnych elementów modelu biznesowego w koncepcji A. Osterwaldera 
i Y. Pigneur nie zalicza się:
a) kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 
b) kluczowych partnerów,
c) kluczowych zasobów,
d) propozycji wartości.

P y t a n i a   o t w a r t e   i   p r o b l e m o w e
Przykładowe odpowiedzi.

21. (5 pkt) Wymień 5 różnych KCS dla sieci supermarketów spożywczych w dużym mieście 
w Polsce.

Np. lokalizacja, szerokość asortymentu, marka, jakość pracowników, udział rynkowy.

22. (5 pkt) Wymień 5 szans z makrootoczenia dla producenta rowerów w Polsce.

Np. zmiana zamożności społeczeństwa, większa świadomość zdrowotna, większa świadomość eko-
logiczna, utrudniony dostęp samochodów do miast, rozwój infrastruktury rowerowej w miastach.

23. (5 pkt) Przedsiębiorstwo ABC rozważa rozpoczęcie produkcji i sprzedaży długopisów. 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że miesięczne koszty stałe wyniosą 100,00 zł, koszt 
zmienny wyprodukowania jednego długopisu wyniesie 1,00 zł, a cena, za jaką długopis 
można sprzedawać 3,00 zł. 

 Jaka musi być miesięczna wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa w ujęciu ilościowym, aby 
osiągnąć BEP (break even point)?

Rozwiązanie:
BEP to sytuacja, w której Koszty całkowite = Przychody całkowite
X – wielkość produkcji
100 + 1 x = 3 x
X = 50
Odp. 50 sztuk

24. (5 pkt) Ile wynosi próg rentowności w ujęciu wartościowym dla pytania 23?

Próg rentowności w ujęciu wartościowym to wielkość przychodów, które pozwolą uzyskać 0 wynik.
50 szt. x 3 zł = 150 zł
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Wiedza, umiejętności, postawy – testy i zadania XIV edycji

25. (5 pkt) Wpisz brakujące pola w modelu 5 sił Portera.

Główną siłą analizowanego modelu jest naturalna rywalizacja pomiędzy konkurentami będącymi 
już w danym sektorze. Wpływ na centrum modelu mają cztery pozostałe siły:

 • Dostawcy – czyli siła przetargowa dostawców,
 • Nabywcy – czyli siła przetargowa nabywców,
 • Substytuty – czyli groźba substytucyjnych produktów lub usług,
 • Potencjalni wchodzący – czyli groźba nowych wejść.

26. (5 pkt) Wpisz brakujące potrzeby w modelu potrzeb A. Maslowa.
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Test eliminacji centralnych z przykładowymi odpowiedziami

 •  Potrzeby fizjologiczne – najniższe w hierarchii, takie jak głód, pragnienie, sen, potrzeby 
seksualne, unikanie zimna bądź gorąca. Powinny być zaspokajane jako pierwsze. Zaspoko-
jenie tych potrzeb jest niezbędne do utrzymania człowieka przy życiu i umożliwia osiąganie 
wyższych celów.

 •  Potrzeby bezpieczeństwa - dominują u niemowląt (np. potrzeba ochrony przed nagłym 
hałasem lub ukojenie strachu przed osobami obcymi), ale występują też u dorosłych, 
zwłaszcza w czasie wojny, długotrwałej choroby, katastrofy czy bezrobocia. Są to również 
potrzeby oparcia oraz opieki.

 •  Potrzeby przynależnoścido grupy opisać można jako pragnienie uczuciowych związków 
oraz przebywania z innymi ludźmi, należenia do społeczności, do danej grupy, akceptacji 
ze strony innych, przyjaźni i zrozumienia.

 •  Potrzeby uznania są potrzebami samoakceptacji i doznawania szacunku ze strony innych 
osób. Do tej grupy zaliczamy potrzeby: dominacji, uznania, prestiżu, zyskiwania znaczącej 
pozycji społecznej itp. Zaspokojenie ich pozwala rozwinąć poczucie własnej wartości oraz 
zaufania do samego siebie.

 •  Potrzeby samorealizacji znajdują się najwyżej w hierarchii. Pojawiają się po zaspokojeniu 
niższych potrzeb. Jako jedyne należą do potrzeb wzrostu.

27. (5 pkt) Wpisz poszczególne fazy w klasycznym cyklu koniunkturalnym oraz uzupełnij podpis 
na osi rzędnej.
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Wiedza, umiejętności, postawy – testy i zadania XIV edycji

28. (5 pkt) Uzupełnij klasyfikację stylów kierowania zgodnie ze zmiennymi.

29. (5 pkt) Przedstaw rekomendacje inwestycyjne wynikające z macierzy BCG dla produktów 
A, B, C, D oraz uzupełnij podpis na osi rzędnej.

Macierz BCG pozwala na prezentację portfela produkcji przedsiębiorstwa. Podział produktów na 
4 kategorie odbywa się w oparciu o wzrost rynku i względny udział w rynku (rysunek poniżej).
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Test eliminacji centralnych z przykładowymi odpowiedziami

Naturalne rekomendacje dla produktów w poszczególnych kategoriach:
 • Gwiazdy – inaczej nazywane „przebojami”. Są to produkty, które wymagają tak dużego 

finansowania, że nie generują nadwyżki. Nie oznacza to jednak, że nie uzyskuje się z nich 
przychodów. Inwestowanie w gwiazdę jest bardzo opłacalne, ponieważ tempo wzrostu 
rynku jest wysokie, a sam produkt – konkurencyjny i rozwojowy. Gwiazdy z biegiem czasu 
mogą przekształcić się w dojne krowy. Rekomendacja: Utrzymaj lub zwiększaj udział 
w rynku.

 • Dojne krowy – produkty będące żywicielami jednostki organizacyjnej. Wzrost rynku jest 
wolny, ale dzięki dużemu udziałowi w rynku mają mocną i stabilną pozycję. Są to wyroby, 
które generują przedsiębiorstwu nadwyżkę netto i mogą finansować pozostałe wyroby, in-
westycje lub być wsparciem dla rozwijających się gwiazd. Rekomendacja: Utrzymaj udział 
w rynku.

