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REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BANKACH

I. CELE I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE OLIMPIADY
1. Celem Olimpiady Wiedzy o Bankach jest podniesienie jakości nauczania podstaw
przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, pobudzanie i rozwijanie
zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i
rozliczeniowych
gospodarowania

produktów
własnymi

bankowych,
oraz

rozwijanie

powierzonymi

umiejętności

środkami

racjonalnego

pieniężnymi,

a

także

odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych.
2. Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i składa się z trzech etapów:
1) I etap - eliminacje szkolne,
2) II etap - eliminacje okręgowe,
3) III etap - eliminacje centralne.
4. Terminy eliminacji wszystkich etapów Olimpiady ustalane są corocznie przez Komitet Główny.
5. Eliminacje wszystkich etapów przeprowadzane są w formie pisemnej.
6. Czas trwania eliminacji Olimpiady wynosi:
1)

I etap - 20 minut,

2) II etap – 45 minut,
3) III etap – 45 minut.
7. Testy opracowane są przez Komitet Główny i dostarczone komisjom poszczególnych etapów, w
zamkniętych kopertach, uniemożliwiając w ten sposób ujawnienie treści do chwili rozpoczęcia
eliminacji. Koperty dostarczane są listem poleconym lub za stosownym pokwitowaniem przez
członków Komitetu Głównego.
8. Uczestnicy wszystkich etapów Olimpiady muszą mieć zapewnione warunki do samodzielnej
pracy przy rozwiązywaniu pisemnego testu.
9. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności i zachowań naruszających postanowienia niniejszego
regulaminu

lub

zakłócających

spokojny

przebieg

eliminacji

stanowi

podstawę

do dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady.
10. Decyzję o dyskwalifikacji uczestników podejmują na poszczególnych etapach – zwykłą
większością głosów (50%+1 głos) :
1) Szkolne Komisje Olimpiady,
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2) Okręgowe Komisje Olimpiady,
3) Komitet Główny Olimpiady.

III. ORGANIZATORZY OLIM PIADY
Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość
ul. Grzybowo 9
62 -200 Gniezno

IV. KOMITET GŁÓWNY OLIM PIADY WIEDZY O BANKACH
1. Organizator powołuje stosowną uchwałą Komitet Główny Olimpiady zwany dalej Komitetem,
który jest odpowiedzialny za organizację i poziom merytoryczny Olimpiady.
2. Członkami Komitetu są: przedstawiciele Organizatora, Partnerów Strategicznych oraz
pozostałych partnerów Olimpiady. Do Komitetu należeć mogą ponadto, pracownicy naukowi
specjalizujący się w bankowości oraz w problematyce rozwoju rynków kapitałowych,
nauczyciele oraz zaproszeni do jego składu wybitni praktycy bankowi.
3. Komitet wybiera ze swego grona Prezydium, które zajmuje się realizacją bieżących prac
Komitetu Głównego oraz podejmuje decyzje w nagłych sprawach pomiędzy posiedzeniami
Komitetu. W skład Prezydium wchodzą w szczególności: przewodniczący Komitetu,
wiceprzewodniczący, sekretarz naukowy i kierownik organizacyjny. Komitet może w czasie
swojej kadencji dokonywać zmian w swoim składzie i w składzie wszelkich powoływanych
przez siebie organów.
4. Komitet powołuje i odwołuje Komitety Okręgowe Olimpiady.
5. Komitet Główny w szczególności :
1) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Organizatorowi program Olimpiady
2) ustala listy laureatów i wyróżnionych uczestników Olimpiady oraz kolejność lokat,
3) przyznaje uprawnienia i nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczestnikom Olimpiady,
4) opracowuje pytania i zadania testowe wszystkich stopni i przekazuje je komisjom
przeprowadzającym zawody w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do
chwili rozpoczęcia zawodów.
5) gromadzi dokumentację dotyczącą olimpiady.
6. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy udziale
przynajmniej połowy członków Komitetu . W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego Komitetu.
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7. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treść zadań Olimpiady są tajne. Przewodniczący
obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
8. Decyzje Komitetu w sprawach dotyczących przebiegu i wyników Olimpiady są ostateczne.
9. Eliminacje Olimpiady przeprowadza : Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz Komisje
Szkolne.
10. Ilość i zasięg terytorialny czterech Komitetów Okręgowych określa załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
11. Zadania Komitetów Okręgowych określa Prezydium Komitetu Głównego.
12. Komitet Główny przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji Olimpiady dostarcza uczestnikom
„Informator o Olimpiadzie” zawierający m.in.: program, regulamin oraz szczegółowe wytyczne
związane z jego organizacją.
13. Kierownik Organizacyjny Olimpiady:
a) za zgodą Organizatora rozporządza funduszem Olimpiady,
b) w sytuacji nadzwyczajnej zwołuje posiedzenia Komitetu i przewodniczy w nich,
c) czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Olimpiady.
14. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia
wiceprzewodniczący.
15. Przewodniczący Komitetu Głównego:
1) czuwa nad całokształtem prac Komitetu,
2) zwołuje posiedzenia Komitetu i przewodniczy w nich,
3) czuwa nad zgodnością działalności Komitetu z przepisami.
16. W jawnych posiedzeniach Komitetu jako obserwatorzy z głosem doradczym mogą brać udział
przedstawiciele organizacji wspierających.
17. Komitet prowadzi archiwum akt Olimpiady przechowując w nim przez okres 2 lat :
1) dokumentację dotycząca powołania Olimpiady,
2) prace pisemne uczestników II i III etapu Olimpiady,
3) rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów,
4) informatory Olimpiady, programy wszystkich edycji Olimpiady oraz zestawy zadań, testów,
studiów przypadku, wykorzystywanych we wszystkich trzech etapach zawodów;
5) listy laureatów i ich nauczycieli, którzy przygotowywali laureatów do Olimpiady.
6) dokumentację statystyczną i finansową.
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V. TEM ATYKA, ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA
OLIM PIADY

