REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
pn. „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”
EDYCJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I. TEMAT I CEL OLIMPIADY
1. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych (zwana w dalszej części
Regulaminu „Olimpiadą”) realizowana jest pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o
ubezpieczeniach społecznych”.
2. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach
społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu
przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY OLIMPIADY

1. Organizatorem Olimpiady (zwanym w dalszej części Regulaminu: „Organizatorem”) jest
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (który realizuje to zadanie
poprzez swoje jednostki organizacyjne tj. Centralę Zakładu oraz Oddziały Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych wymienione w Załączniku nr 3 do Regulaminu).
2. Współorganizatorami Olimpiady są szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w programie
edukacyjnym Organizatora pn. „Lekcje z ZUS”, które zgłoszą uczestników do udziału w
Olimpiadzie w terminie wskazanym przez Organizatora.

3. Organizator może zaprosić do współpracy przy realizacji Olimpiady partnera mediowego.
Zasady tej współpracy określa odrębne porozumienie.

4. Do udziału w organizowaniu Olimpiady Organizator może zaprosić wyższe uczelnie oraz
instytucje naukowe i społeczne zajmujące się zagadnieniami związanymi tematycznie z
Olimpiadą.

III. UCZESTNICY OLIMPIADY

1. Uczestnikami Olimpiady są uczniowie (zwani w dalszej części Regulaminu:
„Uczestnikami”) szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym
„Lekcje z ZUS”, którzy w roku zgłoszenia do Olimpiady mają mniej niż 20 lat.
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2. Z udziału w Olimpiadzie wykluczeni są uczniowie, którzy w poprzednich edycjach
Konkursu wiedzy o ubezpieczenia społecznych organizowanego przez ZUS zajęli pierwsze
miejsce w III etapie.

3. Osoba niepełnosprawna, która nie jest w stanie wypełnić testu samodzielnie, może
przekazywać odpowiedzi pomocnikowi, który naniesie je na arkusz odpowiedzi.
IV. ORGANIZACJA OLIMPIADY
1. Olimpiada organizowana jest w ramach jednej edycji w ciągu jednego roku szkolnego.

2. Informacje na temat
www.zus.pl/edukacja.

Olimpiady

publikowane

są

na

stronie

internetowej

3. Olimpiada (każda edycja) przebiega w trzech etapach:
1) I etap – szkolny
2) II etap – wojewódzki
3) III etap – centralny (finał Olimpiady)

4. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik II i III etapu zobowiązany jest mieć ze sobą i okazać na wezwanie
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna, dowód
osobisty).
6. Za koordynację, realizację i ostateczne rozstrzygnięcie Olimpiady odpowiada Komitet
Główny.
7. Za przebieg poszczególnych etapów Olimpiady odpowiadają odpowiednio: Komitety
Szkolne, Komitety Wojewódzkie, Komitet Główny.

8. W I i II etapie odpowiednie Komitety sprawdzają testy w oparciu o klucz z prawidłowymi
odpowiedziami do zestawu pytań i na tej podstawie wyliczają punkty uzyskane przez
uczestników Olimpiady w danym etapie. W III etapie punkty wyliczane są automatycznie
w ramach elektronicznej aplikacji do przeprowadzania testów wiedzy, którą zapewnia
Organizator. Reguły obliczania i przyznawania punktów określa Załącznik nr 2 do
Regulaminu.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołuje Komitet Główny, w skład którego
wchodzą m.in. dyrektorzy lub wicedyrektorzy wybranych komórek organizacyjnych
Centrali lub wskazani przez nich pracownicy, dwóch dyrektorów oddziałów oraz
wyznacza przewodniczącego Komitetu Głównego.

10. Do udziału w pracach Komitetu Głównego Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
może zaprosić przedstawicieli uczelni wyższych, partnerów społecznych, instytutów
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naukowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Kancelarii Prezydenta.
11. Komitet Główny przygotowuje pytania do poszczególnych etapów Olimpiady oraz
rozstrzyga wątpliwości w kwestiach merytorycznych związanych z pytaniami.