 • Znaki zapytania – inaczej dylematy – to produkty deficytowe, których możliwości trudno 
określić. Charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. Przynoszą 
przedsiębiorstwu niskie dochody, jednak w dłuższej perspektywie, jeżeli zostaną doinwe-
stowane, mogą stać się gwiazdami. Rekomendacja: Zwiększaj udział w rynku lub wyciągnij 
korzyści i wycofaj się z rynku.

 • Psy – inaczej kule u nogi – to produkty nieprzynoszące znaczącej nadwyżki i niemające 
perspektyw rozwoju. Wzrost rynku jest niski i taki też jest ich udział w nim. Są one rezul-
tatem przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni nasycony danym 
rodzajem usług. Należy więc rozważyć możliwość wycofania się z danego sektora rynku, 
gdyż produkty te pochłaniają zbyt dużo środków finansowych, przynosząc w zamian zni-
kome dochody. Rekomendacja: Wyciągnij korzyści i wycofaj się z rynku.
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Kilka słów od Organizatorów

W ramach Olimpiady Przedsiębiorczości, poza głównym nurtem zawodów, realizowane 
są działania towarzyszące, tj. projekty edukacji ekonomicznej skierowane do uczniów szkół 
z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców):Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości, 
Praktyk Biznesu, Diamenty Przedsiębiorczości oraz projekt szkoleniowy skierowany do opiekunów 
merytorycznych OP – Mentorship Academy.

Celem projektów skierowanych do młodzieży jest aktywizacja uczniów z mniejszych ośrod-
ków miejskich, a projektu skierowanego do nauczycieli – zwiększenie efektywnościprzygotowań 
zawodników do Olimpiady poprzez stworzenie przestrzeni wymiany dobrych praktyk.

W ramach XIV edycji nie zrealizowano wszystkich działań lub na zakładanym poziomie 
ze względu na trwający w całym kraju generalny strajk nauczycieli skutkujący zawieszeniem 
zajęć lekcyjnych w szkołach, będących warunkiem realizacji: Innowatorium. Tydzień Przed-
siębiorczości, Praktyka biznesu oraz działania będącego ich wynikową, tj. Diamentów przed-
siębiorczości. 

Trwający w kwietniu 2019 r. strajk poza tym, iż uniemożliwił realizację zajęć w ramach ww. 
działań towarzyszących w czasie jego trwania, zasadniczo ograniczył możliwość realizacji zajęć 
w szkołach po jego zakończeniu. Dyrektorzy szkół odpowiedzialni za nadzór pedagogiczny, 
a tym samym realizację podstawy programowej, pomimo deklarowanego zainteresowania, 
odmawiali zaangażowania w projekt ze względu na: konieczność realizacji podstawy programo-
wej w zakresie niezrealizowanym ze względu na strajk; przygotowania do matur przebiegające 
w wyniku strajku w trybie ekstraordynaryjnym; klasyfikacyjne rady pedagogiczne; zbliżające 
się zakończenie roku szkolnego.
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Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”

Założenia programowe i organizacyjne

Idea
5-dniowe warsztaty z zakresu ekonomii i zarządzania dla uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych  z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci
Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych (przede wszystkim liceów ogólno-

kształcących oraz techników ekonomicznych), zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 
30 tys. mieszkańców.

Cele
o zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii 

i zarządzania
o wzbudzenie proaktywnych postaw uczniów
o wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących 

prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego
o promocja Olimpiady Przedsiębiorczości
o zainteresowanie młodzieży studiami na kierunkach ekonomicznych

Program
Program składa się z 5 stałych bloków tematycznych:
• strategie przedsiębiorstw (np. współczesne strategie konkurencji, rozwój przedsię-

biorstw, współczesne koncepcje zarządzania)
• marketing (np. strategie, narzędzia, współczesne koncepcje, formy)
• zarządzanie zasobami ludzkimi (np. polityka personalna z omówieniem poszczegól-

nych elementów, trendy HR, praktyczne aspekty)
• miękkie elementy zarządzania (np. techniki menedżerskie, praca zespołowa, zarzą-

dzanie czasem, przywództwo, psychologia biznesu, kultura organizacyjna)
• finanse (np. współczesne trendy w finansach, giełda papierów wartościowych, strategie 

inwestycyjne, kryzys finansowy)

Miejsce
Warsztaty odbywają się w miastach powiatowych (poniżej 30tys. mieszkańców) od-

dalonych od dużych ośrodków miejskich, w szkołach, innych placówkach oświatowych 
albo w salach udostępnionych przez lokalne instytucje kulturalno-oświatowe lub władze 
samorządowe.

Działania towarzyszące XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
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Termin
4 edycje Innowatorium w 4 powiatach realizowane w okresie grudzień–czerwiec.

Organizacja
• 5-dniowe warsztaty po 4 godziny lekcyjne (łącznie 20 godzin) prowadzone są zwykle

w godzinach 12.00–15.00.
• Każdy dzień warsztatowy poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu.
• Warsztaty prowadzą doktoranci z publicznych uczelni ekonomicznych.
• Każdy blok tematyczny prowadzony jest przez innego doktoranta.
• Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.
• Uczestnikami warsztatów są uczniowie szkół znajdujących się w mieście powiatowym, 

a także uczniowie szkół z okolicznych miejscowości w danym powiecie (3–5 szkół).
• Warsztaty prowadzone są w grupach liczących 45–50 uczniów.
• Uczniom towarzyszy opiekun z każdej szkoły, który odpowiada za ich bezpieczeń-

stwo.
• Opiekunowie grup zachęcani są do aktywnego udziału w warsztatach.
• Organizator (FPiAKE) zapewnia materiały warsztatowe (dydaktyczne oraz biurowe).
• Udostępniona sala warsztatowa powinna być wyposażona w ławki/krzesła dla uczest-

ników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, nagłośnienie 
(opcjonalnie).