1. Tematyka Olimpiady określona jest w programie Olimpiady stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
2. Każda edycja Olimpiady organizowana jest pod innym hasłem przewodnim, które zatwierdza
Komitet Główny.
3. W Olimpiadzie mogą indywidualnie brać udział uczniowie wszystkich typów szkół
ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury.
4. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny.
5. Olimpiada Wiedzy o Bankach składa się z trzech etapów opisanych poniżej.
6. Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady, a w szczególności regulamin, zasady rejestracji,
podział na okręgi, daty przebiegu kolejnych etapów, publikowane są przez Organizatora
i powszechnie dostępne pod adresem: www.olimpiadabankowa.pl, www.eprzedsiebiorczosc.eu

7. I et ap : Eliminacj e szkolne
1) Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie następuje poprzez powiadomienie Komitetu
Głównego w terminie od 01 października do 17 października 2014r drogą on line
(formularz rejestracyjny),
2) Uczestnik Olimpiady wnosi opłatę wpisową w wysokości 35 złotych na konto bankowe:
Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej, Budowlanych 32, 62-200 Gniezno
nr rachunku:
66 1090 1375 0000 0001 2075 8726
3) Eliminacje szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego
kraju. I etap odbędzie się 05 listopada 2014 r., o godz.12.00, w macierzystych szkołach
uczestników,
4) W przypadku stwierdzenia przez nadzorującego, że eliminacje w danej szkole nie zostały
przeprowadzone

