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Preambuła 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności organizowana jest dla młodzieży zainteresowanej 

poszerzaniem i sprawdzeniem swojej wiedzy dotyczącej przebiegu i kontroli jakości procesów 

technologicznych wytwarzania różnorodnych produktów spożywczych, a także 

magazynowania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oraz ich spedycja. Udział 

w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy 

z nauczycielem oraz samokształcenia wynikającego z realizacji swoich zainteresowań i pasji 

ucznia.  

Podstawa prawna 

Olimpiada jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). 

Finansowanie 

Wydatki związane z organizacją poszczególnych etapów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy                

o Żywności pokrywane są ze środków własnych organizatora. 

Cele olimpiady 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności organizowana jest w celu podniesienia poziomu 

kształcenia zawodowego, pobudzenia i rozwijania zainteresowań uczniów problemami 

produkcji żywności i jej jakości, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół w 

tych dziedzinach oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. 

 

ROZDZIAŁ I 

Olimpiada i jej organizator 

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora 

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności jest Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności al. Niepodległości 

10, 61-875 Poznań.  



Natomiast jej Komitet Główny ma siedzibę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego  

ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań; tel. 618200091; office@zsps.poznan.pl 

www.zsps.poznan.pl 

1.2. Zadaniem Organizatora jest:  

• przeprowadzenie Olimpiady zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz 

terminarza i opisu przeprowadzenia zawodów dla danej edycji; 

• powołanie Koordynatorów odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne, 

administracyjne i logistyczne; 

• organizacja i koordynacja działań sieci okręgów;  

• planowanie i organizacja działań związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięcia, w 

tym dystrybucja materiałów informacyjnych, nadzór ogólny nad 

przeprowadzaniem konkursu, organizacja zakończenia;  

• publikacja listy zawodników dopuszczonych do udziału w zawodach III stopnia 

ustalonej przez Komitet Główny;  

• przygotowanie miejsca zawodów III stopnia;  

• powiadomienie uczestników o miejscu i czasie zawodów III stopnia;  

• zapewnienie właściwej organizacji zawodów III stopnia, w tym udogodnień 

organizacyjnych dla uczestników niepełnosprawnych;  

• nadzór nad Komitetem Głównym i Komitetami Okręgowymi w sprawach 

dotyczących organizacji Olimpiady oraz rozwiązywania problemów i sporów  

z uczestnikami;  

• działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.  

1.3. Organizator ma prawo do:  

• współpracy z Komitetem Głównym i Komitetami Okręgowymi na zasadach 

wyznaczonych przez regulamin; 

• reprezentowania Olimpiady na zewnątrz;  

• nawiązywania współpracy ze sponsorami Olimpiady;  

• decydowania o formule przeprowadzania zawodów wszystkich stopni  

w porozumieniu z Komitetem Głównym;  

• rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady  

i jej uczestników;  
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• anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazania powtórzenia ich  

w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości naruszających Regulamin 

Olimpiady.  

1.4. Organizator jest dysponentem danych osobowych uczestników i innych osób 

zaangażowanych w organizację Olimpiady oraz ich wizerunku, zebranych zgodnie  

z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).  

 

 

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady 

2.1. Olimpiada Wiedzy o Żywności jest organizowana w trzech etapach: szkolnym, okręgowym 

i ogólnopolskim – centralnym. 

2.2. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem zawodów I stopnia (szkolnych) czuwają 

Komitety Szkolne powoływane przez Dyrektorów szkół, które zgłosiły się do udziału  

w Olimpiadzie. W skład Komitetu Szkolnego wchodzą trzej nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. 

2.2.1. Do zadań Komitetu Szkolnego należy:  

• rozpropagowanie Olimpiady wśród uczniów na terenie szkoły oraz zgłoszenie szkoły do 

udziału w Olimpiadzie poprzez wysłanie do Komitetu Głównego wypełnionego zgłoszenia 

(załącznik nr 4);  

• przeprowadzenie eliminacji szkolnych w terminie wyznaczonym przez Komitet Główny  

• wysłanie do Komitetu Głównego Olimpiady protokołu (załącznik nr 5) wraz z listą 

uczestników proponowanych do II etapu Olimpiady oraz testów uczniów, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów; 

• przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia zawodów i zorganizowanie kontroli 

samodzielnego rozwiązywania testów i zadań, z zapewnieniem udogodnień 

organizacyjnych dla uczestników niepełnosprawnych;  

• uzyskanie zgody uczestników, a w przypadku ich niepełnoletności zgody ich prawnych 

opiekunów (załącznik nr 3), do przetwarzania danych osobowych zawodników oraz 

ujawnienia ich wizerunku; 



• przesłanie zgód uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia do Komitetu 

Głównego;  

• czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów I stopnia zgodnego z Regulaminem 

Olimpiady. 