• Uczestnicy za aktywne uczestnictwo otrzymują nagrody książkowe.
• Szkoły biorące udział w warsztatach otrzymują pakiet książek z zakresu związanego 

z tematyką zajęć.
• Uczestnicy oraz szkoły po ukończeniu warsztatu otrzymują certyfikaty.
• Udział w warsztatach jest bezpłatny.
• Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu
Rekrutacja do udziału w projekcie Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości odbywa się 

w dwóch formach:
1. indywidualne zgłoszenie szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu Olimpiady
2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora w odniesieniu do kryteriów rekrutacyj-

nych

Kryteria rekrutacyjne:
1. szkoła/y znajdująca/e się w miejscowościach liczących do 30 tys. mieszkańców;preferowane 

szkoły z mniejszych ośrodków
2. udział co najmniej 50 uczniów
3. udział każdego ucznia co najmniej w 4 z 5 dni warsztatowych
4. zapewnienie opiekuna grup szkolnych
5. wsparcie organizacyjne

Przyjmuje się kryteria pomocnicze:
– kryterium większego oddziaływania: udział kilku szkół z terenu jednego powiatu, 

z zastrzeżeniem zachowania kryterium 1.

Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”
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– kryterium partycypacji: zapewnienie przez szkołę/szkoły we współpracy z lokalnymi 
władzami samorządowymi sali, w której odbędą się warsztaty, w odniesieniu do przy-
jętego standardu wyposażenia sali warsztatowej

Organizator przyjmuje kryterium geograficzne jako najważniejsze. Do udziału zapraszane 
są przede wszystkim szkoły z województw o najniższym odsetku zgłoszeń w kolejnych edycjach 
Olimpiady oraz szkoły z województw nieobjętych działaniami projektowymi.

Zrealizowane edycje
Projekt realizowany jest od 10 lat. Pierwsza edycja została zorganizowana w ramach IV 

edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (rok szkolny 2008/2009). Łącznie zrealizowano 40 edycji, 
w których udział wzięło 1829 uczniów ze 114 szkół zlokalizowanych w 39 powiatach 15 woje-
wództw. Wszystkie zajęcia trwały łącznie 800 godzin lekcyjnych (600 zegarowych).

W latach 2008–2018 Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości zrealizowano w następu-
jących miejscowościach:

Rok
szkolny

Nr
edycji

Powiat Województwo Data Miejscowość

2008/2009

1 wyszkowski mazowieckie 16–20 marca 2009 r. Wyszków

2 sokólski podlaskie 18–22 maja 2009 r. Sokółka

3 działdowski warmińsko-mazurskie 25–29 maja 2009 r. Działdowo

2009/2010

4 tarnobrzeski podkarpackie 16–20 listopada 2009 r. Nowa Dęba

5 rycki lubelskie 23–27 listopada 2009 r. Ryki

6 nidzicki warmińsko-mazurskie 17–21 maja 2010 r. Nidzica

7 bielski podlaskie 24–28 maja 2010 r. Bielsk Podlaski

2010/2011

8 sierpecki mazowieckie 15–19 listopada 2010 r. Sierpc

9 łęczycki łódzkie 22–26 listopada 2010 r. Łęczyca

10 konecki świętokrzyskie 21–25 marca 2011 r. Końskie

11 kolski wielkopolskie 16–20 maja 2011 r. Koło

12 dąbrowski małopolskie 23–27 maja 2011 r.
Dąbrowa 
Tarnowska

2011/2012

13 jarociński wielkopolskie 21–25 listopada 2011 r. Jarocin

14 milicki dolnośląskie 20–24 lutego 2012 r. Milicz

15 oleski dolnośląskie 23–27 kwietnia 2012 r. Praszka

16 częstochowski śląskie 14–18 maja 2012 r. Lelów

2012/2013

17 opoczyński łódzkie 3–7 grudnia 2012 r. Opoczno

18 łowicki łódzkie 15–19 kwietnia 2013 r. Łowicz

19 garwoliński mazowieckie 20–24 maja 2013 r. Garwolin

20 lubański dolnośląskie 20–24 maja 2013 r. Lubań

Działania towarzyszące XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
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Rok
szkolny

Nr
edycji

Powiat Województwo Data Miejscowość

2013/2014

21 przysuski mazowieckie 18–22 listopada 2013 r. Przysucha

22 łukowski lubelskie 24–28 marca 2014 r. Łuków

23 ostrowski mazowieckie 19–23 maja 2014 r.
Ostrów 
Mazowiecka

24 makowski mazowieckie 26–30 maja 2014 r.
Maków 
Mazowiecki

2014/2015

25 grajewski podlaskie 24–28 listopada 2014 r. Grajewo

26 grójecki mazowieckie 20–24 kwietnia 2015 r. Grójec

27 siemiatycki podlaskie 18–22 maja 2015 r. Siemiatycze

28 radzyński lubelskie 25–29 maja 2015 r. Radzyń Podlaski

2015/2016

29 suski małopolskie 25–29 kwietnia 2016 r. Jordanów

30 włoszczowski świętokrzyskie 6–20 maja 2016 r. Włoszczowa

31 pszczyński śląskie 6–10 czerwca 2016 r. Pszczyna

32 nowotomyski wielkopolskie 6–10 czerwca 2016 r. Nowy Tomyśl

2016/2017

33 lipski mazowieckie 8–12 maja 2017 r. Lipsko

34 strzelecki opolskie 15–19 maja 2017 r. Strzelce Opolskie

35 żniński kujawsko-pomorskie 22–26 maja 2017 r. Żnin

36 nysa opolskie 5–9 czerwca 2017 r. Nysa

2017/2018

37
czarnkowsko-
-trzcianecki

wielkopolskie 21–25 maja 2018r.
Czarnków

38
czarnkowsko-
-trzcianecki

wielkopolskie 4–8 czerwca 2018 r.
Czarnków

39 świebodziński lubuskie 11–15 czerwca 2018 r. Świebodzin

40 kartuski pomorskie 11–15 czerwca 2018 r. Kartuzy

2018/2019

41 słubicki lubuskie 10–14grudnia 2018 r. Słubice

42 lubaczowski podkarpackie 10–14grudnia 2018 r. Lubaczów

43 nowodworski mazowieckie 10–14 czerwca 2018 r.
Nowy Dwór 
Mazowiecki

W ramach tegorocznych edycji (41–43) w warsztatach Innowatoriumłącznie udział wzięło 
124 uczniów z 5 szkół.