12. Dyrektorzy szkół biorących udział w Olimpiadzie powołują Komitety Szkolne, w skład
których mogą wchodzić przedstawiciele kadry nauczycielskiej, komitetu rodzicielskiego i
samorządu uczniowskiego.

13. Dyrektorzy Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołują Komitety
Wojewódzkie złożone z przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do udziału w
pracach Komitetu Wojewódzkiego dyrektorzy Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych mogą zaprosić przedstawicieli uczelni wyższych, partnerów społecznych,
Kuratorium Oświaty itp.

14. Wykaz Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których zostały powołane
Komitety Wojewódzkie, zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu.
15. Z udziału w pracach w komitecie Olimpiady wyłączeniu podlega pracownik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, który pozostaje z Uczestnikiem w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
pracowników Zakładu.

16. Przebieg edycji Olimpiady:

1) I etap
a) Organizacja:
• Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie następuje poprzez powiadomienie
właściwego Komitetu Wojewódzkiego w terminie określonym w
harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Powiadomienie następuje poprzez dostarczenie do siedziby właściwego
Komitetu Wojewódzkiego wypełnionej Karty zgłoszenia szkoły do udziału w
Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych stanowiącej Załącznik
nr 4 do Regulaminu.
• Za organizację I etapu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.
• Komitet Wojewódzki zabezpiecza pytania przesłane przez Komitet Główny
wraz z kluczem odpowiedzi w zapieczętowanych opakowaniach. Członek
Komitetu Szkolnego odbiera pytania i arkusze odpowiedzi wraz z kluczem
odpowiedzi z najbliższej dla siedziby szkoły, terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu, nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych przed
terminem I etapu.
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• Komitety Szkolne zwracają do Komitetów Wojewódzkich niewykorzystane
arkusze odpowiedzi.
• Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu i dokonaniu oceny testów,
wyłania trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu
którzy stanowić będą zespół reprezentujący szkołę w II etapie.
Każdy z uczniów wchodzących w skład zespołu musi zdobyć minimum
11 punktów.
b) Terminy:
• I etap odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach w terminie
podanym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zmiana terminu jest niedopuszczalna.
• Komitety Szkolne sporządzają protokół z przebiegu I etapu Olimpiady wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do Regulaminu, zawierający kartę
zgłoszenia zespołu do II etapu. Protokół w oryginale, wraz z testami
uczniów zgłoszonych do II etapu, należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od
przeprowadzenia I etapu (lub 10 dni w przypadku konieczności
rozpatrzenia odwołań złożonych przez Uczestników), dostarczyć do
właściwego Komitetu Wojewódzkiego.
• Komitety Szkolne, najpóźniej następnego dnia po przeprowadzonym
I etapie ogłaszają, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole, uzyskane
przez uczestników wyniki z testu.
• Jeśli wyłonienie 3 uczniów nie jest możliwe z uwagi na uzyskanie przez
większą liczbę uczniów takiej samej punktacji, Komitet Szkolny zawiadamia
o tym fakcie Komitet Wojewódzki. Komitet Wojewódzki przekazuje
Komitetowi Szkolnemu dodatkowe pytania testowe (test uzupełniający).
• Test uzupełniający rozwiązują uczniowie, którzy w pierwszym teście I
etapu uzyskali taka samą liczbę punktów (minimum 11).
• Komitety Szkolne, w których odbywał się test uzupełniający, sporządzają
protokół z przebiegu I etapu Olimpiady wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5aa do Regulaminu, zawierający kartę zgłoszenia zespołu do II etapu.
Protokół w oryginale, wraz z testami uczniów zgłoszonych do II etapu,
należy w ciągu 6 dni kalendarzowych od przeprowadzenia testu
uzupełniającego dostarczyć do właściwego Komitetu Wojewódzkiego.
Komitety Wojewódzkie, po otrzymaniu ze szkół protokołów z przebiegu I
etapu, wybierają 20 zespołów, które w I etapie otrzymały najwyższą liczbę
punktów.
• Komitety Wojewódzkie weryfikują protokoły przesłane przez Komitety
Szkolne poprzez sprawdzenie testów uczniów zgłoszonych jako zespół do
udziału w II etapie Olimpiady, o ewentualnych zmianach informuje
Komitety Szkolne i wyjaśniają z Komitetami Szkolnymi wszystkie
ewentualne rozbieżności dotyczące punktacji i kwalifikacji zespołów do II
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etapu. Komitet Wojewódzki zastrzega sobie prawo wglądu do testów
wszystkich uczestników z I etapu Olimpiady.
• W sytuacji, gdy na ostatnich miejscach listy najlepszych zespołów znajdzie
się kilka szkół z taką samą liczbą punktów, co spowoduje, że tych zespołów
będzie więcej niż 20, wszystkie zespoły przechodzą do II etapu, tj. jeżeli na
20. miejscu listy jest np. pięć zespołów z tą samą liczbą punktów, wszystkie
pięć przechodzi do II etapu.
• Lista zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na
stronie www.zus.pl/edukacja.
c) Zadania konkursowe:

• I etap realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy znajdujący się w
Materiałach dla Ucznia Lekcje z ZUS ISBN 978-83-939899-6-6.

• Uczestnicy I etapu rozwiązują indywidualnie jednakowy test składający się
z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 30 minut.
Test uzupełniający składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Czas trwania testu
uzupełniającego wynosi 15 minut. (W przypadku, gdy uczestnicy uzyskali równą
liczbę punktów z testu uzupełniającego, przy ocenie tego testu brana jest pod uwagę
kolejność zakończenia testu przez uczestnika).

2) II etap
a) Organizacja:
• Uczestnikami II etapu są laureaci I etapu, którzy jako zespół reprezentują
szkołę.
• Za organizację II etapu odpowiedzialni są dyrektorzy 16 Oddziałów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
b) Terminy:
1. II etap odbywa się w miejscu ustalonym przez Komitet Wojewódzki.
2. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zawiadamiani są pisemnie przez
Komitet Wojewódzki, za pośrednictwem szkoły, o miejscu i godzinie
rozpoczęcia II etapu co najmniej 14 dni kalendarzowych przed jego
rozpoczęciem.
3. Etap II rozpocznie się dla wszystkich zespołów półfinałowych w tym
samym terminie i zostanie przeprowadzony w ciągu jednego dnia.
4. Komitety Wojewódzkie wyłaniają zwycięzców II etapu wskazując zespół,
który uzyskał najwyższą liczbę punktów w teście (jeden z każdego
województwa).
5. Komitety sporządzają protokół z przebiegu II etapu wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5b do Regulaminu, zawierający kartę zgłoszenia zwycięskiego
zespołu do III etapu.
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(W przypadku, gdy zespoły uzyskały równą liczbę punktów z testu i nie można
będzie wyłonić jednego zwycięzcy, o zwycięstwie w etapie wojewódzkim
decyduje kolejność zakończenia testu przez zespół.)
• Dodatkowo na Załączniku nr 5b Komitety Wojewódzkie przekazują
Komitetowi Głównemu wyniki z etapu wojewódzkiego zawierające zespoły
z miejsc 2 i 3, uzyskaną przez te zespoły punktację oraz czas rozpoczęcia i
zakończenia testu. Komitet Główny może zaprosić do udziału w finale
Olimpiady dodatkowe zespoły z miejsc 2 i 3, nie więcej jednak niż 4 zespoły
(z różnych województw), które uzyskały najlepszą punktację i czas, a które
nie zakwalifikowały się do finału Olimpiady
• Lista zespołów zakwalifikowanych do III etapu zostanie ogłoszona na
stronie www.zus.pl/edukacja.
c) Zadania konkursowe:
• II etap Olimpiady realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy znajdujący się
w Materiałach dla Ucznia Lekcje z ZUS ISBN 978-83-939899-5-9 oraz zakres
wiedzy w Materiałach dla Nauczyciela Lekcje z ZUS ISBN 987-83-919310-73.
• II etap ma charakter współzawodnictwa zespołowego.
• W skład zespołu reprezentującego szkołę wchodzi 3 uczniów wyłonionych
w I etapie, chyba że któryś z tych uczniów z przyczyn losowych nie będzie
mógł uczestniczyć. W takim wypadku w skład zespołu reprezentującego
szkołę wchodzi mniejsza liczba uczniów. Zespół może składać się z jednego
uczestnika.
• Zespoły w II etapie Olimpiady rozwiązują jednakowy test składający się z 25
pytań wielokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 30 minut.