2.3. Komitety Okręgowe Olimpiady powołuje Organizator na wniosek Komitetu Głównego. 

Wykaz Komitetów Okręgowych i ich dane adresowe są zamieszczone na stronie internetowej 

www.zsps.poznan.pl. (wykaz okręgów stanowi załącznik nr 2). 

 W skład Komitetu Okręgowego zostają powołani: 

przewodniczący: przedstawiciel szkoły (gospodarza etapu okręgowego); 

zastępca - przedstawiciel Kuratorium Oświaty województwa, w którym powołana jest 

Komisja Okręgowa lub przedstawiciel ODN lub nauczyciel-egzaminator w 

danym zawodzie; 

członkowie - nauczyciel przedmiotów zawodowych (gospodarza etapu okręgowego), 

 - nauczyciele przedmiotów zawodowych z innych szkół startujących w 

olimpiadzie wybrani drogą losowania - 2 osoby, 

 - doradca metodyczny specjalności spożywczej; 

sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych specjalności spożywczej. 

2.3.1 Do zadań Komitetów Okręgowych należy:  

• przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkołach;  

• realizacja i nadzór nad przebiegiem zawodów I (szkolnego) i II (okręgowego) stopnia; 

• współpraca z innymi Komitetami Szkolnymi Olimpiady; 

• przygotowanie listy zawodników zawodów II stopnia; 

• przygotowanie sal dla przeprowadzenia zawodów II stopnia (w miarę możliwości każdy 

uczestnik powinien dysponować osobnym miejscem tak, żeby nie mógł porozumiewać się 

z innymi uczestnikami zawodów) z zapewnieniem udogodnień organizacyjnych dla 

uczestników niepełnosprawnych; 

• przygotowanie dla każdego zawodnika zawodów II stopnia ostemplowanych arkuszy 

papieru; 

• powołanie Komisji do przeprowadzenia zawodów II stopnia, składającej się z: pracownika 

naukowego Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego 

http://www.zsps.poznan.pl/


w Poznaniu, nauczyciela przedmiotów zawodowych (gospodarza etapu okręgowego) oraz 

nauczycieli przedmiotów zawodowych z innych szkół wybranych drogą losowania - 2 

osoby; 

• sprawdzenie prac uczestników zawodów II stopnia (zgodnie z przesłanymi przez Komitet 

Główny wytycznymi) oraz przesłanie (w ciągu 5 dni od zakończenia etapu) prac wszystkich 

uczestników Olimpiady i stosownej dokumentacji (protokół stanowi załącznik nr 6) do 

Komitetu Głównego. 

2.3.2. Komitety Okręgowe mają prawo:  

• rozstrzygania w porozumieniu z Komitetem Głównym sporów z uczestnikami zawodów  

I stopnia wynikających z kwestii merytorycznych;  

• kontrolowania przebiegu zawodów I stopnia w dowolnie wybranych szkołach;  

• wykluczenia uczestników zawodów I lub II stopnia w przypadku istotnego naruszenia 

Regulaminu Olimpiady.  

2.4. III etap Olimpiady organizowany jest przez Komitet Główny Olimpiady  

Komitet Główny jest powoływany przez Organizatora Olimpiady. W jego skład wchodzą 

przedstawiciele Organizatora oraz nauczyciele Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego  

i osoby związane ze szkolnictwem ponadpodstawowym: 

przewodniczący dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP, Katedra Jakości 

i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Nauk o Jakości UEP, 

v-ce przewodniczący dr inż. Zuzanna Szmyt,  

dyrektor  Zespołu  Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich 

w Poznaniu, 

członkowie - dr hab. inż. Inga Klimczak, prof. UEP, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa 

Żywności, Instytut Nauk o Jakości UEP, 

- dr inż. Dorota Klensporf-Pawlik,  

- Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Nauk o Jakości UEP, 

- nauczyciel przedmiotów zawodowych z ZSPS w Poznaniu, 

- nauczyciele przedmiotów zawodowych z innych szkół - 2 osoby, 

sekretarz       mgr inż. Małgorzata Balcerek, nauczyciel w ZSPS w Poznaniu. 



2.4.1. Za koordynację działań merytorycznych Olimpiady odpowiada Sekretarz powoływany 

przez Organizatora w porozumieniu z Komitetem Głównym.  