Uczestnicy za aktywność otrzymywali książki, zaś szkolne biblioteki pakiety publikacji.
Projekt będzie kontynuowany w ramach XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”
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Założenia programowe i organizacyjne

Idea
45-minutowe spotkania z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci
Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowoś-

ciach poniżej 30 tys. mieszkańców.

Cele
o zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie 

własnej firmy
o rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej
o promowanie samozatrudnienia oraz idei startupu
o promocja Olimpiady Przedsiębiorczości

Program
Program spotkań dotyczy praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców oraz własnej praktyki w prowadze-
niu firmy prowadzący spotkanie – będący młodym przedsiębiorcą – opowiada młodzieży 
o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy.

Miejsce
Spotkania odbywają się w szkołach w miastach powiatowych (poniżej 30 tys. miesz-

kańców) oddalonych od dużych ośrodków miejskich.

Termin
30 spotkań z Praktykiem Biznesu w okresie grudzień–czerwiec.

Organizacja
• 45-minutowe spotkania prowadzone są w szkołach w ramach lekcji przedmiotu 

podstawy przedsiębiorczości lub godziny wychowawczej.
• Spotkanie prowadzi młody przedsiębiorca – praktyk biznesu.
• Spotkania organizowane są w grupach liczących minimum 30 uczniów.
• Uczniom towarzyszy opiekun (nauczyciel/wychowawca), który odpowiada za ich 

bezpieczeństwo.

Praktyk Biznesu

Działania towarzyszące XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
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• Sala, w której organizowane jest spotkanie, powinna być wyposażona w ławki/krzesła 
dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, nagłoś-
nienie (opcjonalnie).

• Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
• Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu
Rekrutacja do projektu Praktyk Biznesu odbywa się w dwóch formach:
1. indywidualne zgłoszenie szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu Olimpiady
2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekruta-

cyjnych

Kryteria rekrutacyjne:
1. szkoła znajdująca się w miejscowości liczącej do 30tys. mieszkańców;preferowane 

szkoły z mniejszych ośrodków
2. udział co najmniej 30 uczniów
3. zapewnienie opiekuna grupy
4. wsparcie organizacyjne
Organizator jako najważniejsze przyjmuje kryterium geograficzne. Do udziału zapraszane 

są przede wszystkim szkoły z województw o najniższym odsetku zgłoszeń w kolejnych edycjach 
Olimpiady oraz szkoły z województw nieobjętych działaniami projektowymi.

Zrealizowane spotkania
Projekt realizowany jest od 3 lat, choć dopiero od XIII edycji Olimpiady pod nazwą Prak-

tyk Biznesu (pilotaż).W ciągu 3 lat realizacji projektu odbyło się 109 spotkań w 90 szkołach 
zlokalizowanych w 59 powiatach 10 województw. Wszystkie zajęcia trwały łącznie 109 godzin 
lekcyjnych (ok. 82 zegarowych).

W latach 2016–2018 program Praktyk Biznesu zrealizowano w następujących powiatach:

