
   

 
REGULAMIN KONKURSU „FINANSE NA CO DZIEŃ” 

§ 1 

Organizator konkursu 

    Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu, zwanym dalej organizatorem. 

§ 2 

Cele konkursu 

 propagowanie dokonań  Władysława Grabskiego jako Premiera II Rzeczypospolitej, 

 rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań wiedzą i umiejętnościami z dziedziny 

finansów, 

 wyposażenie uczniów w kompetencje z zakresu finansów przydatne na co dzień, 

 promowanie uczniów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień 

finansowych, 

 wspomaganie rozwoju zawodowego uczniów poprzez wskazanie użyteczności 

wykształcenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i bankowości. 

§ 3 

Kapituła Konkursu 

     Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje Kapituła, która  pełni również funkcję 

Komisji Konkursowej. 

Skład Kapituły: 

1. Przewodniczący - Zofia Szalkiewicz 

2. Koordynator merytoryczny - Janina Mierzejewska-Majcherek 

3. Członek - Anna Słomska 

4. Członek - Przedstawiciel Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 4 

Uczestnicy konkursu  

     Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych  w Powiecie 

 Łowickim. 

 



 

§ 5 

Tematyka konkursu  

    Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem dokonania Władysława Grabskiego jako 

Premiera II Rzeczypospolitej oraz współczesne podstawowe zagadnienia  z dziedziny rynku 

kapitałowego, podatków,  ubezpieczeń  i bankowości, w tym: 

 Reforma walutowa i skarbowa Władysława Grabskiego, 

 Pieniądz i inflacja, 

 Polski system bankowy (w tym specyfika banków spółdzielczych), 

 Rachunki bankowe i karty płatnicze, 

 Kredyty i pożyczki, 

 Inwestowanie i oszczędzanie, 

 Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych i w fundusze inwestycyjne, 

 Polski system podatkowy, 

 Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, 

 Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.  

§ 6 

Organizacja konkursu 

    Konkurs jest dwuetapowy. Składa się z etapu szkolnego, który odbędzie się  

w poszczególnych szkołach 29 kwietnia 2019 r. o godz. 1150. Uczestnicy będą rozwiązywali 

test przygotowany przez Kapitułę Konkursu i zawierający 25 pytań testowych zamkniętych. 

Test będzie trwał 90 minut 

   W etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz.. 1000 w ZSP nr 4 

wezmą udział  laureaci etapu szkolnego z poszczególnych szkół. Uczestnicy będą 

rozwiązywali test przygotowany przez Kapitułę Konkursu i zawierający 25 pytań testowych 

(zamkniętych i otwartych). Czas trwania testu wynosi 90 minut.  

    Uczestnikowi konkursu (na każdym etapie) przysługuje prawo do korzystania z kalkulatora 

prostego podczas rozwiązywania testu. Obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń 

telekomunikacyjnych podczas konkursu.  

§ 7 

Zgłaszanie udziału w konkursie 

      Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne zgłoszenie się uczniów do Szkolnej 

Komisji Konkursowej (powołanej w danej szkole) potwierdzone oświadczeniem uczestnika 

(patrz zał. Nr 1 i zał. Nr 2).   Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza liczbę uczestników  

(na adres e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl) do Kapituły Konkursu do 29 marca 2019 r. 

 



§ 8 

Opracowanie zadań konkursowych 

    Zadania konkursowe na obydwa etapy Konkursu  zostaną opracowane przez zespół 

Kapituły Konkursu. Tajemnicę pytań konkursowych zabezpiecza przewodniczący Kapituły 

Konkursu. Zestawy zadań konkursowych do etapu szkolnego zostaną dostarczone do 

dyrektorów szkół 26 kwietnia 2019 r. 

§ 9 

                             Kalendarium konkursu 

    Etap szkolny odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 1150. Zadaniem Szkolnej Komisji 

Konkursowej jest sprawdzenie prac uczestników. Podanie imion i nazwisk trzech laureatów  

z poszczególnych szkół do  Kapituły Konkursu (na adres e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl) 

nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. do godz. 1500.  