2.4.2. Do zadań Komitetu Głównego należy:  

• wybór autorów oraz opracowanie testów i zadań do poszczególnych etapów zawodów; 

• koordynacja czynności związanych ze sprawdzeniem prac uczestników zawodów; 

• przesłanie do szkół uczestników Olimpiady ostatecznych wyników i kwalifikacji do 

zawodów III stopnia;  

• powołanie Komisji do przeprowadzenia zawodów III stopnia;  

• ogłoszenie listy finalistów i laureatów Olimpiady po zakończeniu zawodów III stopnia;  

• przyjmowanie odwołań w sprawach merytorycznych zgodnie z Regulaminem Olimpiady.  

2.4.2. Komitet Główny ma prawo:  

• ustalania liczby uczestników zawodów II i III stopnia oraz liczby laureatów Olimpiady; 

• monitorowania przebiegu zawodów wszystkich stopni;  

• rozstrzygania sporów wynikających z kwestii merytorycznych, niezależnie  

od stopnia zawodów;  

• wykluczenia uczestników zawodów w przypadku istotnego naruszenia Regulaminu 

Olimpiady.  

ROZDZIAŁ II 

§ 3. Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności 

3.1. Adresatami i uczestnikami olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych i 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych w szkołach 

ponadpodstawowych, czyli 4- i 5-letnich techników oraz 3 i 4-letnich liceów 

ogólnokształcących oraz branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.  

3.2. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w 

szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauczania, rekomendowani przez 

swoją szkołę.  

3.2. W celu wzięcia udziału w Olimpiadzie uczeń w szkole macierzystej składa deklarację 

udziału zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Olimpiady oraz 

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem 

w Olimpiadzie i zgodę na ujawnienie jego wizerunku (załącznik nr 3).  



3.3. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:  

• przestrzegania zapisów Regulaminu Olimpiady,  

• informowania Komitetu Okręgowego i/lub Komitetu Głównego o zastrzeżeniach, a także  

o wszelkich problemach związanych z udziałem w kolejnych etapach Olimpiady.  

3.4. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do:  

• dobrowolnego, zgodnego z niniejszym Regulaminem udziału w zawodach,  

• zwolnienia przez szkołę z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach  

po zakwalifikowaniu się do udziału w zawodach II i III stopnia,  

• wglądu w pracę i ewentualnego odwołania się po I, II i III stopniu zawodów, zgodnie z 

postanowieniami §9 Regulaminu.  

3.5. Uczestnik podaje dane osobowe:  

• niezbędne do powiadamiania o zakwalifikowaniu do zawodów wyższego stopnia Olimpiady  

• niezbędne do wystawienia przewidzianych Regulaminem zaświadczeń, w ankiecie 

uczestnika zawodów, w przypadku zakwalifikowania się do zawodów III stopnia. 

 

§ 4. Organizacja zawodów 

4.1. Olimpiada Wiedzy o Żywności jest ogólnopolską Olimpiadą trójstopniową: 

4.1.1. zawody I stopnia – zawody szkolne, 

4.1.2. zawody II stopnia – zawody okręgowe, 

4.1.3. zawody III stopnia – zawody centralne. 

4.2. Na każdym etapie zawodów wymagany jest zakres wiedzy i umiejętności, który określa 

podstawa programowa kształcenia w zawodach technik technologii żywności oraz technik 

żywienia i usług gastronomicznych (Dz. U. 2019 poz. 991 z późniejszymi zmianami), a także 

znajomość literatury wskazanej w załączniku 7. 

4.3. Zawody są rozgrywane anonimowo w warunkach kontrolowanej samodzielności.  

W przypadku uznania przez Komisję pracy za niesamodzielną lub zespołową uczestnicy mogą 

zostać zdyskwalifikowani.  



4.4. W Olimpiadzie stosuje się punktowy system oceny. Sposób oceny poszczególnych zadań 

określa Komitet Główny i przekazuje poszczególnym komisjom wraz z zadaniami. Przyjmuje 

się zasadę, że test będzie zawierał 100 pytań, jednokrotnego wyboru, obejmujących: 

44 %  pytań z zakresu bloku przetwórczego, 

23 %  pytań z zakresu bloku analitycznego, 

21 %  pytań z zakresu bloku ekonomicznego, 

12 %  pytań z zakresu bloku technicznego. 

4.5. Do zawodów wyższego stopnia mogą zostać zakwalifikowani ci uczestnicy, którzy zdobyli 

nie mniej niż 50% punktów + 1 punkt z możliwych do zdobycia na danym etapie.  