Rok
szkolny

Nr
spotkania

Powiat Województwo Data Miejscowość

2015/2016

1 nowodworski mazowieckie 8 marca 2016 Nasielsk

2 ciechanowski mazowieckie 8 marca 2016 Ciechanów

3 ciechanowski mazowieckie 8 marca 2016 Ciechanów

4 rycki lubelskie 17 marca 2016 Sobieszyn

5 rycki lubelskie 17 marca 2016 Dęblin

6 zwoleński mazowieckie 17 marca 2016 Zwoleń

7 legionowski mazowieckie 23 marca 2016 Komornica

8 mławski mazowieckie 23 marca 2016 Radzanów

9 ciechanowski mazowieckie 23 marca 2016 Glinojeck

10 mławski mazowieckie 31 marca 2016 Strzegowo

11 płocki mazowieckie 31 marca 2016 Staroźreby

Praktyk Biznesu
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Rok
szkolny

Nr
spotkania

Powiat Województwo Data Miejscowość

ciąg dalszy

2015/2016

12 płoński mazowieckie 31 marca 2016 Nowe Miasto

13 zgierski łódzkie 13 kwietnia 2016 Głowno

14 zgierski łódzkie 13 kwietnia 2016 Bratoszewice

15 rawski łódzkie 13 kwietnia 2016
Rawa
Mazowiecka

16 sochaczewski mazowieckie 21 kwietnia 2016 Teresin

17 zgierski łódzkie 21 kwietnia 2016 Głowno

18 skierniewicki łódzkie 21 kwietnia 2016 Bolimów

19 rawski łódzkie 10 maja 2016 Biała Rawska

20 opoczyński łódzkie 10 maja 2016 Drzewica

21 rawski łódzkie 19 maja 2016
Rawa 
Mazowiecka

22 grójecki mazowieckie 19 maja 2016
Nowe Miasto 
nad Pilicą

23 grójecki mazowieckie 19 maja 2016
Nowe Miasto 
nad Pilicą

24 radomski mazowieckie 8 czerwca 2016 Pionki

25 piaseczyński mazowieckie 8 czerwca 2016 Góra Kalwaria

26 garwoliński mazowieckie 16 czerwca 2016 Łaskarzew

27 otwocki mazowieckie 16 czerwca 2016 Karczew

28 sokołowski mazowieckie 20 czerwca 2016
Sokołów
Podlaski

29
wysokomazo-
wiecki

podlaskie 21 czerwca 2016 Czyżew

30 zambrowski podlaskie 21 czerwca 2016 Zambrów

31 ostrowski mazowieckie 21 czerwca 2016
Ostrów
Mazowiecka

32 miński mazowieckie 22 czerwca 2016 Mrozy

33 piaseczyński mazowieckie 22 czerwca 2016 Góra Kalwaria

2016/2017

34 garwoliński mazowieckie 12 października 2016 Garwolin

35 makowski mazowieckie 26 października 2016
Maków
Mazowiecki

36 wyszkowski mazowieckie 26 października 2016 Wyszków

37 wyszkowski mazowieckie 27 października 2016 Wyszków

38
wysokomazo-
wiecki

podlaskie 27 października 2016
Wysokie
Mazowieckie

39
wysokomazo-
wiecki

podlaskie 27 października 2016
Wysokie
Mazowieckie

40 przeworski podkarpackie 28 października 2016 Sieniawa
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Rok
szkolny

Nr
spotkania

Powiat Województwo Data Miejscowość

ciąg dalszy

2016/2017

41 przeworski podkarpackie 28 października 2016 Przeworsk

42 opolski lubelskie 24 lutego 2017 Opole Lubelskie

43 sierpecki mazowieckie 3 marca 2017 Sierpc

44 płoński mazowieckie 3 marca 2017 Raciąż

45 żyrardowski mazowieckie 16 marca 2017 Mszczonów

46 rawski łódzkie 16 marca 2017
Rawa
Mazowiecka

47 łowicki łódzkie 16 marca 2017 Łowicz

48 jędrzejowski świętokrzyskie 22 marca 2017 Jędrzejów

49 pińczowski świętokrzyskie 22 marca 2017 Pińczów

50 jędrzejowski świętokrzyskie 22 marca 2017 Sędziszów

51 kazimierski świętokrzyskie 23 marca 2017 Skalbmierz

52 kazimierski świętokrzyskie 23 marca 2017 Cudzynowice

53 jędrzejowski świętokrzyskie 23 marca 2017 Jędrzejów

54 sokołowski mazowieckie 5 kwietnia 2017 Kosów Lacki

55 łosicki mazowieckie 5 kwietnia 2017 Łosice

56 buski świętokrzyskie 19 kwietnia 2017 Busko-Zdrój

57 buski świętokrzyskie 19 kwietnia 2017 Busko-Zdrój

58 gołdapski warmińsko-mazurskie 26 kwietnia 2017 Gołdap

59 olecki warmińsko-mazurskie 26 kwietnia 2017 Olecko

60 olecki warmińsko-mazurskie 27 kwietnia 2017 Olecko

61 piski warmińsko-mazurskie 27 kwietnia 2017 Biała Piska

62 giżycki warmińsko-mazurskie 27 kwietnia 2017 Wydminy

63 turecki wielkopolskie 11maja 2017 Kaczki

64 kutnowski łódzkie 11maja 2017 Krośniewice

65 włocławski kujawsko-pomorskie 12 maja 2017 Izbica Kujawska

66 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 12 maja 2017
Aleksandrów
Kujawski

67 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 12 maja 2017
Aleksandrów
Kujawski

68 gostyniński mazowieckie 2 czerwca 2017 Gostynin

69 kutnowski łódzkie 2 czerwca 2017 Żychlin

70 kutnowski łódzkie 7 czerwca 2017 Wały B

71 inowrocławski kujawsko-pomorskie 7 czerwca 2017 Kruszwica

72 węgrowski mazowieckie 9 czerwca 2017 Węgrów

73 węgrowski mazowieckie 9 czerwca 2017 Sadowne

74 węgrowski mazowieckie 14 czerwca 2017 Węgrów

Praktyk Biznesu
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Rok
szkolny

Nr
spotkania

Powiat Województwo Data Miejscowość

ciąg dalszy

2016/2017

75 pułtuski mazowieckie 14 czerwca 2017 Pułtusk

76 łosicki mazowieckie 20 czerwca 2017 Łosice

77 łosicki mazowieckie 20 czerwca 2017 Łosice

78 sokołowski mazowieckie 20 czerwca 2017
Sokołów 
Podlaski

2017/2018

79 bielski podlaskie 10 maja 2018 Bielsk Podlaski

80 bielski podlaskie 10 maja 2018 Bielsk Podlaski

81 hajnowski podlaskie 10 maja 2018 Hajnówka

82 bielski podlaskie 14 maja 2018 Bielsk Podlaski

83 bielski podlaskie 14 maja 2018 Bielsk Podlaski

84 siemiatycki podlaskie 14 maja 2018 Czartajew

85 siemiatycki podlaskie 14 maja 2018 Czartajew

86 krasnostawski lubelskie 17 maja 2018 Krasnystaw

87 krasnostawski lubelskie 17maja 2018 Krasnystaw

88 grajewski podlaskie 24 maja 2018 Szczuczyn

89 ostrołęcki mazowieckie 24 maja 2018 Łyse

90 grajewski podlaskie 24 maja 2018 Grajewo

91 grajewski podlaskie 24 maja 2018 Grajewo

92 sokólski podlaskie 4 czerwca 2018 Sokółka

93 sokólski podlaskie 4 czerwca 2018 Sokółka

94 białostocki podlaskie 5 czerwca 2018 Łapy

95 moniecki podlaskie 5 czerwca 2018 Mońki

96 grajewski podlaskie 5 czerwca 2018 Grajewo

97 kłobucki śląskie 6 czerwca 2018 Krzepice

98 kłobucki śląskie 6 czerwca 2018 Kłobuck

99 działdowski warmińsko-mazurskie 7 czerwca 2018 Lidzbark

100 działdowski warmińsko-mazurskie 7 czerwca 2018 Lidzbark

101 żuromiński mazowieckie 7 czerwca 2018 Żuromin

102 żuromiński mazowieckie 7 czerwca 2018 Zielona

103 działdowski warmińsko-mazurskie 7 czerwca 2018 Działdowo

104 działdowski warmińsko-mazurskie 7 czerwca 2018 Działdowo

105 bielski podlaskie 12 czerwca 2018 Bielsk Podlaski

106 bielski podlaskie 12 czerwca 2018 Bielsk Podlaski

107 działdowski warmińsko-mazurskie 13 czerwca 2018 Malinowo

108 działdowski warmińsko-mazurskie 13 czerwca 2018 Lidzbark

109 działdowski warmińsko-mazurskie 13 czerwca 2018 Działdowo
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Rok
szkolny