w

wyznaczonym

terminie,

wszyscy

ich

uczestnicy

zostają

zdyskwalifikowani,
5) Nadzór nad przebiegiem eliminacji I etapu Olimpiady sprawuje Komitet Okręgowy,
6) Organizator sprawujący nadzór nad przebiegiem eliminacji pierwszego etapu ma prawo
wydelegowania do szkół Obserwatorów. czuwających nad prawidłowym przebiegiem
Olimpiady,
7) Olimpiadę w szkole przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady, powołana przez dyrektora
szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Komisji,
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8) zadania Komisji Szkolnej:
a. przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia eliminacji,
b. zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem eliminacji poprzez stworzenie
odpowiedniej do liczby wykorzystywanych pomieszczeń, liczby zespołów nadzorujących
(w każdym zespole nadzorującym powinien znaleźć się co najmniej 1 członek Komisji
Szkolnej będący jednocześnie przewodniczącym zespołu),
c. sporządzenie protokołu z przebiegu z I etapu wg wzoru ustalonego przez Komitet Główny,
d. Szkolna Komisja Olimpiady przekazuje do Komitetu Głównego priorytetowym listem
poleconym wszystkie zestawy testów (wykorzystane i niewykorzystane) wraz z protokołem
przebiegu testu w terminie 2 dni od zakończenia eliminacji (decyduje data stempla
pocztowego). Niedotrzymanie powyższych ustaleń stanowi dla Komitetu Głównego
podstawę do dyskwalifikacji szkoły z udziału w II etapie eliminacji,
e. Szkolna Komisja Olimpiady sporządza listę uczniów i dokonuje rejestracji na stronie
internetowej Olimpiady: www.olimpiadabankowa.pl wraz z podaniem swojego składu
osobowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły,
f. eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy o bankowości. Zakres tematyczny
testu I etapu odpowiada podstawie programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”
oraz tematyce związanej z hasłem przewodnim Olimpiady wybranym na dany rok,
g. czas trwania testu wynosi 20 minut. Przed rozpoczęciem eliminacji Szkolna Komisja
Olimpiady zapoznaje uczestników z procedurą przebiegu I etapu.
h. test składa się z 20 pytań PRAWDA/FAŁSZ. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń
otrzymuje po 1 punkcie.
i. przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez Szkolną Komisję Olimpiady,
j. ewentualne odwołania od oceny testu powinny być podpisane przez nauczyciela
prowadzącego i dyrektora szkoły oraz przesłane priorytetowym listem poleconym na adres
Komitetu Głównego Olimpiady w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników na stronie
www.olimpiadabankowa.pl (decyduje data stempla pocztowego),
k. do eliminacji II etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy I etapu, którzy uzyskali
największą liczbę punktów, przy czym zakwalifikowanych może być do 100 uczestników
z jednego okręgu,
l. organizator zamieszcza na stronie internetowej Olimpiady zakodowaną informację
o osobach zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady do 01 grudnia 2014r. (zgodnie
z Ustawą

z

dn.

z dn. 29.04.2004r.

29.08.1997r.
w sprawie

o

ochronie

przetwarzania

danych
danych
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technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – nie mogę znaleźć tego
rozporządzenia.
m. jeżeli w szkole ucznia nie organizuje się eliminacji szkolnych, uczeń może przystąpić
do nich w szkole wskazanej przez dyrektora placówki, po wcześniejszym porozumieniu
z Komitetem Głównym Olimpiady.
n. Komitet Główny przechowuje przez okres trwania Olimpiady następującą dokumentację z
eliminacji szkolnych:
 pisemne zgłoszenie szkół do udziału w Olimpiadzie wraz z listą członków
powołanych do komisji szkolnych,
 arkusze odpowiedzi uczestników,
 protokoły komisji szkolnych z przebiegu eliminacji.
o. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub powtórzyć
przebieg Eliminacji Szkolnych