4.6. Laureatami Olimpiady Wiedzy o Żywności zostają uczestnicy, którzy uzyskali z części 

pisemnej i ustnej zawodów III etapu przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.  Tytuł 

finalisty otrzymuje zawodnik, który z obu części zawodów (pisemnej i ustnej) uzyskał minimum 

60% punktów możliwych do zdobycia. 

4.7.  Maksymalnie 12 laureatów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w teście jest 

kwalifikowanych do części ustnej finału. Kwalifikacji dokonuje Komitet Główny.                                  

W przypadku, gdy uczestnicy uzyskali identyczną liczbę punktów o kwalifikacji, o przejściu  do 

kolejnego etapu decydują punkty otrzymane w teście z bloku przetwórczego, a następnie z 

bloku analitycznego.  

4.8. Zwycięzcą Olimpiady zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę punktów z części 

pisemnej i ustnej. 

4.9. Wyniki III etapu Olimpiady ogłaszane są w drugim dniu zawodów. W przypadku zaistnienia 

sytuacji nieprzewidzianych w zasadach organizacji i regulaminie, decyzję podejmuje 

przewodniczący Komitetu Głównego III etapu po zasięgnięciu opinii pozostałych członków. 

4.10. Terminy poszczególnych etapów zawodów określa załącznik nr 1. 

4.11. Harmonogram szczegółowy Olimpiady wraz z wyznaczonymi datami kolejnych etapów 

zamieszczany jest corocznie do 25 września na tronie www.zsps.poznan.pl w zakładce 

„OLIMPIADA”. 
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§ 5. Organizacja zawodów I stopnia (szkolnych) 

5.1. Zawody I stopnia Olimpiady odbywają się w wyznaczonym przez Komitet Główny terminie 

i mają charakter otwarty. 

5.2. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu zadań testowych opracowanych i przesłanych 

przez Komitet Główny, który zobowiązany jest również do przekazania klucza odpowiedzi. 

5.3. W ciągu 5 dni od przeprowadzenia zawodów szkolnych Komitet Szkolnych zobowiązany 

jest do przesłania protokołu (załącznik nr 5) wraz z pracami uczestników do Komitetu 

Głównego. 

§ 6. Organizacja zawodów II stopnia (okręgowych) 

6.1. Zawody II stopnia Olimpiady odbywają się jednocześnie, w miejscach ustalonych przez 

Komitety Okręgowe.  

6.2. O terminie i miejscu zawodów II stopnia Komitet Okręgowy zawiadamia 

zakwalifikowanych uczestników oraz ich szkoły, co najmniej 21 dni przed datą zawodów.  

6.3. Zawody II stopnia polegają na:  

• rozwiązaniu testu;  

• odpowiedzi ustnej na trzy zadania (pytania problemowe):  

- z  bloku przetwórczego, 

- z  bloku analitycznego, 

- z  bloku ekonomicznego. 

6.4. Za przygotowanie zadań testowych oraz opracowanie pytań do części ustnej 

odpowiada Komitet Główny Olimpiady, który zobowiązany jest również do przekazania 

Komitetom Okręgowym kryteriów oceny poszczególnych części II etapu.  

6.5. Po zakończonym etapie II Olimpiady Komitet Okręgowy zobowiązany jest do przesłania 

w ciągu 5 dni protokołu (załącznik nr 6) wraz z pracami pisemnymi uczestników do Komitetu 

Głównego. 

 

 

 



§ 7. Organizacja zawodów III stopnia (centralnych) 

7.1. Zawody III stopnia odbywają się w miejscu ustalonym przez Komitet Główny, o którym 

zakwalifikowani uczestnicy i ich szkoły zostaną powiadomieni 21 dni przed wyznaczonym 

terminem. 

7.2. Zawody III stopnia polegają na rozwiązaniu testu, na podstawie którego spośród finalistów 

wyłaniani są laureaci. W następnym etapie 12 laureatów bierze udział w Quizie obejmującym 

pytania z następujących bloków:  

− z  bloku przetwórczego, 

− z  bloku analitycznego, 

Na podstawie wyników Quizu wyłaniany jest zwycięzca olimpiady. 

7.3. Za przygotowanie zadań testowych oraz opracowanie pytań do quizu odpowiada 

Komitet Główny Olimpiady, który zobowiązany jest również do przekazania kryteriów 

oceny poszczególnych części III etapu.  

 

§ 8. Przepisy szczegółowe 

8.1. Niestawienie się uczestnika w wyznaczonym dniu zawodów w miejscu ich 

przeprowadzenia, także z powodu nagłej choroby lub wypadku losowego, wyklucza go z 

dalszego udziału w Olimpiadzie.  

