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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY 
„O Św. Ignacym, jezuitach i Akademii Ignatianum w Krakowie” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

  

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu „O Św. Ignacym, jezuitach i Akademii Ignatianum w 

Krakowie”, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK), 
z siedzibą przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, zwana dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb uczestnictwa w Konkursie.  
3. Konkurs ma zasięg wojewódzki, obejmujący uczniów szkół ponadpodstawowych 

znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.  
4. Regulamin Konkursu, komunikaty konkursowe, listy osób zakwalifikowanych  

w poszczególnych etapach oraz listy Laureatów i Finalistów Konkursu będą 
publikowane na stronie internetowej www.ignatianum.edu.pl/konkurs-wiedzy, zwanej 
dalej stroną internetową.  

 

§2 

ORGANY KONKURSU 

1. Organami Konkursu są Rada Naukowa i Komitet Główny.  
2. Rada Naukowa, na czele, której stoi Rektor AIK, złożona z przedstawicieli nauczycieli 

akademickich AIK oraz zaproszonych gości, patronuje Konkursowi, gwarantując 
odpowiedni poziom merytoryczny. 

3. Organizator powołuje Komitet Główny, któremu patronuje Prorektor do spraw 
studenckich, złożony z przedstawicieli nauczycieli akademickich i administracyjnych 
AIK.  

4. Komitet Główny opracowuje zadania konkursowe, przeprowadza Konkurs i sprawuje 
nadzór nad jego przebiegiem, a także gromadzi i przechowuje dokumenty przez okres 
2 lat po zakończeniu Konkursu. 

§3 

CELE KONKURSU 

1. Przybliżenie sylwetki i dokonań św. Ignacego; 
2. Poszerzenie wiedzy uczniów o historii oraz dokonaniach jezuitów w Polsce i na 
świecie; 

3. Promocja Akademii Ignatianum w Krakowie; 
4. Kształtowanie umiejętności analizy tekstu źródłowego, interpretacji wydarzeń i 

postaci historycznych; 
5. Wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną 

wiedzy; 
6. Promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 
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§4 

UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na 
terenie województwa małopolskiego, których ukończenie uprawnia do przystąpienia do 
egzaminu maturalnego.  

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ust. 1, która w terminie do 10 lutego 
2022 r. wyśle na adres e-mailowy: konkurs@ignatianum.edu.pl formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej: www.ignatianum.edu.pl/konkurs-wiedzy. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez uczestników, a w przypadku 
gdy uczestnicy są niepełnoletni przez rodziców/opiekunów prawnych, zgody na udział w 
Konkursie oraz zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika 
przez Organizatora dla celów postępowania kwalifikacyjnego, aktywności promocyjnej, 
dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie zakodowanych wyników 
poszczególnych etapów Konkursu na stronie internetowej. 

§5 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: 
a. zawody I stopnia – polegają na przygotowaniu przez ucznia (pod opieką 

merytoryczną nauczyciela) pracy pisemnej w formie rozprawki na jeden temat 
wybrany spośród kilku zaproponowanych przez Komitet Główny  

b. zawody II stopnia – odbywają się w siedzibie Akademii Ignatianum  
w Krakowie i będą przeprowadzone w formie testu jednokrotnego wyboru (o ile 
pozwoli na to sytuacja epidemiczna). 

2. Uczeń, który zamierza wziąć udział w Konkursie powinien poinformować o tym 
swojego szkolnego nauczyciela języka polskiego, historii lub innego przedmiotu oraz 
zgłosić ten fakt Dyrekcji szkoły, a następnie zarejestrować się w określonym terminie 
na stronie internetowej Organizatora. 

§6 

ORGANIZACJA ZAWODÓW I STOPNIA - PRACA PISEMNA 

1. Na tym etapie uczeń (pod opieką nauczyciela) przygotowuje pracę pisemną. Prace 
wysyłane są do siedziby Organizatora Konkursu, gdzie zostają zakodowane przez 
nadanie ich autorowi odrębnego Indywidualnego Kodu Uczestnika (IKU), 
stanowiącego podstawę do identyfikacji. IKU przekazywany jest uczniowi oraz 
nauczycielowi–opiekunowi. 