   Etap międzyszkolny odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz.. 1000 w ZSP nr 4.  Ogłoszenie 

wyników nastąpi w tym samym terminie.  

§ 10 

                           Ocena prac konkursowych 

    Oceny prac konkursowych na etapie szkolnym dokona Szkolna Komisja Konkursowa 

(powołana w każdej szkole) na podstawie klucza odpowiedzi dostarczonego przez Kapitułę 

Konkursu 30 kwietnia 2019 r. Wytypowanie trzech laureatów w danej szkole  nastąpi na 

podstawie rankingu punktów. W przypadku uzyskania jednakowej „najwyższej liczby 

punktów”, do etapu międzyszkolnego dopuszczeni zostaną wszyscy laureaci. Kapituła 

Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników laureatów etapu szkolnego. 

   Oceny prac konkursowych na etapie międzyszkolnym dokona Komisja Konkursowa (patrz 

§ 3). Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

                                                § 11 

Nagrody w konkursie 

    Nagrody rzeczowe otrzyma trzech uczestników, którzy uzyskają największą liczbę 

punktów na etapie międzyszkolnym: 

I miejsce – wartość nagrody 300 zł, 

II miejsce – wartość nagrody 250 zł, 

III miejsce – wartość nagrody 200 zł. 

Pozostali uczestnicy tego etapu otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. 



§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Pełnoletni Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia 

Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku i podanie do publicznej 

wiadomości imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza w mediach (zał. 

Nr 1). 

2. Jeżeli uczestnik jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, publikację wizerunku i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

oraz nazwy szkoły do której uczęszcza, wyraża jego przedstawiciel ustawowy w formie 

oświadczenia (zał. Nr 2). 

3. Opiekun Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia 

Konkursu. Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na publikację wizerunku i podanie do 

publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, w której jest zatrudniony 

(zał. Nr 3). 

4. Odpowiedzi do testów (na etapie międzyszkolnym) przechodzą na własność organizatora 

Konkursu. 

5. Sylwetki zwycięzców etapu międzyszkolnego i ich opiekunów zostaną przedstawione za 

ich zgodą na stronie internetowej ZSP nr 4. 
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Bankowość i ubezpieczenia 

 https://jakoszczedzacpieniadze.pl/prosty-budzet-domowy 

 http://www.gazetaprawna.pl/amp/1324133,zbp-stopa-oszczednosci-polakow-rosnie-ale-

per-capita-wciaz-niska-na-tle-europy.html 

 https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe 

 https://www.rp.pl/Banki/310039925-Polacy-traca-miliardy-na-kontach-Banki-zacieraja-

rece.html 

 https://finanse.rankomat.pl/poradniki/czym-jest-rrso-koszt-kredytu/  

 https://oszczedzanienaetacie.pl/budzet-domowy/budzet-domowy-szablon-excel/ 

 https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/standardy-kwalifikacyjne/egzaminy 

 https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/  

 https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/asymetria-informacji 

 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/funkcje_banku_centralnego.html  

Podatki i ZUS 

 https://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/wplywy-budzetowe/-

/document_library_display/u2GC/view/6262209 

 https://www.knf.gov.pl/?articleId=62711&p_id=18 

 https://www.knf.gov.pl/?articleId=62715&p_id=18 

 http://www.mapawydatkow.pl/mapa-dochodow-panstwa-2016/ 

 http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/elementy-konstrukcji-podatkow_1834.html 

 https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl 

 https://rf.gov.pl/vademecum-ubezpieczonego/najczestsze-pytania 

 http://www.zus.pl/ 

Prezentacje zamieszczone na www.zsp4.lowicz.pl  

Reforma skarbowa i reforma skarbowa slajdy (dwa pliki, które należy czytać razem). 

Reforma walutowa i reforma walutowa slajdy (dwa pliki, które należy czytać razem). 
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