8.2. W wypadku, kiedy termin zawodów centralnych będzie się pokrywał z terminem zawodów 

innych olimpiad uczestnik będzie musiał dokonać wyboru, ponieważ nie stawienie się  

w ustalonym terminie na zawody, automatycznie wyklucza go z dalszego udziału  

w Olimpiadzie.  

8.3. Uczestnik Olimpiady jest zdyskwalifikowany, jeżeli:  

• nie przystąpi w ustalonym terminie do zawodów danego stopnia bez względu na 

przyczynę,  

• korzysta podczas zawodów z niedozwolonej pomocy tj. z komputerów przenośnych, 

laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych oraz własnych notatek i zbiorów zadań 

• naruszył w sposób istotny Regulamin Olimpiady. 



8.4. Olimpiada ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w niej uczestniczyć osoby 

niepełnosprawne oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednak prace ich będą 

oceniane na ogólnie przyjętych zasadach. 

8.5. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do kolejnych etapów Olimpiady 

podejmuje Komitet Główny Olimpiady. 

8.6. Członkami Komitetów organizujących poszczególne etapy Olimpiady nie mogą być 

powoływane osoby spokrewnione z uczestnikami zawodów. Za prawidłowy skład Komitetu 

Szkolnego odpowiada dyrektor szkoły, w której odbywają się zawody I stopnia, natomiast 

Komitetu Okręgowego i Głównego - Organizator Olimpiady.  

 

§ 9. Tryb odwoławczy 

 

9.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla 

poziomu jego odpowiedzi lub że zawody były przeprowadzone z naruszeniem Regulaminu, ma 

prawo złożenia pisemnego odwołania.  

9.2. Uczestnik Olimpiady składa odwołanie od wyników zawodów I i II stopnia do Komitetu 

Głównego w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników.  

9.3. Odwołanie od decyzji Komitetu Głównego dotyczącej wyników zawodów III stopnia 

uczestnik składa do Organizatora w terminie 10 dni od daty ogłoszenia przez Komitet Główny 

wyników zawodów III stopnia na stronie internetowej Olimpiady.  

9.4. Komitet Główny rozpatruje odwołania i udziela odpowiedzi pisemnej w najkrótszym 

możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty wpływu odwołania.  

9.5. Każde odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności sprawy oraz 

dane kontaktowe odwołującego się uczestnika (adres domowy i adres poczty elektronicznej).  

 

§ 10. Rejestracja przebiegu zawodów. 

10.1 Organizator poszczególnych etapów Olimpiady ma prawo rejestracji przebiegu zawodów 

wybraną techniką np. dokumentacja fotograficzna czy filmowa. 

10.2. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników oraz ich opiekunów o 

zasadach i sposobie dokumentowania zawodów. 



10.3. Zdjęcia, filmy wykonane podczas poszczególnych etapów Olimpiady mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej www.zsps.poznan.pl oraz na stronach internetowych 

szkół biorących udział w Olimpiadzie, czy stornach internetowych sponsorów w celu promocji 

imprezy. 

 

ROZDZIAŁ III 

§ 11. Uprawnienia i nagrody 

11.1 Uczestnikowi, który w zawodach III stopnia uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych 

do zdobycia z testu na etapie centralnym, przysługuje tytuł laureata Olimpiady.  

11.2. Zwycięzcą Olimpiady zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę punktów z części 

pisemnej i ustnej. 

11.3. Laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady przyjmowani są na studia na mocy 

uchwał senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r.  poz. 85, z późn. 

zm.). 

WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW STUDIÓW, NA KTÓRE LAUREACI 

 I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI  

UZUSKUJĄ PREFERENCJE W PRZYJĘCIU NA STUDIA 

 

1 

Uniwersytet 

Ekonomiczny 

60-967 Poznań 

Al. Niepodległości 10 

Laureaci i finaliści  

Maksymalna liczba punktów z biologii 

przy postępowaniu kwalifikacyjnym na 

kierunki: 

- Jakość i rozwój produktu, 

- Zarządzanie i inżynieria produkcji  

2 

Uniwersytet 

Przyrodniczy 

 60-624 Poznań 

Laureaci 

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  

http://www.zsps.poznan.pl/


ul. Wojska Polskiego 

28 

 

- Technologia żywności i żywienie 

człowieka, 

- Dietetyka, 

- Jakość i bezpieczeństwo żywności, 

- Ekonomia, 

- Finanse i rachunkowość 

3 

Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 

10-719 Olsztyn 

ul. M. Oczapowskiego 

2 

Laureaci i finaliści 

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  

- Bioinżynieria produkcji żywności,  

- Dietetyka, 

- Gastronomia-sztuka kulinarna, 

- Inżynieria przetwórstwa żywności, 

- Technologia żywności i żywienie 

człowieka, 

- Towaroznawstwo 

4 

 

