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 Regulamin Konkursu 
 „Wiem na bank – Indeks na WZiE” – edycja XII 2023 

 
 

Organizator Konkursu 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu „Wiem na bank – Indeks na WZiE” – edycja XII 2023, zwany dalej 
„Konkursem” jest Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z siedzibą przy ul. 
Traugutta 79, 80- 233 Gdańsk. 

2. Partnerem strategicznym Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu z siedzibą przy ul. Królewieckiej 42, 82-300 Elbląg, gmina 
Elbląg. 

3. Patronem honorowym Konkursu jest JM Rektor Politechniki Gdańskiej oraz Dziekan Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

4. Patronem Konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i organizacje, które wspierają cel 
Konkursu i sposób jego realizacji oraz doceniają jego efekty dla wzrostu poziomu nauczania 
i rozwoju młodych talentów. 

 

Cele i zadania Konkursu 

§ 2 

1. Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy ekonomicznej, budowanie świadomości ekonomicznej 
oraz jej wykorzystanie w praktyce. 

2. Zadaniem Konkursu jest stworzenie uczniom szkół ponadpodstawowych możliwości sprawdzenia 
posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i  finansów podczas 
rozwiązywania zadań. Szczegółowy zakres przedmiotowy listę źródeł pomocnych  określa 
załącznik nr 3 do regulaminu. 

3. Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu nauk społecznych.  

 

Uczestnicy Konkursu 

§ 3 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie liceum oraz technikum.  
2. Zgłoszenia uczestników odbywają się w trybie opisanym w §4 niniejszego Regulaminu. 
3. Informacje dotyczące Konkursu (materiały informacyjne, regulamin, listy osób zakwalifikowanych 

do poszczególnych etapów i lista laureatów) będą zamieszczane na stronie: 
www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank.  

 

Zgłaszanie uczestników Konkursu  

§ 4 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie liceum oraz technikum z terenu Polski, którzy: 
a) prawidłowo wypełnią elektroniczny formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do 

regulaminu, po czym prześlą go w formie skanu na adres mailowy: wiemnabank@zie.pg.edu.pl.  

http://www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank
mailto:wiemnabank@zie.pg.edu.pl
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b) zarejestrują się na platformie e-nauczenie, zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie: 

www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank. 

 
 

Konkurs 

§ 5 

 
1. Konkurs odbywa się cyklicznie, raz w roku, w terminie podanym w harmonogramie Konkursu 

opublikowanym na stronie www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank, stanowiącym załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

2. Szczegółowy terminarz Konkursu w roku akademickim ustala Przewodniczący Komisji Konkursowej 
„Wiem na bank – Indeks na WZiE”. Terminarz jest opublikowany na stronie 
www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank.  

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
4. I etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu on-line na platformie e-nauczanie. 
5. Każdy z uczestników I etapu rozwiązuje indywidualnie test składający się z 30 pytań zamkniętych, 

jednokrotnego wyboru. Test zostanie udostępniony na platformie e-nauczanie w dniu i o godzinie 
wskazanej w harmonogramie. Możliwość logowania się do testu zostanie wyłączona po 
45 minutach. Po uruchomieniu testu, uczeń ma 30 minut na rozwiązanie testu i przesłanie 
odpowiedzi. 

6. Nauczyciele – opiekunowie uczestników w danych szkołach są zobligowani do udostępnienia 
komputerów z dostępem do Internetu w celu udziału uczniów w I i II etapie Konkursu. 

7. Do II etapu zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie.  
8. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu otrzymają informację nie później niż 5 dni roboczych 

po zakończeniu I etapu Konkursu. 
9. II etap Konkursu odbywa się w marcu i kwietniu danego roku szkolnego. Forma II etapu będzie 

ustalana każdego roku. 
10. II etap obejmuje rywalizację (ocenianą przez 3 niezależnych członków jury), w której każdy 

z uczestników: 
a) przygotowuje opis własnego projektu biznesowego, tj. założenia nowego przedsiębiorstwa. 

