
REGULAMIN CYKLICZNEGO „KONKURSU WIEDZY BIOTECHNOLOGICZNEJ” ORGANIZOWANEGO 
PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI - MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
 
 
 
Rozdział I 
Zasady ogólne 
 
§1 
„Konkurs Wiedzy Biotechnologicznej” (zwany dalej Konkursem) jest cykliczną imprezą edukacyjną 
mającą na celu promowanie i popularyzację wiedzy i zainteresowań z zakresu biologii, 
w szczególności jej najnowszych osiągnięć, aspektów biotechnologicznych i molekularnych, wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych, a także rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim 
(zwanym dalej Organizatorem), w szczególności Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG 
i GUMed (zwany dalej Wydziałem) a nauczycielami tychże szkół. Organizacja Konkursu wpisuje się w 
misję Uniwersytetu Gdańskiego, jako dążącego do umocnienia więzi z otoczeniem społecznym oraz 
dbającego o promowanie nauki. 
Celami szczegółowymi Konkursu są: 
 
1. identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów i stymulowanie ich rozwoju; 
2. wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym; 
3. weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów oraz doskonalenie umiejętności nabytych 

w czasie edukacji szkolnej; 
4. stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności 

wykraczających poza podstawę programową; 
5. wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy 

z uczniem zdolnym. 
 
§2 
Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Udział w konkursie jest 
dobrowolny i bezpłatny. 
 
§3 
Konkurs realizowany jest cyklicznie w formie kolejnych Edycji, poświęconych wybranym zakresom 
tematycznym. Każda z Edycji składa się z dwóch etapów, z których pierwszy realizowany jest 
w obrębie uczestniczących szkół, zaś drugi – w obrębie Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
§4 
Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. W oparciu o niniejszy Regulamin 
ogłaszane są Zasady Przeprowadzenia Edycji, określające temat, terminy, sposób przeprowadzenia 
i inne istotne informacje dotyczące poszczególnej edycji Konkursu. Zasady Przeprowadzenia Edycji 
stosowane są łącznie z niniejszym regulaminem. 
 
 
§5 
W danym roku akademickim odbywa się jedna Edycja Konkursu. Rozpoczęcie Edycji Konkursu, wraz 
z Zasadami Przeprowadzenia Edycji ogłaszane jest przez Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG/GUMed. 



§6 
Regulamin Konkursu i Zasady Przeprowadzania Edycji ogłaszane są na stronie internetowej 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Organizator może w każdym czasie 
zmienić treść regulaminu. Zmiana Zasad Przeprowadzenia Edycji w danym roku akademickim stanie 
się obowiązująca z chwilą publikacji na stronie internetowej. Zmiana regulaminu dokonana po 
ogłoszeniu Zasad Przeprowadzania Edycji dla danego roku wiążąca jest dla kolejnych edycji.  
 
§7 
Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem 
i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie. 
 
§8 
W stosunku do osób uczestniczących w etapie Konkursu odbywającym się w Uniwersytecie 
Gdańskim zastosowanie mają wszelkie zarządzenia i przepisy Uniwersytetu Gdańskiego 
obowiązujące na jego terenie. 
 
 
 
 
Rozdział II 
Organizatorzy 
 
§9 
Organizatorem Konkursu jest  Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-
309 Gdańsk, (zwany dalej Organizatorem). 
 
§10 
Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed powołuje Komitet Organizacyjny 
(zwany dalej Komitetem) który zajmuje się aspektami organizacyjnymi oraz merytorycznymi. 
Komitet obejmuje co najmniej 3 członków. 
 

1. W skład Komitetu Konkursu wchodzi co najmniej dwóch pracowników 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed będących członkami Zespołu ds. 
organizacji imprez promocyjnych i edukacyjnych na MWB UG i GUMed. Dodatkowo, 
w skład Komitetu Organizacyjnego mogą wchodzić pracownicy Wydziału będący 
ekspertami w zakresie tematycznym danej Edycji Konkursu, zaproszeni przez Zespół ds. 
organizacji imprez promocyjnych i edukacyjnych na MWB UG i GUMed. 
 

