
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W CIECHANOWIE I MŁAWIE 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK 
MULTIMEDIALNYCH W MŁAWIE 

REGULAMIN 
KONKURSU WIEDZY LOGISTYCZNEJ 

 
Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Wiedzy 
Logistycznej skierowanym do uczniów szkół średnich. 

 
ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Zakład Logistyki Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa 
i Technik Multimedialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie 
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 52. 

 
CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie logistyki. 
 

WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 
1. Konkurs podzielony jest na dwie części: wiedzy teoretycznej i zadań praktycznych. 
2. Uczelnia powoła jury, w skład którego wejdą nauczyciele akademiccy posiadający 

znaczny dorobek naukowy z zakresu logistyki. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół średnich. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych reprezentujących daną szkołę do dnia 31 marca 2019 roku 
na stronie www.konkurs-wiedzy.pl, przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: 
konkurslogistycznypwsz@gmail.com lub w formie papierowej na adres: 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Mławie 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława, ul. Warszawska 52 

z dopiskiem: „Konkurs wiedzy logistycznej” 
 

3. Pytania i zadania konkursowe będą dotyczyły dla: 
• części teoretycznej – dystrybucji, procesów produkcyjnych, gospodarki 

magazynowej, BHP w logistyce, transportu i spedycji, logistyki zaopatrzenia, 
planowania produkcji;  

•  zadań praktycznych – wypełnianie dokumentacji magazynowej, metody 
dotyczące planowania produkcji, metody ustalania dostaw, analiza ABC/XYZ, 
metody prognozowania, wypełnianie listów przewozowych, formowanie 
ładunku, dobór dostawców. 

 
ETAPY KONKURSU I ZASADY PUNKTACJI 

1. Dwa etapy konkursu odbędą się 11 kwietnia 2019 od godziny 10:00 w budynku 
przy ulicy Warszawskiej 52 w Mławie. 
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2. Pierwszy etap konkursu będzie w formie 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru 
(czas na test to 45 minut). 

3. Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby z najlepszymi 
wynikami uzyskanymi z testu – wyniki będą ogłoszone w dniu konkursu przez jury 
składające się z pracowników naukowych Zakładu Logistyki PWSZ w Mławie.   

4. Drugi etap konkursu odbędzie się w formie zadania praktycznego (czas wykonania 
zadania to 90 minut). 

7. W trakcie przerw między etapami konkursu będzie możliwość uczestniczenia 
w wykładach, pokazach oraz zwiedzaniu bazy laboratoryjnej.  

 
NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, który zgromadzi największą ilość punktów. 
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 11 kwietnia 2019 

roku o godz. 15:00 w siedzibie PWSZ w Mławie w budynku przy ulicy Warszawskiej 
52. 

3. Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez JM Rektora 
PWSZ w Ciechanowie i Mławie. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są 
następujące nagrody: za I miejsce uczeń otrzyma laptopa, za miejsce II – tablet 10’, 
za III miejsce tablet 7’.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W dniu finału zostaną ogłoszone nazwiska laureatów Konkursu, nazwisko 
nauczyciela przygotowującego ucznia oraz nazwa szkoły ucznia. 

2. Komisja Konkursu, powoływana jest przez Kierownika Zakładu Logistyki PWSZ w 
Mławie. W skład Komisji konkursu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Zakładu Logistyki WEDiTM PWSZ w Mławie. 

3. Wszelkie decyzje Komisji konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

4. PWSZ Ciechanów zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 
i informacji o laureatach Konkursu, nagrodzonym nauczycielu i zwycięskiej szkole 
w materiałach promocyjnych i reklamowych PWSZ w Ciechanowie i Mławie. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 

 
Informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2019 o godzinie 10:00 w gmachu 
przy ulicy Warszawskiej 52 w Mławie. Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut 
wcześniej w celu zarejestrowania się. 
Uczestnicy konkursu powinni legitymować się dowodem osobistym lub aktualną 
legitymacją szkolną. 

 
Ciechanów, marzec 2019 