Politechnika Gdańska  

80-952 Gdańsk 

ul.  G. Narutowicza 

11/12 

Laureaci i finaliści  

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  

- Biotechnologia,  

- Chemia 

5 

Szkoła Główna 

Gospodarstwa 

Wiejskiego  

02-776 Warszawa,  

ul. Nowoursynowska 

159c 

Laureaci 

Maksymalna liczba punktów z 

przedmiotów kwalifikacyjnych na 

kierunkach:  

- Towaroznawstwo w biogospodarce, 

- Żywienie człowieka i ocena żywności, 

- Bezpieczeństwo żywności, 

- Gastronomia i hotelarstwo, 

- Technologia żywności i żywienie 

człowieka 



6 

Uniwersytet 

Przyrodniczy 

20-950 Lublin 

ul. Akademicka 13 

Laureaci i finaliści 

Przyjmowanie kandydatów, którzy 

zdawali na maturze przedmioty 

wymagane w postępowaniu 

kwalifikacyjnym na dany kierunek (bez 

względu na wynik): 

- Technologia Żywności i Żywienie 

Człowieka 

- Mleczarstwo 

- Dietetyka  

- Bezpieczeństwo i certyfikacja 

żywności, 

- Gastronomia i sztuka kulinarna 

7 

Uniwersytet 

Ekonomiczny 

31-510 Kraków  

ul. Rakowicka 27 

Laureaci 

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  

- Towaroznawstwo,  

- Zarządzanie i inżynieria produkcji 

8 

Uniwersytet Rolniczy  

 31-149 Kraków 

ul. Balicka 122 

Laureaci 

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  

- Dietetyka, 

- Browarnictwo i Słodownictwo 

- Jakość i Bezpieczeństwo Żywności 

- Technologia roślin leczniczych i 

prozdrowotnych, 

- Technologia żywności i żywienie 

człowieka 

9 

 

Politechnika Łódzka 

90-924 Łódź 

Laureaci i finaliści  

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  



ul. Wólczańska 

171/173 

 

- Menedżer żywności i żywienia,  

- Technologia żywności i żywienie 
człowieka 

10 

Uniwersytet 

Przyrodniczy 

 50-375 Wrocław 

ul. C.K. Norwida 25/27 

 

Laureaci i finaliści  

Bez postępowania kwalifikacyjnego 

pierwszych 10 miejsc stopnia 

centralnego na kierunki:  

- Technologia żywności i żywienie 

człowieka, 

- Zarzadzanie jakością i analiza 

żywności, 

- Żywienie człowieka i dietetyka 

Bez postępowania kwalifikacyjnego 

(tylko z bloków tematycznych zgodnych 

z kierunkiem studiów) na kierunek: 

- Bezpieczeństwo żywności 

11 

Politechnika Bydgoska 

im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich 

85-796 Bydgoszcz  

ul. Profesora Sylwestra 

Kaliskiego 7 

Laureaci  

Bez postępowania kwalifikacyjnego na 

kierunki:  

- Dietetyka 

 

11.4. Potwierdzeniem uzyskania tytułu laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywności jest 

zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r., poz. 1036). Zaświadczenie 

wydaje Komitet Główny OWoŻ. 

11.5. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zgodnie z art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz komunikatem MEN w sprawie wykazu olimpiad 

tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających 



do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.  Zwolnienie następuje na podstawie 

uzyskanego zaświadczenia, które należy przedstawić przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego. Zwolnienie, jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu 

zawodowego najwyższego wyniku. 

11.6. Wszyscy uczestnicy zawodów centralnych uzyskują dyplomy, natomiast laureaci i finaliści 

olimpiady, zależnie od zajętego miejsca, mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia. 

11.6. Komitet Główny może nagrodzić opiekunów laureatów.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Olimpiada międzynarodowa 

§12. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski 

12.1. Nie przewiduje się udziału uczniów w olimpiadzie międzynarodowej. 

12.2.  

ROZDZIAŁ V 

§ 13. Postanowienia końcowe 

13.1. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Komitet Główny Olimpiady  

w porozumieniu z Organizatorem.  

13.2. We wszystkich pozostałych, nie określonych w Regulaminie kwestiach, znajdują 

zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1036). 