2. W dniu 21 grudnia 2021 roku Komitet Główny ogłasza zestaw proponowanych 
tematów prac pisemnych (rozprawek), które mają być przygotowane przez uczniów 
przystępujących do Konkursu – pod opieką nauczycieli. Do każdego z tematów 
dołączone są ogólne wskazówki oraz wybrana (zalecana) bibliografia podstawowa. 
Autorzy prac mogą też korzystać z bibliografii naukowej zgromadzonej we własnym 
zakresie.  

3. Udział w tej części Konkursu polega na samodzielnym napisaniu przez ucznia jednej 
pracy na temat wybrany z zestawu tematów zaproponowanych przez Komitet Główny. 
Objętość pracy powinna wynosić nie mniej niż 8 a nie więcej niż 10 stron 
znormalizowanego wydruku komputerowego (sugerowane formatowanie tekstu: 
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czcionka Times New Roman, wielkość 12 (przypisy 10), pojedyncza interlinia – 
praca, która przekroczy 11 stron będzie dyskwalifikowana). Pracę konkursową można 
złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu, przesyłając ją pocztą 
tradycyjną na adres Organizatora: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 
26, 31-501 (Biuro Promocji), z dopiskiem „praca konkursowa”, lub osobiście w 
Biurze Promocji AIK (Budynek Rektoratu „Zofijówka”, I. piętro, pokój nr 14, w 
godzinach pracy biura). 

4. Prace konkursowe powinny mieć formę rozprawki i spełniać następujące wymogi 
podstawowe:  

a. treść pracy musi być zgodna z wybranym tematem – zaznaczonym  
na pierwszej stronie pracy,  

b. analizy przeprowadzone w pracy i zawarta tam argumentacja powinny być 
przemyślane i umotywowane,  

c. praca musi być spójna, logicznie skomponowana (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie), napisana jasno i przejrzyście,  

d. bezwzględnie muszą być zachowane w pracy reguły poprawności językowej 
(poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna), 

e. praca konkursowa musi zostać opatrzona przypisami wskazującymi źródła cytatów, 
pochodzenie przytaczanych opinii lub informacji; musi ona zawierać odniesienia do 
odpowiedniej literatury przedmiotu wykazanej w bibliografii zamieszczonej na 
końcu pracy), 

f. przypisy powinny być sporządzone według zasad obowiązujących  
w opracowaniach naukowych. Preferowany wzór znajduje się pod linkiem: 
https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/art/instrukcja-wydawnicza-dla-autorow-i-
redaktorow-naukowych.htm  

g. na stronie tytułowej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i 
nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły, a także imię i nazwisko nauczyciela, 
pod którego opieką praca powstała. 

5. Opiekę merytoryczną nad powstającą pracą pisemną ucznia sprawuje nauczyciel, 
który następnie czyta pracę i decyduje o skierowaniu jej autora do kolejnego etapu 
Konkursu. Nauczyciel sporządza recenzję zawierającą jasną pozytywną konkluzję 
(„kieruję do II etapu konkursu” – bez wystawiania ocen). Nauczyciel wysyła też pracę 
wraz z recenzją na adres Organizatora Konkursu. 

6. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace są następnie recenzowane przez dwóch 
recenzentów wskazanych przez Komitet Główny, spośród nauczycieli akademickich 
AIK, a autorzy  
najlepszych z nich są kwalifikowani do II etapu Konkursu, z uwzględnieniem liczby 
uzyskanych punktów.  

7. Każdy z recenzentów pisze osobną, niezależną recenzję i przyznaje odpowiednią 
liczbę punktów. Uwagi i wskazania ew. błędów, powinny zostać odnotowane na 
marginesach pracy.  

8. Podstawowe kryteria oceny pracy pisemnej, to: właściwe podejście do tematu, 
samodzielność i oryginalność opracowania, kompozycja, umiejętności warsztatowe 
(twórczy stosunek do opracowań, umiejętność sporządzania przypisów), wysoki 
poziom językowy, stylistyczny, ortograficzny. Te kryteria powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w recenzjach.  

9. Praca oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów; do kolejnego etapu Konkursu 
kwalifikowani są autorzy prac, które zostały ocenione na co najmniej 45 punktów. 
Wszystkie prace uczniów powinny zostać opatrzone dwoma odrębnymi recenzjami 
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recenzentów wyznaczonych przez Komitet Główny Komitetu, zawierającymi liczbę 
przyznanych punktów. 

