
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 

Regulamin „Konkursu o nagrodę specjalną Prezydenta RP” 

 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Konkurs o nagrodę specjalną Prezydenta RP (zwany dalej „Konkursem”) 

towarzyszy VII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 

(zwanej dalej „Olimpiadą” lub „OWoBiO”) organizowanej w roku szkolnym 

2022/2023; 

2) nagrodę specjalną stanowi laptop ufundowany przez urząd Prezydenta RP; 

3) organizatorami Konkursu jest Komitet Główny OWoBiO oraz Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego (zwane dalej „BBN”) działające z upoważnienia 

fundatora nagrody. 

2. Zasady uczestnictwa: 

1) wszyscy uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w Konkursie pod 

warunkiem:  

a) zarejestrowania się poprzez formularz na stronie 

www.owobio.uw.edu.pl zgodnie z Regulaminem OWoBiO, 

b) napisania pracy (eseju) na temat Aktualność Strategii Bezpieczeństwa 

Narodowego 2020 w aspekcie obecnych zmian środowiska 

bezpieczeństwa w Europie zgodnie z wymogami określonymi w ust. 

3, a następnie przesłania jej do Komitetu Okręgowego właściwego 

dla ich województwa wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami 

zgodnie z Regulaminem OWoBiO; 

2) brak awansu do etapu ogólnopolskiego (trzeciego) po eliminacjach 

okręgowych nie wyklucza z udziału w Konkursie. 

3. Praca konkursowa: 

1) w konkursie biorą udział wyłącznie prace w formie eseju na temat Aktualność 

Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 w aspekcie obecnych zmian 

środowiska bezpieczeństwa w Europie; 

2) w drodze odstępstwa od Regulaminu OWoBiO praca ma mieć objętość od 10 

do 25 tys. znaków bez spacji; 

3) prace mające objętość do 10 tys. znaków bez spacji lub prace w innej formie 

(fotokast, film, nagranie audio, fotoreportaż) nie biorą udziału w Konkursie – 

przesłanie pracy o takiej objętości lub formie oznacza rezygnację z udziału 

w Konkursie; 

4) tekst standaryzowany – czcionka Times New Roman, Arial lub podobna – 

11 lub 12 punktów (14 pkt w tytułach i śródtytułach), interlinia 1,5 pkt, 

odstępy między akapitami 6 pkt, obustronne wyrównanie (wyjustowany); 

5) obowiązkowo należy dołączyć bibliografię i niezbędne przypisy; 

6) w pracy uczestnicy powinni; 

a) dokonać analizy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego pod kątem 

bieżących wyzwań, w tym sposobów jej realizacji, 

b) dokonać oceny aktualności i adaptowalności Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego w kolejnych latach jej realizacji do 

wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, 



c) podjąć próbę predykcji w zakresie dalszych losów tego dokumentu 

strategicznego. 

4. Kapituła Konkursowa: 

1) składa się z minimum 5, a maksymalnie 9 osób powołanych przez 

Organizatorów, w tym Przewodniczącego Komitetu Głównego OWoBiO, 

Doradcy Szefa BBN i Sekretarza Naukowego OWoBiO; 

2) spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, którego głos jest 

decydujący w sytuacji równej liczby głosów. 

5. Przebieg Konkursu: 

1) Komitety Okręgowe 

a) dokonują oceny prac konkursowych zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 

Regulaminu OWoBiO, 

b) następnie wybierają trzy najlepsze prace spośród nadesłanych 

w danym okręgu – w przypadku równej liczby punktów weryfikuje 

się prace ponownie pod kątem spełnienia kryteriów zawartych w ust. 

3 pkt 6 niniejszego Regulaminu, 

c) przesyłają trzy wybrane prace do Komitetu Głównego w wersji 

elektronicznej wraz z danymi uczestnika; 

2) Sekretarz Organizacyjny OWoBiO dokonuje zakodowania prac celem ich 

zanonimizowania, a następnie przekazuje je Kapitule Konkursowej; 

3) prace zostaną sprawdzone za pomocą oprogramowania antyplagiatowego; 

4) Kapituła Konkursowa  

a) zapoznaje się z pracami i dokonuje ich oceny pod kątem: 

− zgodności z tematem, 

− spełniania kryteriów w ust. 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu, 

− oryginalności i pomysłowości, 

− zasadności i logiki stawianych hipotez i wyciągniętych 

wniosków, 

− umiejętności analitycznych; 

b) każda praca jest oceniana przez minimum dwóch członków Kapituły; 

c) po ocenie prac na posiedzeniu Kapituły porównuje się oceny 

poszczególnych prac oraz w drodze dyskusji dokonuje wyboru 

najlepszej pracy, która zostanie nagrodzona nagrodą specjalną, 

d) sporządza protokół ze swojej pracy; 

5) Sekretarz Organizacyjny OWoBiO odkodowuje zwycięską pracę i minimum 

dwa tygodnie przez finałem zawiadamia uczestnika o werdykcie, jeśli nie 

został on zakwalifikowany do udziału w etapie trzecim (ogólnopolskim) 

Olimpiady; uczestnik zobowiązany jest do zachowania tej informacji w 

tajemnicy aż do oficjalnego ogłoszenia wyniku; 

6) na stronie internetowej OWoBiO (www.owobio.uw.edu.pl) opublikowane 

zostanie sprawozdanie z pracy Komisji; 

7) publiczne ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagrody nastąpi w drugim dniu 

ogólnopolskiego finału OWoBiO. 

6. Nagrody: 

1) zwycięzca Konkursu otrzymuje 

a) nagrodę specjalną ufundowaną przez urząd Prezydenta RP, 



b) refundację kosztów podróży oraz nocleg i wyżywienie w dniach 24-

25 marca 2022 r., jeśli uczestnik nie został zakwalifikowany do 

udziału w eliminacjach ogólnopolskich, a finał będzie odbywał się 

stacjonarnie na Uniwersytecie Warszawskim (zgodnie z § 8 ust. 5 

Regulaminu OWoBiO), 

c) dodatkowe nagrody książkowe lub rzeczowe przyznane przez 

Komitet Główny Olimpiady; 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania i nagrodzenia drobnymi 

gadżetami i nagrodami książkowymi maksymalnie trzech innych prac 

konkursowych. 

7. Przepisy Regulaminu OWoBiO dotyczące ochrony danych osobowych uczestników 

określone w § 8 ust. 2-4 oraz załączniku nr 6 do ww. Regulaminu w przypadku 

Konkursu stosuje się odpowiednio.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się z uczestnikami 

Konkursu w celu pozyskania ich zgody na publikację ich prac konkursowych na 

stronach internetowych Organizatorów lub ich upowszechnienia w inny sposób. 

9. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Przewodniczący Komitetu Głównego OWoBiO w porozumieniu 

z przedstawicielem drugiego z Organizatorów. 