Wymagania projektowe znajdują się w załączniku nr 5 – Wymagania pomysłu biznesowego – 
założenia nowego przedsiębiorstwa, natomiast karta oceny projektu znajduje się z w załączniku 
nr 6 (Karta oceny projektu zgłoszonego w ramach II etapu konkursu „Wiem na bank”).  

b) prezentuje opis pomysłu biznesowego. Każdy uczestnik powinien przygotować prezentację 
w programie Power Point – maksymalnie 12 slajdów. Czas prezentacji nie powinien 
przekraczać 10 minut. Karta oceny prezentacji znajduje się w załączniku nr 7 (Karta oceny 
prezentacji projektu zgłoszonego w ramach II etapu konkursu „Wiem na bank” .  

11. Uczeń przystępujący do Konkursu zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub ważnej 
legitymacji szkolnej oraz podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na uczestnictwo 
w Konkursie – stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu. Formularz zgody dostępny jest na stronie 
internetowej Konkursu. 

12. Pierwszych dwóch uczestników z najlepszym wynikiem uzyskuje tytuł Laureata. Zgodnie z Uchwałą 
Senatu PG Nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia 
pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i 
konkursów od roku akademickiego 2019/2020, ze zmianami. Laureaci Konkursu mogą pisemnie 
zwrócić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na wybrany kierunek studiów 
bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego. 

13. Przewodniczący Komisji Konkursowej wydaje laureatom zaświadczenia celem przedłożenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

14. Tytuł Laureata jest ważny przez 2 lata od momentu jego uzyskania. 
 
 

http://www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank
http://www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank
http://www.zie.pg.edu.pl/wiemnabank
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27754
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Komisja Konkursowa 

§ 6 

1. Za poziom merytoryczny: przygotowanie tematów, zadań i pytań testowych na poszczególnych 
etapach Konkursu oraz opracowanie szczegółowych zasad ich sprawdzania i oceny odpowiada 
Organizator Konkursu. Za prawidłowość przebiegu Konkursu odpowiada zarówno Organizator 
Konkursu jak i Partner Strategiczny. 

2. Organizator i Partner strategiczny Konkursu, powołują Komisję Konkursową, składającą się 
z trzech, niezależnych członków. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena testów 
rozwiązywanych przez uczestników w I etapie Konkursu oraz ocena opisu i prezentacji pomysłu 
biznesowego. 

3. W Komisji Konkursowej zasiadają: dwaj przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej oraz jeden ekspert powołany przez Partnera Strategicznego Konkursu.  

4. Oceny Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

Nagrody 

§ 7 

 
1. Laureatami Konkursu „Wiem na bank –Indeks na WZiE” zostają 2 osoby, które uzyskały najlepsze 

wyniki w II etapie konkursowym. Przewidziane są również nagrody rzeczowe oraz przyznanie 
wyróżnień.  

2. Informacja o miejscu zajętym w II etapie Konkursu wraz z liczbą zdobytych punktów oraz wręczenie 
nagród nastąpi niezwłocznie, po zakończeniu II etapu Konkursu, zgodnie  
ze szczegółowym przebiegiem Konkursu, który stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. Lista będzie 
opublikowana na stronie internetowej Konkursu. 

3. Fundatorami nagród w Konkursie „Wiem na bank –Indeks na WZiE” są podmioty gospodarcze 
współpracujące z Organizatorem Konkursu.   

4. Każdy z uczestników I i II etapu Konkursu otrzyma Certyfikat udziału w Konkursie „Wiem na bank  - 
Indeks na WZiE”. 

5. Każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w II etapie Konkursu otrzyma Certyfikat udziału 
w Konkursie.  

6. Każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w II etapie Konkursu, uzyska również prawo 
do „Dedykowanej wizyty na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej” dla uczniów 
jednej klasy. W ramach „Dedykowanej wizyty na Wydziale Zarządzania  
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej” przewidziano m.in. wykład dotyczący wybranego zagadnienia 
z zakresu ekonomii, warsztaty z przedsiębiorczości, zwiedzanie campusu PG. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator, tj. osoba wskazana 

przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 