8. II etap : Eliminacje Okręgowe
1) eliminacje II etapu Olimpiady przeprowadzają Komitety Okręgowe,
2) do eliminacji w II etapie Olimpiady przechodzi do 300 uczestników łącznie ze wszystkich
okręgów, którzy uzyskali największą ilość punktów w I etapie Olimpiady,
3) Komitet Okręgowy składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i jednego członka
zwyczajnego,
4) Komitet Okręgowy powołuje członków Komisji Olimpiady: ekspertów i praktyków
z dziedziny bankowości i rynku kapitałowego, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych,
5) eliminacje II etapu odbędą się równocześnie we wszystkich Okręgach w dniu
05 stycznia 2015 r. o godz.12.00,
6) do eliminacji II etapu uczestnicy przystępują odpowiednio wg podziału terytorialnego w
Poznaniu, Krakowie, Warszawie. O miejscu przeprowadzenia poszczególnych eliminacji
decyduje Komitet Główny. Komitet Główny na prośbę ucznia/opiekuna może wyrazić zgodę
na zmianę miejsca, w którym uczestnik napisze test eliminacji okręgowych,
7) eliminacje II etapu odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe,
według informacji zamieszczonych na stronie na stronie www.olimpiadabankowa.pl
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8) czas trwania testu wynosi 45 minut. Test składa się z 30 pytań PRAWDA/FAŁSZ oraz
10 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź testową uczestnik
otrzymuje 1 punkt,
9) przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez Okręgową Komisję Olimpiady.
10) od decyzji właściwego Komitetu Okręgowego przysługuje uczestnikom prawo odwołania do
Komitetu Głównego w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników na stronie
internetowej.
11) Komitet Główny może z własnej inicjatywy w uzasadnionych przypadkach zweryfikować
decyzję Komitetu Okręgowego.
12) Komitet Okręgowy prowadzi dokumentację z eliminacji okręgowych, na którą składają się:
a. lista członków Komisji Okręgowej;
b. protokół z eliminacji okręgowych;
c. arkusze odpowiedzi uczestników.
13) Komitety Okręgowe przekazują do Komitetu Głównego protokoły z eliminacji okręgowych
oraz arkusze odpowiedzi wszystkich uczestników z okręgu,
14) Komitet

Główny

przechowuje

przez

okres

trwania

Olimpiady

listy

członków

poszczególnych Komisji Okręgowych oraz protokoły z eliminacji okręgowych.
15) W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub powtórzyć
przebieg Eliminacji Okręgowych

9. III etap : Eliminacje Centralne
1) eliminacje centralne przeprowadza Komitet Główny Olimpiady,
2) do III etapu zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 50 uczestników łącznie ze wszystkich
Okręgów (ostateczna decyzja w kompetencjach Komitetu Głównego), którzy uzyskali
największą liczbę punktów w eliminacjach II etapu (minimalny punkt kwalifikacyjny wynosić
będzie 29 pkt. Co stanowi 72,5% poprawnych odpowiedzi). Próg tan może zostać
zweryfikowany przez Komitet Główny w celu osiągnięcia wymaganej liczby uczestników
Eliminacji Centralnych,
3) eliminacje III etapu odbędą się w dniach 14-15 marca 2014 r.
4) czas trwania testu wynosi 45 minut. Test składa się z 30 pytań

PRAWDA/FAŁSZ

oraz 10 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź testową uczeń
otrzymuje 1 punkt.
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5) przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez Komitet Główny Olimpiady.
6) trzech uczestników eliminacji III etapu, którzy uzyskali najwyższą łączną ilość punktów
otrzymuje tytuł laureata Olimpiady, pozostali uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 31%
możliwych do zdobycia na etapie eliminacji centralnych poprawnych odpowiedzi uzyskują
tytuł finalisty Olimpiady,
7) decyzje o przyznaniu tytułu laureata lub finalisty Olimpiady podejmuje Komitet Główny.
Decyzja Komitetu Głównego jest ostateczna,
8) lista laureatów i finalistów Olimpiady z podaniem nazwisk opiekunów naukowych i nazwą
szkoły

publikowana

jest

na

stronie

internetowej

Olimpiady,

pod

adresem

www.olimpiadabankowa.pl w terminie 3 dni roboczych od zakończenia eliminacji,
9) Komitet Główny gromadzi przez czas trwania danej edycji Olimpiady dokumentację
związaną z organizacją Olimpiady, w szczególności: protokoły z eliminacji centralnych;
10) W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub powtórzyć
przebieg Eliminacji Centralnych
11) 11. Uczestnicy Eliminacji Centralnych nie ponoszą koszów związanych z noclegami,
wyżywieniem (za wyjątkiem uroczystej Gali Finałowej, za udział w której uczestnik wnosi
opłatę w wysokości - 150 złotych brutto/ osoba.)
12) 12. Opiekunowie pokrywają koszty administracyjne (nocleg, wyżywienie, Gala Finałowa)
w wysokości 500 złotych brutto/osoba (w pokoju dwuosobowym), lub 650 złotych
brutto/osoba (w pokoju jednoosobowym na prośbę opiekuna). W przypadku nie korzystania
z noclegu przez opiekuna wnosi On wyłącznie opłatę związaną z udziałem w Gali Finałowej
w wysokości 150 złotych brutto/osoba.
13) 13. Po zapoznaniu się z wynikami eliminacji okręgowych w przypadku zakwalifikowania
się uczniów Państwa Szkoły prosimy o przesłania w terminie 7 dniu wypełnionego
formularza.