10. Aby uczeń został zakwalifikowany do kolejnego etapu Konkursu obydwaj recenzenci 
muszą ocenić jego prace na co najmniej 45 pkt.  

11. W przypadku jednej z ocen poniżej 45 pkt., a drugiej powyżej, praca jest 
dyskwalifikowana.  

12. Ostateczna suma punktów przyznanych za pracę pisemną, to średnia arytmetyczna 
wyciągnięta na podstawie liczby punktów przyznanych przez dwóch recenzentów.  

13. Ostateczna maksymalna suma punktów za prace pisemną to 60 punktów. Ostateczna 
minimalna ocena za pracę, która kwalifikuje do drugiego etapu Konkursu (z 
zastrzeżeniem p. 10) to 45 punktów. 

14. W razie jakichkolwiek kwestii spornych decyduje Przewodniczący Komitetu 
Głównego. 

15. Wyniki tej części Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej co najmniej na 15 dni  
przed terminem drugiej (testowej) części Konkursu. Lista uczniów zakwalifikowanych 
do II etapu zawiera IKU, szczegółowe wyniki punktowe i decyzję o zakwalifikowaniu 
lub niezakwalifikowaniu do części testowej. 

16. Z tej części Konkursu sporządza się protokół. 

 

§7 

ORGANIZACJA ZAWODÓW II STOPNIA - TEST 

1. Autorzy zakwalifikowanych, zgodnie z §6 prac, przechodzą do drugiego etapu 
Konkursu.  

2. Drugi etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru w siedzibie 
Organizatora.  

3. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od Organizatora konkursu, 
przeprowadzenie stacjonarnego testu będzie niemożliwe, Organizator zastrzega sobie 
możliwość zorganizowania II etapu Konkursu w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu 
Konkursu zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej o zmianie formy testu przez 
Komitet Główny i o dalszych wytycznych w tym względzie. 

4. Test oceniany jest w granicach od 0 do 40 punktów, przy czym zaliczenie testu 
wymaga uzyskania co najmniej 26 punktów.  

5. Wyniki tej części Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej maksymalnie 5 dni 
po zakończeniu testowej części Konkursu.  

6. Z tej części Konkursu sporządza się protokół. 
7. Po ogłoszeniu wyników II części Konkursu sporządza się kolejny protokół – wyników 

całości Konkursu, zawierający: 
a. ostateczną sumę punktów z części pisemnej (liczoną jako średnią arytmetyczną 

z dwóch recenzji pracy pisemnej); 
b. liczbę punktów z testu; 
c. łączną liczbę punktów (a+b). 

8. Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć uczestnik Konkursu w I i II etapie, to 
100 p. 
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§8 

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSU 

1. Po ogłoszeniu wyników II części Konkursu ustala się listę Laureatów I i II stopnia.  
a. Laureatami I stopnia zostają 3 pierwsze osoby z listy - według liczby punktów  

(w przypadku uzyskania przez uczestników Konkursu takiej samej liczby punktów, 
każdy z uczestników otrzymuje tytuł Laureata Konkursu).  

b. Laureatami II stopnia zostaje 5 kolejnych osób z listy - według liczby punktów (w 
przypadku uzyskania przez uczestników konkursu takiej samej liczby punktów, 
każdy z uczestników otrzymuje tytuł Laureata Konkursu) 

c. Finalistami Konkursu jest kolejne 8 osób na liście z największą liczbą punktów.  
2. Ostateczne wyniki Konkursu, wraz z listą Laureatów i Finalistów, ogłasza się na 

stronie internetowej Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni (roboczych) od ogłoszenia 
wyników części drugiej konkursu, a co najmniej tydzień przed galą rozdania nagród. 

 

§9 

NAGRODY I UPRAWNIENIA 

1. Komitet Główny wydaje Laureatom Konkursu dyplomy, a Finalistom zaświadczenia  
o udziale w Konkursie i prowadzi ewidencję wydanych dokumentów.  

2. Nagrodą w Konkursie dla Laureatów I stopnia są miejsca na wybranych kierunkach 
studiów stacjonarnych prowadzonych w AIK (por. lista, p. 4). 

3. Nagrodą dla Laureatów II stopnia są punkty preferencyjne w postępowaniu  
           rekrutacyjnym na wybrane kierunki studiów stacjonarnych prowadzonych w AIK (por.   
           lista p. 4). Laureaci II stopnia otrzymują po 5 punktów preferencyjnych.            
 