Nr
spotkania

Powiat Województwo Data Miejscowość

2018/2019

110 kolski wielkopolskie 20 listopada 2018 Koło

111 kolski wielkopolskie 20 listopada 2018 Koło

112 słupecki wielkopolskie 21 listopada 2018 Słupca

113 słupecki wielkopolskie 21 listopada 2018 Słupca

114 słupecki wielkopolskie 21 listopada 2018 Zagórów

115 lubaczowski podkarpackie 10 grudnia 2018 Lubaczów

116 brzozowski podkarpackie 11 grudnia 2018 Brzozów

117 brzozowski podkarpackie 11 grudnia 2018 Brzozów

118 średzki wielkopolskie 7 czerwca 2019
Środa 
Wielkopolska

119 średzki wielkopolskie 7 czerwca 2019
Środa 
Wielkopolska

120
czarnkowsko-
trzcianecki

wielkopolskie 13czerwca 2019
Krzyż 
Wielkopolski

Projekt będzie kontynuowany w ramach XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Praktyk Biznesu
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Działania towarzyszące XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Założenia programowe i organizacyjne

Idea
3-godzinne konsultacje z doradcą zawodowym poświęcone planowaniu ścieżki edu-

kacyjno-zawodowej dla uczestników warsztatów/spotkań realizowanych w ramach projektów 
Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości oraz Praktyk Biznesu.

Adresaci
Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowościach 

poniżej 30 tys. mieszkańców, będący uczestnikami projektów Innowatorium. Tydzień Przed-

siębiorczości oraz Praktyk Biznesu.

Cele
Celem indywidualnych konsultacji doradczych jest wsparcie ucznia w świadomym i samo-

dzielnym planowaniu kariery oraz podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Metody
Wybrane metody pracy stosowane w czasie spotkania:
– rozmowa doradcza
– techniki plastyczne
– techniki psychometryczne, np. Q-SORT
– kwestionariusze, checklisty
– portfolio

Efekty: indywidualne portfolio kariery, czyli spersonalizowana forma dokumentowania 
efektów pracy wypracowanych przez ucznia w czasie spotkania. Celem tej metody pracy jest 
wzmocnienie refleksyjności ucznia na temat jego własnych zasobów i uczynienie z tej refleksji 
procesu, który może być monitorowany zarówno przez ucznia, jak i doradcę szkolnego, wy-
chowawcę czy rodzica.

Obszary pracy podczas konsultacji:
Pomoc w wyrażeniu potrzeb i oczekiwań, zawarcie umowy i sprecyzowanie oczekiwań 

wobec spotkania i jego efektów.
Poznanie samego siebie, m.in. swojego systemu wartości, zainteresowań, motywacji, osiąg-

nięć, gotowości do zmiany, wspólne poszukiwanie zasobów pomocnych w realizacji założonego 
celu lub rozwiązania problemu.

Eksploracja otoczenia, m.in. rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych, znalezienie źródeł 
informacji, odkrywanie w otoczeniu sprzymierzeńców i źródeł wsparcia.

Diamenty Przedsiębiorczości
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Omówienie informacji dotyczących zawodów, grup zawodowych, systemu kształcenia, 
możliwości podnoszenia kwalifikacji, źródeł samodzielnego zdobywania i przetwarzania in-
formacji.

Ustalenie preferencji i priorytetów, przygotowanie planu działania, podsumowanie spotkania.

Miejsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Termin
10 konsultacji z doradcą zawodowym realizowanych w okresie grudzień–czerwiec.

Organizacja
• Indywidualne 3-godzinne konsultacje realizowane w formie stacjonarnej i/lub (od 

OP14) łączonej: 2 godziny stacjonarnej konsultacji z 1 godziną konsultacji on-line.
• Spotkanie prowadzi dyplomowany doradca zawodowy.
• Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników poza czasem trwania 

konsultacji oraz posiłku.
• Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnikom zwracane są koszty podróży oraz 

ewentualnego noclegu. Zapewnione jest wyżywienie.
• Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu
Rekrutacja do udziału w działaniu odbywa się na zasadzie rekomendacji udzielanej uczest-

nikom warsztatów/spotkań projektów Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości oraz Praktyk 

Biznesu. Rekomendacji udzielają prowadzący ww. warsztaty/spotkania.

Kryteria rekrutacyjne – organizacyjne
• status uczestnika projektu Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości lub Praktyk Biznesu.

Kryteria rekrutacyjne – merytoryczne
Rekomendacja do udziału w konsultacjach udzielana jest uczestnikowi, który podczas 

warsztatów/spotkania:
• aktywnie szuka rozwiązania problemu
• wyciąga wnioski
• pełni rolę lidera
• współpracuje z innymi

Zrealizowane spotkania
Projekt Diamenty Przedsiębiorczości były pilotażowo wdrażany w ramach XIII edycji Olim-

piady Przedsiębiorczości. W spotkaniach wzięło udział 10 uczestników, w tym 9 uczestników 
projektu Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, świe-
bodziński, kartuski) oraz jeden uczestnik spotkania w ramach projektu Praktyk Biznesu (powiat 
grajewski).

W ramach XIV edycji Olimpiady ze względu na okoliczności strajku generalnego nauczycieli 
i jego skutków działanie nie zostało zrealizowane.