1. III etap
a) Organizacja
• III etap odbywa się w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul.
Szamocka 3, 5 w Warszawie.
• Za organizację III etapu oraz jego przebieg odpowiada Komitet Główny.
b) Terminy:
• Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu zawiadamiani są pisemnie przez
Komitet Główny, za pośrednictwem szkoły, o godzinie i miejscu III etapu co
najmniej 14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.
• III etap rozgrywany jest w ciągu jednego dnia w trzech turach, każda tura
trwa 15 minut. Po każdej turze następuje przerwa, podczas której Komitet
Główny zlicza wyniki.
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• W pierwszej turze uczestniczy 16 zespołów, które zajęły I miejsce w etapie
wojewódzkim oraz maksymalnie 4 dodatkowe zespoły wskazane przez
Komitet Główny.
• Po zakończeniu pierwszej tury III etapu Komitet Główny sporządza
protokół przebiegu pierwszej tury III etapu wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5c do Regulaminu.
• Do drugiej tury przechodzi 8 zespołów, które uzyskały w pierwszej turze III
etapu najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy zespoły uzyskały
równą liczbę punktów i nie można będzie ustalić kolejności miejsc, o
zwycięstwie w turze decyduje kolejność zakończenia testu przez zespół.
• Po zakończeniu drugiej tury III etapu Komitet Główny sporządza protokół
przebiegu drugiej tury III etapu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5d
do Regulaminu.
• Do trzeciej tury przechodzą 4 zespoły, które uzyskały w drugiej turze
największą liczbę punktów. W przypadku, gdy zespoły uzyskały równą
liczbę punktów i nie będzie można ustalić kolejności miejsc, o zwycięstwie
decyduje kolejność zakończenia testu przez zespół.
• Po zakończeniu trzeciej tury Komitet Główny sumuje punkty zdobyte przez
zespoły w każdej z trzech tur III etapu. O finałowej kolejności miejsc
zespołów w Olimpiadzie decyduje liczba punktów zdobytych we wszystkich
turach III etapu.
• Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu III etapu wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5e do Regulaminu, który zawiera ostateczne
wyniki Olimpiady ze wskazaniem finalistów Olimpiady.
• Ogłoszenie wyników Olimpiady i wręczenie nagród następuje bezpośrednio
po zliczeniu punktów i sporządzeniu protokołu.

c) Zadania konkursowe:

•

•
•

III etap realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy Materiałów dla Ucznia
Lekcje z ZUS ISBN 978-83-939899-6-6, zakres wiedzy Materiałów dla
Nauczyciela Lekcje z ZUS ISBN 987-83-939899-5-9 oraz materiały znajdujące
się na stronie www.zus.pl/edukacja w zakładce Lekcje z ZUS. W pierwszej,
drugiej i trzeciej turze III etapu zespoły rozwiązują jednakowy elektroniczny
test wielokrotnego wyboru składający się z 10 pytań. Czas trwania każdego z
testów wynosi 15 minut.
Etap III ma charakter współzawodnictwa zespołowego.
W skład zespołu reprezentującego szkołę wchodzi 3 uczniów wyłonionych w I
etapie, chyba że któryś z tych uczniów z przyczyn losowych nie będzie mógł
uczestniczyć. W takim wypadku w skład zespołu reprezentującego szkołę
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wchodzi mniejsza liczba uczniów. Zespół składa się z przynajmniej jednego
uczestnika.
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez
Komitet Główny. Nagrodami są: laptopy, tablety, czytniki e-booków.
- Nagroda za 1. miejsce – 3 laptopy odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 2. miejsce – 3 tablety odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 3. miejsce – 3 czytniki e-booków odpowiednio dla Uczestnika
zespołu
- Nagroda za 4. miejsce – wyróżnienie

