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Dyrektor 

Szkoły ponadpodstawowej 

(wszyscy) 

 

 

 W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w 

Poznaniu – organizatora eliminacji okręgowych 

 

Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  

BLOK B – WYNALAZCZOŚĆ 
 

Uprzejmie informuję, że eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i 

Wynalazczości Blok B - Wynalazczość odbędą się  

 

w dniu 4 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00. 

 

Miejsce i forma eliminacji okręgowych zostaną ustalone w późniejszym terminie w 

zależności od sytuacji epidemicznej oraz liczby chętnych. 

 

 Warunkiem przystąpienia do eliminacji okręgowych jest rejestracja na 

platformie e-learningowej na stronie internetowej www.pzswir.pl do dnia 31 stycznia 

2022 r. oraz udział w eliminacjach szkolnych na tej platformie w terminie ustalonym 

przez organizatora. 

 

 Po zakończeniu eliminacji szkolnych, proszę o nadsyłanie zgłoszeń trzyosobowych 

drużyn reprezentujących szkołę do eliminacji okręgowych e-mailem: 

biuro@wktir.poznan.pl do dnia 22 marca 2022 r.  

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej PZSWiR 

www.pzswir.pl/olimpiada 

http://www.pzswir.pl/olimpiada


 

 OITiW odbywa się według „Regulaminu OITiW” z września 2021 r. i opiera się na 

znajomości przez jego uczestników wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej oraz 

historii wynalazków. Regulamin Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jest dostępny na stronie internetowej PZSWiR 

www.pzswir.pl/olimpiada 

 

Zaleca się uczestnikom następujące wydawnictwa: 

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity  

Dz.U. z 2021 r., poz. 324) 

• Orłowski Bolesław: Najkrótsza historia wynalazków. Wyd. PZSWiR, Warszawa 

1993 r., - www.pzswir.pl ; www.euro.ctiw.pl 

 

 Eliminacje okręgowe odbędą się przy współfinansowaniu ze środków Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu.  

 

 Informuję także, że na stronie internetowej www.cke.edu.pl zamieszczony jest 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i 

olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty.  

 

Finaliści Bloku B – Wynalazczość Olimpiady Innowacji Technicznych i 

Wynalazczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów z pominięciem 

postępowania kwalifikacyjnego, na kierunki studiów określone w Uchwale nr 131/2016-

2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z 19 grudnia 2018 r. na podstawie 

dokumentu wydanego przez organizatora OITiW. 

Finaliści lub laureaci Bloku B przyjmowani są również bez postępowania 

kwalifikacyjnego na kierunki studiów określone w Uchwale nr 242/2018 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r. na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez organizatora OITiW. 

 

 Bliższe informacje o OITiW można uzyskać w WKTiR w Poznaniu, 61-773 Poznań, 

ul. Kramarka 26, tel. 61 852 80 10, e-mail: biuro@wktir.poznan.pl. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

                 WKTiR W POZNANIU 

 

              Zbigniew Ciupiński 

W załączeniu: 

1. Karta zgłoszenia do eliminacji okręgowych OITiW Blok B - Wynalazczość. 

2. Dokumentacja statystyczna. 

3. Regulamin OITiW. 

http://www.pzswir.pl/olimpiada
mailto:biuro@wktir.poznan.pl