Projekt będzie kontynuowany w ramach XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Diamenty Przedsiębiorczości
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Działania towarzyszące XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Założenia programowe i organizacyjne

Idea
6-godzinne seminaria metodyczne dotyczące efektywnego przygotowania uczniów do 

Olimpiady Przedsiębiorczości dla opiekunów zawodników zakwalifikowanych do etapu eli-
minacji okręgowych.

Adresaci
Opiekunie merytoryczni zawodników zakwalifikowanych do etapu eliminacji okręgo-

wych.

Cele
o Wsparcie opiekunów merytorycznych uczestników zakwalifikowanych do eliminacji 

okręgowych w przygotowaniach do II oraz III stopnia Olimpiady.
o Podniesienie jakości przygotowania uczniów do Olimpiady Przedsiębiorczości.
o Stworzenie oraz wzmocnienie sieci współpracy opiekunów merytorycznych Olimpiady 

Przedsiębiorczości.

Program
Program seminarium tworzyły dwa moduły:

I moduł – merytoryczny –  dotyczący zagadnień związanych z obszarami tematycznymi 
Olimpiady zawartymi w Programie, w tym dotyczący przede 
wszystkim hasła zmiennego XIV edycji Olimpiady

prowadzący:
 eksperci specjalizujący się w danej tematyce – pracownicy akademiccy uczelni ekono-
micznych współorganizujących Olimpiadę oraz eksperci Fundacji Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych
czas trwania modułu: 3 godz. zegarowe

II moduł – metodyczny – dotyczący następujących zagadnień:
1) źródła wiedzy
2) proces przygotowania (m.in. techniki efektywnego uczenia się, radzenie sobie ze 

stresem, zarządzania sobą w czasie)
3) formalny i nieformalny system wsparcia (jak dokonać identyfikować zaplecze mające 

wpływ na proces przygotowania, w tym np. inne placówki edukacyjne, instytucje 
oświatowe, rodzice, koledzy, absolwenci OP; jak korzystać z zaplecza, aby osiągnąć 
największą efektywność); 

Mentorship Academy
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prowadzący:
 doświadczeni opiekunowie Olimpiady, z udokumentowanymi sukcesami w kolejnych jej 
edycjach, tj. których podopieczni uzyskiwali tytuł finalisty lub laureata
czas trwania modułu: 3 godz. zegarowe

Miejsce
Siedziby pięciu Komitetów Okręgowych

Termin
5 seminariów realizowanych w okresie październik–marzec

Organizacja
• 6-godzinne (każdy moduł po 3 godziny lekcyjne) seminaria organizowane w siedzi-

bach pięciu Komitetów Okręgowych
• Seminaria poprowadzą doświadczeni opiekunowie merytoryczni Olimpiady Przedsię-

biorczości.
• Seminaria organizowane dla grup liczących minimum 30 opiekunów.
• Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
• Seminaria poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja na seminarium
Rekrutacja do udziału w seminarium jest prowadzona poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na portalu Olimpiady, na zasadzie indywidualnych zgłoszeń.

Kryterium rekrutacyjne
1. Status opiekuna merytorycznego zawodnika zarejestrowanego do udziału w zawo-

dach.
2. Kolejność zgłoszeń.

Zrealizowane spotkania
W ramach XIII edycji Olimpiady w siedzibach Komitetów Okręgowych Olimpiady Przed-

siębiorczości zorganizowano 5 seminariów w następujących terminach:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 6 lutego 2018 r. (I edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 8 lutego 2018 r. (II edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 13 lutego 2018 r. (III edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14 lutego 2018 r. (IV edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 15 lutego 2018 r. (V edycja)

W seminariach udział wzięło łącznie 45 uczestników, w tym:
o Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 14 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 7 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 12 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 6 osób

Mentorship Academy
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Działania towarzyszące XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

W ramach XIV edycji Olimpiady w siedzibach Komitetów Okręgowych Olimpiady Przed-
siębiorczości zorganizowano 5 seminariów w następujących terminach:

o Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 17 grudnia 2019 r. (I edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 5 lutego 2019 r. (II edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6 lutego 2019 r. (III edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 12 lutego 2019 r. (IV edycja)
o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 14 lutego 2019 r. (V edycja)

W seminariach udział wzięło łącznie 57 uczestników, w tym:
o Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach –  9 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 4 osoby
o Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 17 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 7 osób
o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 20 osób

W ramach XIV edycji Olimpiady moduł metodyczny poświęcony był zmianom w prze-
biegu Olimpiady. Moduł prowadzili przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady. Moduł 
merytoryczny dotyczył – zgodnie z hasłem przewodnim XIV edycji – trendów na rynku 
kapitałowym.

Dla każdego modułu każdej edycji seminarium realizowanego we wszystkich lokalizacjach 
opracowano materiały seminaryjne.

Projekt będzie kontynuowany w ramach XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 
Skierowany będzie jednak do szerszej grupy odbiorców – nie tylko opiekunów, ale tak-

że zawodników. Jedno seminarium zorganizowane zostanie w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Przewiduje się udział ok. 500 uczestników.



Wstęp do XV edycji

Część V
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Założenia programowe XV edycji Olimpiady 
Przedsiębiorczości

Hasło przewodnie XV edycji Olimpiady

Hasło przewodnie XV edycji brzmi: „Zarządzanie różnorodnością w organizacji – kultura, 
pracownik, struktura”. 

Literatura zalecana podczas przygotowań do XV edycji Olimpiady

Spis polecanych lektur do XV edycji Olimpiady zawiera podręczniki i publikacje
z dziedzin bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością. Wśród pozycji zwartych na liście 
znajdują się opracowania, które stanowią źródło wiedzy z takich obszarów jak marketing, 
finanse, psychologia społeczna i zarządzanie. Spis publikacji poświęconych bieżącemu 
hasłu zmiennemu został rozszerzony w bloku II „Dodatkowa literatura związana z hasłem 
zmiennym”. Zachęca się ponadto do lektury czasopism wyszczególnionych w bloku III, do 

Nowoczesna formuła

• Publiczne prezentacje

Atrakcyjne nagrody

• indeksy publicznych uczelni ekonomicznych

• seminaria z has a zmienne o dla za odnik  i nauczycieli 

• materia y edukacyjne   tym poprzez apki na androida i i

ZARZĄDZANIE
RÓŻNORODNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI

KULTURA

PRACOWNIK

STRUKTURA

ZARZĄDZENIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
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Wstęp do XV edycji

śledzenia bieżących wydarzeń gospodarczych, a także do zapoznania się z aktami prawnymi 
wymienionymi w bloku IV.