13.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

TERMINARZ OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI  

1. Zgłoszenie do Komitetu Głównego Olimpiady uczestnictwa szkoły w Olimpiadzie i wnioski 

o przeprowadzenie etapu okręgowego wraz z propozycją składu Komitetu Okręgowego  

do 30 września danego roku szkolnego. 

2. Przydział szkoły do okręgu i powołanie Komitetu Okręgowego do 15 października danego 

roku szkolnego. 

3. Etap szkolny do 30 października danego roku szkolnego. 

4. Przesyłanie protokołu z etapu szkolnego do Komitetu Głównego do 30 października danego 

roku szkolnego. 

5. Przesyłanie propozycji zadań testowych do Komitetu Głównego  do 30 września danego 

roku szkolnego. 

6. Etap okręgowy  do 30 listopada danego roku szkolnego. 

7. Sprawozdanie Komitetu Okręgowego do Komitetu Głównego Olimpiady do 15 grudnia 

danego roku szkolnego. 

8. Podjęcie decyzji o dopuszczeniu do etapu ogólnopolskiego do 20 stycznia danego roku 

szkolnego. 

9. Etap ogólnopolski do 30 marca danego roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

PODZIAŁ NA OKRĘGI 

Ustala się następujące okręgi: 

 

1. Okręg Katowicki – obejmuje woj. opolskie, śląskie i małopolskie. 

2. Okręg Kielecki – obejmuje woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie 

i część woj. mazowieckiego. 

3. Okręg Łódzki – obejmuje woj. łódzkie. 

4. Okręg Olsztyński – obejmuje woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie 

i część woj. mazowieckiego. 

5. Okręg Poznański – obejmuje woj. wielkopolskie, woj. zachodnio-pomorskie. 

6. Okręg Toruński – obejmuje woj. kujawsko-pomorskie, woj. pomorskie. 

7. Okręg Wrocławski – obejmuje woj. lubuskie i dolnośląskie. 

 

Powyższy podział nie jest równoznaczny z granicami administracyjnymi kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

Formularz zgłoszenia uczestnika Olimpiady 

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU  

W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŻYWNOŚCI 

DANE UCZNIA  

IMIĘ i NAZWISKO  

DATA i MIEJSCE URODZENIA  

ADRES E-MAIL  

NUMER TELEFONU  

 

DANE SZKOŁY  

Pełna nazwa szkoły, adres z kodem pocztowym oraz adres e-mail):  

 
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności i zobowiązuję do 

przestrzegania jego zapisów.  

 

Jednocześnie zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000). wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz ujawnienie wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych związanych z 
organizacją Olimpiady przez Organizatora. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Olimpiady na podany wyżej adres e-mail.  
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i świadom jestem, iż odmowa jej udzielenia 
równoznaczna jest z brakiem możliwości udziału w zawodach Olimpiady.  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i 
przysługujących mi praw w tym zakresie:  
- Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa 
Żywności al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań  
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są 
przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są zanonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem 
wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych;  
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:  

- Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;  
- Prawo uzyskania kopii danych; 
- Prawo do sprostowania;  
- Prawo do usunięcia danych;  
- Prawo do ograniczenia przetwarzania;  
- Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej 
Administratora;  
- Prawo wycofania zgody;  
- Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

- Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres Komitetu Głównego 
- Powyższe dane osobowe zostaną udostępnione przez szkołę dokonującą zgłoszenia uczniów do Olimpiady w ramach procesu rejestracji 
zawodników 

 
 

……………………………………… ………………………………………………………..  

miejscowość, data (czytelny podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis 

rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

 



 

Załącznik nr 4 

Formularz zgłoszenia szkoły 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU 

W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŻYWNOŚCI 

 

1.   NAZWA SZKOŁY: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ADRES SZKOŁY 

………………………………………………………………………………………………………………  

3.  LICZBA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE  

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.  IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5.  KONTAKT DO NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO (tel., e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  SKŁAD KOMITETU SZKOLNEGO: 

 

1. Przewodniczący Komitetu - …………………………. 

2. Członek Komitetu - …………………………….. 

3. Członek Komitetu - ……………………………. 

4. Członek Komitetu - ……………………………. 

 

 

…………………………………………………………          ……………………………………………………. 

(Miejscowość, data)                                 (Dyrektor  Szkoły) 

Zgłoszenie należy kierować na adres Komitetu Głównego: Zespół Szkół Przemysłu 

Spożywczego, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań 

Zgłoszenia udziału do Komitetu Głównego należy dokonać  

do dnia 30 września danego roku szkolnego 



 

Załącznik nr 5 

Protokół przebiegu I etapu Olimpiady 

 

         …………………………….                                    …..………………………………. 