4. Lista wybranych kierunków stacjonarnych w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023, 
o przyjęcie, na które na zasadach określonych w Warunkach rekrutacji i Zarządzeniu 
Rektora dotyczącym konkursu mogą ubiegać się Laureaci Konkursu: 
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
• Filozofia 
• Kulturoznawstwo 
• Turystyka i rekreacja 
• Administracja i polityka publiczna 
• Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej 

 
5. Lista wybranych kierunków stacjonarnych może ulec zmianie w kolejnych latach    

akademickich. Organizator zastrzega sobie także prawo zmian co do liczby punktów 
preferencyjnych w danym roku akademickim.  

7. Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek studiów jest spełnienie wymogów 
formalnych określonych odpowiednim zarządzeniem rektora w sprawie ustalenia 
procedury rekrutacji na studia.  

8. O przyjęcie na studia na podstawie wyniku w Konkursie Laureaci I i II stopnia mogą 
ubiegać się tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku 
następnym.  

9. Laureaci i Finaliści Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w formie książkowej. 
10. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na 

ekwiwalent   pieniężny. 
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11. Laureatom nie przysługuje również prawo do przeniesienia nagrody na rzecz osób 
trzecich.  

12. Informacja o Laureacie Konkursu zostanie przekazana szkole, do której uczęszcza. 
13. Wręczenie nagród odbywa się po zakończeniu edycji Konkursu, podczas uroczystej 

gali, na którą zostają zaproszeni Laureaci, Finaliści oraz nauczyciele przygotowujący 
uczniów do Konkursu. 

 

§10 

ODWOŁANIA 

Decyzje podejmowane przez Komitet Główny są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

 

§11 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem przetwarzanych na potrzeby konkursu danych osobowych jest 
Organizator Konkursu, czyli Akademia Ignatianum z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Kopernika 26, 31-501 Kraków.  Każdy Uczestnik (w uzasadnionych przypadkach jego 
rodzic/opiekun prawny) może skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną, 
elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 
12 39 99 502. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach dotyczących danych osobowych na adres e-mail: iod@ignatianum.edu.pl. 

3. Dane osobowe Uczestnika (w uzasadnionych przypadkach rodzica/opiekuna prawnego) 
będą przetwarzane w celach związanych z: 
a. wykonaniem umowy tj. niniejszego Regulaminu, której stroną jest Uczestnik, w tym 

podjęcia działań przed jej zawarciem tj. dokonania zgłoszenia do Konkursu i udziału w 
Konkursie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. Regulamin; Okres 
przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla 
zrealizowania ww. celów w tym przeprowadzenia Konkursu i wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. 

b. Zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu tj. jego przeprowadzeniem, 
rozstrzygnięciem, ogłoszeniem wyników, przekazaniem nagród, rozstrzygnięciem 
wniesionych reklamacji oraz archiwizacją dokumentów i dochodzeniem ewentualnych 
roszczeń do czasu ich przedawnienia; jak również w odniesieniu do zgody na udział 
dziecka w Konkursie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. uzasadniony 
interes; Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez 
okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów w tym rozstrzygnięcia Konkursu, 
wydania nagród, ogłoszenia Zwycięzcy oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń i 
upływu okresów archiwizacji dokumentacji Konkursu.  

c. rozliczeniem obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów podatkowych a w 
tym zwłaszcza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy 
ustawy o rachunkowości.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO tj. obowiązek 
prawny; Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez 
okres wynikający z ww. przepisów prawa podatkowego. 
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4. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Danie nie podlegają 
przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych i złożenia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 
2. 

6. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
a. podmiotom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami 

wspierającymi przeprowadzenie Konkursu np. firmy świadczące usługi 
informatyczne, telekomunikacyjne, doradcze, prawne etc.,  

b. uprawnionym organom państwowym np. Urząd Skarbowy. 
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Konkursu oraz ich Rodzice / Prawni Opiekunowie, przyjmują do 
wiadomości treść niniejszego regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać. 

2. Każdy uczestnik, przysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu, oświadcza jednocześnie, 
że zapoznał się z regulaminem Konkursu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu ani uczestników, ani 
ich opiekunów. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Główny. 

 