 I. Pozycje książkowe:

 1. Winch A., Winch W., Negocjacje, Difin, Warszawa 2010.
 2. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.
 3. Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016.
 5. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S, Prezentacja profesjonalna, Difin, Warszawa 2008.
 6. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa 2014.
 7. Kowalewski K., Moczydłowska J., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 8. Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać, PWN, Warszawa 2016.
 9. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014.
10. Ostrowska D., Niedźwiecka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
11. Robbins S., Judge T., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
12. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
13. Zawadzka A. M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2014.
14. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
15. Skrzypek J., Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012.
16. Szymańska K. (red.), Kompendium technik i metod zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
17. Tracy B., Negocjowanie, MT Biznes, Warszawa 2014.
18. Tuczko J., Zrozumieć finanse, Difin, Warszawa 2013.
19. Moduły dydaktyczne na platformie e-learningowej Olimpiady Przedsiębiorczości.

 II. Dodatkowa literatura związana z hasłem zmiennym:

 1. Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim 
- podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.

 2. Mazur B., Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wyższa Szkoła Finansów 
w Białymstoku, 2009.

 3. Warwas I., Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce, Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2019.
 4. Borkowska S. (red.), Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różno-

rodnością, IPiSS, Warszawa 2016.
 5. Gross-Sołacka E., Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich 

w organizacji, Difin, Warszawa 2018.
 

III. Czasopisma:

 1. „Harvard Business Review Polska”
 2. „Personel i Zarządzanie”
 3. „Przegląd Organizacji”
 4. „Organizacja i Kierowanie”
 5. „e-mentor”
 6. „Forbes”
 7. „Marketing i Rynek”

 8. „Media & Marketing Polska”
 9. „Businessman.pl”
10. „StartUp Magazine”
11. „My Company”

oraz prasa omawiająca bieżące wydarzenia gospo-
darcze.

IV. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 1. Kodeks spółek handlowych
 2. Kodeks pracy
 3. Kodeks cywilny
 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

V. Roczniki statystyczne GUS
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Terminarz zawodów XV edycji Olimpiady 
Przedsiębiorczości

Zgłoszenia
Rejestracja uczestników do XV edycji zawodów będzie się odbywać dwuetapowo, drogą 

elektroniczną oraz tradycyjną według następującego harmonogramu:
• 1–31 października 2019 r. – elektroniczna rejestracja szkoły poprzez portal internetowy 

Olimpiady www.olimpiada.edu.pl, wraz z podaniem składu Komisji Szkolnej i danych 
imiennych zawodników (zgłoszenie wygenerowane w czasie rejestracji należy wydru-
kować).

• Do 31 października 2019 r. włącznie – wysłanie wydrukowanego i podpisanego zgło-
szenia wraz z imienną listą zawodników zawierającą ich podpisy (listem poleconym, 
priorytetem; decyduje data stempla pocztowego) na adres odpowiedniego Komitetu 
Okręgowego. 

Wygenerowane przez system zgłoszenie zawiera listę zawodników z polem na podpis za-
wodnika. Zgłoszenia niezawierające podpisów zawodników będą usuwane z systemu w związku 
z formalnym brakiem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodników.

Zawody
• Eliminacje szkolne odbędą się 5 grudnia 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych, które 

zgłosiły uczestników do zawodów. 
• Eliminacje okręgowe odbędą się 5 marca 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu.

• Eliminacje centralne odbędą się 2 kwietnia 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie.

Terminarz zawodów XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
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Wstęp do XV edycji

Co nowego w Olimpiadzie?

Nadchodząca XV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości to edycja szczególna – jubileuszo-
wa.

Przygotowaliśmy dla zawodników oraz ich opiekunów kilka niespodzianek, ale przede 
wszystkim aktywności, które jeszcze bardziej wesprą ich w przygotowaniach do zawodów.

Nowe aktywności i formy wsparcia są odpowiedzią na postulaty zarówno zawodników, 
opiekunów, jak i sympatyków Olimpiady.

W ramach XV edycji Olimpiady:
o udostępniamy do bezpłatnego pobraniaaplikację z testami olimpijskimi na system 

iOS;
o jesienią organizujemy seminarium Mentorship Academy, do udziału w którym za-

praszamy nie tylko opiekunów merytorycznych, ale także zawodników;
o publikujemy cykl filmików instruktażowych:

Cykl tworzą następujące filmiki:
1. „Zgłaszanie szkół” – filmik dotyczący zasad rejestracji zawodników oraz kwestii zwią-

zanych z ochroną danych osobowych zawodników,
2. „Eliminacje szkolne. Film dla zawodników” – filmik dotyczący przebiegu eliminacji 

szkolnych oraz zasad wypełniania Arkuszy Odpowiedzi testów eliminacji szkolnych 
i eliminacji okręgowych oraz publikacji wyników eliminacji szkolnych,

3. „Eliminacje szkolne. Film dla Komisji Szkolnych” – filmik dotyczący przebiegu eliminacji 
szkolnych oraz zasad wypełniania i sprawdzania Arkuszy Odpowiedzi testów eliminacji 
szkolnych i eliminacji okręgowych oraz publikacji wyników eliminacji szkolnych,

4. „Eliminacje okręgowe” – filmik dotyczący etapów eliminacji okręgowych,
5. „Eliminacje centralne” – filmik dotyczący etapów eliminacji centralnych.

Zmieniamy się dla Was! 
Do zobaczenia!