2. Na podstawie odrębnych porozumień z uczelniami wyższymi Laureaci Olimpiady (1, 2 i 3
miejsce) otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe lub indeks
na kierunek ściśle powiązany z tematyką Olimpiady. Lista uczelni wyższych,
aktualizowana na bieżąco, z którymi zostały zawarte takie porozumienia, będzie dostępna
u Organizatora Olimpiady.
3. Komitet Główny może przyznać nagrodę „Za popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń
społecznych oraz wyróżniającą opiekę merytoryczną nad Uczestnikami Olimpiady”
nauczycielom lub innym osobom, które przygotowały laureatów do udziału w
Olimpiadzie.
4. Komitet Główny może przyznać nagrodę „Za popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń
społecznych” szkołom, których uczniowie zostali laureatami w Olimpiadzie.

5. Laureaci Olimpiady otrzymują dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przy czym w/w nagroda
przeznaczana jest przez partnera mediowego na pokrycie zryczałtowanego podatku
dochodowego od przyznanej Uczestnikowi nagrody rzeczowej i nie zostanie wydana
laureatom. Uczestnik wskaże Organizatorowi niezwłocznie po odbiorze nagrody
właściwy Urząd Skarbowy.
VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Odpowiedzi zawierające skreślania i poprawki nie będą uznawane.

2. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności podczas etapu I stanowi podstawę
dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady. Przez nieprzestrzeganie zasady samodzielności
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rozumie się m.in. porozumiewanie się z innymi uczestnikami Olimpiady w czasie jego
trwania.

3. Dyskwalifikacji na każdym etapie Olimpiady podlegają osoby korzystające z
jakichkolwiek pomocy naukowych i dydaktycznych oraz z urządzeń mobilnych.

4. Dyskwalifikacja może mieć również miejsce w wypadku innych zachowań naruszających
postanowienia Regulaminu lub zakłócających przebieg Olimpiady, a w szczególności
niepodporządkowaniu się zaleceniom porządkowym członków Komitetu Szkolnego,
Komitetu Wojewódzkiego, Komitetu Głównego.

5. Decyzję o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Komitet Szkolny w odniesieniu do etapu I,
Komitet Wojewódzki w odniesieniu do etapu II, a w odniesieniu do etapu III Komitet
Główny.
VII.

TRYB ODWOŁAWCZY

1. Uczestnik, rodzic lub opiekun mają prawo wglądu do ocenianych prac testowych z I bądź
II etapu (bez ich kopiowania) w miejscu i terminie ustalonym przez przewodniczącego
Komitetu (odpowiednio: Szkolnego i Wojewódzkiego) i do złożenia odwołania w
terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu. W przypadku
odwołania od testu uzupełniającego w I etapie, termin na odwołanie to 2 dni.
2. Odwołanie składa się na piśmie (osobiście w siedzibie właściwego Komitetu lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu) do przewodniczącego Komitetu
odpowiedniego etapu.
3. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.
4. Przewodniczący Komitetu rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (odpowiedź przekazuje osobiście, mejlem lub
faksem). W przypadku odwołania od testu uzupełniającego w I etapie, termin na
rozpatrzenie odwołania to 2 dni. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.
5. Ewentualne zastrzeżenia co do przebiegu i oceny etapu centralnego uczestnicy zgłaszają
na bieżąco w trakcie trwania III etapu.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Olimpiady oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
Uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 roku, poz. 922.) w zakresie
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niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z
Olimpiadą.

2. Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych www.zus.pl/edukacja.
Załączniki:

Zał. nr 1 – Harmonogram Olimpiady

Zał. nr 2 – Reguły obliczania i przyznawania punktów

Zał. nr 3 – Dane teleadresowe Komitetów Wojewódzkich i Głównego
Zał. nr 4 – Karta zgłoszenia Uczestników Olimpiady do I etapu
Zał. nr 5a) – 5e) – Protokoły z poszczególnych etapów:
Zał. 5a) Protokół z I etapu

Zał. 5aa) Protokół uzupełniający z I etapu

Zał. 5b) Protokół z II etapu

Zał. 5c) Protokół z 1. tury III etapu

Zał. 5d) Protokół z 2. tury III etapu

Zał. 5e) Protokół przebiegu III etapu
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