VI. NAGRODY I UPRAWNIENIA

1. Komitet Główny Olimpiady wyłania 3 laureatów, którym przyznaje odpowiednio I, II,
III miejsce
2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników w eliminacjach centralnych,
Komitet Główny Olimpiady w celu wyłonienia zwycięzców, porówna wyniki z poprzednich
dwóch etapów, jakie uzyskali uczestnicy kwalifikujący się do tytułu laureata.
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3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali Finałowej. W przypadku
nieobecności uczestnika nagrody rzeczowe mogą zostać przesłane na koszt laureata.
4. Komitet Główny wydaje laureatom i finalistom Olimpiady Wiedzy o Bankach zaświadczenia
podpisane przez przewodniczącego Komitetu Głównego, według wzoru określonego
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad. Opłata za
wydanie zaświadczenia wynosi 20,00 złotych. Za wystawienie duplikatu zaświadczenia
pobierana jest opłata w wysokości 50,00 złotych. W przypadku nieobecności uczestnika
podczas Gali Finałowej istnieje możliwość przesłania zaświadczenia na wskazany adres przez
uczestnika Olimpiady po wniesieniu opłaty administracyjnej w wysokości 10,00 złotych.
5. Komitet Główny prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
6. Uczestnicy eliminacji I, II i III stopnia, którzy uzyskali najlepsze wyniki mogą otrzymać
nagrody i wyróżnienia przyznawane odpowiednio przez Komisje Szkolne, Komitety
Okręgowe i Komitet Główny w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie.
7. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Bankach są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu
zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio
LAUREATA lub FINALISTY potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik administracji,
technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości Zwolnienie laureata lub
finalisty olimpiady z etapu pisemnego egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z części
pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.
8. Laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy o Bankach przy ubieganiu się o przyjęcie na studia
wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

VII. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E
1. Informacje o Olimpiadzie wraz ze wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie
internetowej Olimpiady pod adresem: www. olimpiadabankowa.pl.
2. Szkoła dokonując zgłoszenia udziału w eliminacjach Olimpiady przyjmuje do wiadomości treść
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Każdy uczestnik przystępując do eliminacji szkolnych i składając własnoręczny podpis
na otrzymanym teście oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Olimpiady
i zobowiązuje się go przestrzegać.
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4. Warunkiem przystąpienia do eliminacji Olimpiady jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
i bezpłatne

wykorzystywanie

danych

osobowych

oraz

wizerunku

uczestnika

przez

Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość, Komitety Okręgowe i Komitet Główny dla celów
postępowania

kwalifikacyjnego,

dokumentowania

przebiegu

Olimpiady,

a

także

do

publikowanie wyników eliminacji poszczególnych etapów Olimpiady (bez względu na formę).
5. Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość

może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika

Olimpiady w celach informacyjnych związanych z jej organizacją i przebiegiem oraz
marketingowych w celach rozpowszechniania wiedzy o Olimpiadzie w środkach przekazu, w
tym mediach elektronicznych. Z powyższego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie dla
uczestnika Olimpiady.
6. Na wszystkich szczeblach eliminacji obowiązuje jej uczestników bezwzględny zakaz wnoszenia
do pomieszczeń, gdzie odbywa się rozwiązywanie zadań jakichkolwiek urządzeń mobilnych, w
tym telefonów komórkowych, Iphonów, Ipadów, tabletów, smartphonów itp. Niedotrzymanie
w/w wymogu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o dyskwalifikacji danego uczestnika przez
organy wskazane w pkt 9 II Rozdziału Regulaminu.
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