          /pieczątka szkoły/                                             /miejscowość, data/                                                     

 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU I ETAPU  

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY  

WIEDZY O ŻYWNOŚCI 

 

Komitet Szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o żywności powołany w (nazwa szkoły)  

w składzie: 

Przewodniczący:  ……………………………………………………………. 

Członkowie:   

1. …………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

w dniu …………………. przeprowadził I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności   

i stwierdza, że etap ten, został przeprowadzony zgodnie z regulaminem olimpiady. 

I etap rozpoczął się o godzinie…………  zakończył o godzinie ………………                                                                                                                                                                   

Do etapu okręgowego OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI  zakwalifikowali się 

następujący uczniowie: 

 

 

Lp. Imię  i Nazwisko Klasa- zawód, profil 

1   

2   

3   



Uwagi o przebiegu I etapu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                              

Podpisy członków komitetu: 

Przewodniczący: ……………………..                                         

Członek: …………………………………. 

Członek: …………………………………. 

Członek: ………………………………… 

 

Protokół należy przesłać do Komitetu Głównego w ciągu pięciu dni 

od zakończenia eliminacji szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 

Protokół przebiegu II etapu Olimpiady 

PROTOKÓŁ 

Z ZAWODÓW OKRĘGOWYCH OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI 

Komitet Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o żywności powołany w (nazwa szkoły)  

w składzie: 

Przewodniczący:  ……………………………………………………………. 

Członkowie:   

1. …………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

w dniu …………………. przeprowadził II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności   

i stwierdza, że etap ten, został przeprowadzony zgodnie z regulaminem olimpiady. 

Do etapu centralnego OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI  zakwalifikowali się 

następujący uczniowie: 

Uwagi dotyczące przebiegu etapu 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komitetu: 

Przewodniczący: ……………………..                                         

Członek: …………………………………. 

Członek: …………………………………. 

Członek: ………………………………… 

Lp. Imię  i Nazwisko Klasa- zawód, profil 

1   

2   

3   



Protokół należy przesłać do Komitetu Głównego w ciągu pięciu dni od zakończenia 

eliminacji. 

 

Załącznik nr 7 

 

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA NA OLIMPIADZIE 

▪ „Analiza techniczna w przemyśle spożywczym” B. Drzazga,  

▪ „Analiza techniczna w przetwórstwie owoców i warzyw” B. Drzazga, 

▪ „Analiza techniczna w piekarstwie” A. Horubałowa, T. Haber, 

▪ „Analiza techniczna w produkcji cukierniczej” B. Baraniak,  

▪ „Analiza techniczna w przetwórstwie mleczarskim” J. Gaweł, I. Molska, 

▪ „Analiza techniczna w przemyśle mięsnym” T. Drewniak, 

▪ „Mikrobiologia żywności” T. Drewniak, 

▪ „Prowadzenie działalności gospodarczej” pod redakcją: B. Jaworska, J. Konkołowicz- 

Pniewska, 

▪ "Ekonomia stosowana" Praca zbiorowa pod redakcją M. Belki,  

▪ "Mikroekonomia",D. Begg, S. Fischer, R. Dornbursch, 

▪ „Surowce i technologia żywności” B. Bijok, F. Bijok, 

▪ „Ogólna  technologia żywności” E. Pijanowski, 

▪ „Zarys technologii przemysłu spożywczego” T. Kłossowski, 

▪ „Towaroznawstwo-produkty spożywcze” Praca zbiorowa pod redakcją A. Lempki, 

▪ „Ogólna technologia żywności” Bednarski W., 

▪ „Dodatki do żywności” J. Czapski, A. Wieland, 

▪ „Dodatki do żywności i materiały pomocnicze w przemyśle spożywczym” J. Chuchlowa, T. 

Jakubczyk, 

▪ „Technologia żywności” cz. 2 i 4 M. Dłużewski, A. Dłużewska, 

▪ „Technologia żywności” cz. 3 A. Jurczyk, 

▪ „Technologia żywności cz.1 Podstawy technologii żywności” pod redakcją Ewa 

Czarniecka-Skubina, 

▪ „Technologia żywności cz.2 Technologie kierunkowe” pod red. Ewa Czarniecka-Skubina, 



▪ „Technologia żywności cz.3 Technologie kierunkowe t. 2” pod red. Ewa Czarniecka-

Skubina, 

▪ „Towaroznawstwo spożywcze” praca zbiorowa pod red. Ewa Czarniecka-Skubina, 

▪ Czasopisma :  „Przemysł spożywczy” oraz  branżowe  czasopisma  techniczne. 