2. W zakres obowiązku Komitetu wchodzi 
a) opracowanie Zasad Edycji konkursu 
b) przygotowanie i rozpowszechnienie wśród szkół zaproszeń do udziału w Konkursie  
c) ustalenie listy szkół zgłaszających udział i akceptacja zgłoszeń w ramach limitu miejsc 
d) przygotowanie i organizacja konkursu danej edycji, w tym przygotowanie listy uczestników 
II Etapu i nadzór nad jej przebiegiem 
e) gospodarowanie środkami finansowymi Konkursu 
e) ocena prac II Etapu i ustalenie laureatów danej edycji 
f) rozpatrywanie zapytań i odwołań Uczestników Konkursu 
g) archiwizacja prac uczestników i dokumentacji przez okres do 2 tygodni po zakończeniu 
zawodów II Stopnia w celu umożliwienia rozpatrywania odwołań. 



 
3. Komitetowi przysługuje prawo do odwołania Edycji Konkursu w przypadku zgłoszenia się 
mniej niż czterech szkół oraz, za zgodą Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, 
w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających prawidłowe przeprowadzenie Edycji 
Konkursu. W przypadku odwołania Edycji Komitet informuje o tym zgłaszające się szkoły ze 
wskazaniem przyczyny. 
 
4. Komitet rozpatruje skargi i odwołania Uczestników w formie pisemnej w ciągu 5 dni 
roboczych. 
 
5. Komitet po upływie 2 tygodni po zakończeniu zawodów danej Edycji sporządza 
sprawozdanie składane Dziekanowi Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz 
deponuje dokumentację konkursową w Biurze Dziekana. Z chwilą złożenia sprawozdania 
Komitet ulega rozwiązaniu. 
 
6. Komitet ma prawo wykluczenia uczestników z udziału w Konkursie w razie złamania 
Regulaminu Konkursu 
 

§11 
Uniwersytet Gdański przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa w tym, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem 
Konkursu Komitet Organizacyjny przetwarza następujący zakres danych: Imię i nazwisko uczestnika, 
nazwa szkoły, klasa, adres szkoły, email szkoły.  
 
§12 
Źródła środków służących realizacji Konkursu określa Dziekan i zostają one podane w Zasadach 
Przeprowadzenia Edycji. 
 W celu przeprowadzenia Konkursu dopuszcza się możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych, są one wówczas dysponowane zgodnie z zasadami ogólnymi stosowanymi 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
 
 
Rozdział III 
Uczestnicy Konkursu 
 
§13 
Do udziału w Konkursie zgłaszają się szkoły ponadpodstawowe na sposób określony w Zasadach 
Przeprowadzania Edycji, z podaniem osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie I etapu Konkursu 
w danej szkole. Zgłoszenia akceptowane są przez Komitet według kolejności napływania do 
momentu wyczerpania puli miejsc ogłoszonej w Zasadach Przeprowadzenia Edycji. 
 
§14 
Zaakceptowanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest możliwe dla szkół mających siedzibę 
w obszarze określonym każdorazowo w Zasadach Przeprowadzenia Edycji. Komitet rozpowszechnia 
informację o konkursie w określonym obszarze. 
 



§15 
 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która 

1. Jest uczniem/ uczennicą szkoły zaakceptowanej do udziału w Konkursie,  
2. Zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść,  

a ponadto: 
3. Ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz 

wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych 
w regulaminie,  

lub 
Ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na udział w 
Konkursie oraz jego zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach 
określonych w regulaminie 

 
§15  
Szkoła zgłaszając się do udziału w Konkursie podejmuje się: 

 
1. Powołać Komitet Szkolny posiadający w swoim składzie przynajmniej jednego nauczyciela 
przedmiotu „Biologia” oraz przynajmniej jednego przedstawiciela uczniów, nie biorącego 
udziału w Konkursie. 

  
2 Przeprowadzić Etap I Konkursu poprzez   

- rozpropagowanie informacji o Konkursie wśród uczniów i wsparcie pedagogiczne 
wszystkich uczniów zgłaszających chęć udziału w Konkursie 
- zorganizowanie pisemnego sprawdzianu wiedzy wykorzystującego otrzymany  od  
zestaw pytań i odpowiedzi, zgodnie z harmonogramem opisanym w Zasadach 
Przeprowadzenia Edycji. 

  
3 Zapewnić poufność otrzymanych zestawów pytań w okresie od otrzymania do rozpoczęcia 
zawodów I Etapu, rzetelność oceny odpowiedzi, samodzielność pracy uczestników Konkursu 

  
4. Wyłonić trzech zwycięzców I Etapu na podstawie uzyskanych wyników 
 
5.  Sporządzić i przedłożyć w formie i w terminie wskazanych w Zasadach Przeprowadzenia 
Edycji protokół etapu szkolnego. Protokół musi zawierać informację o liczbie uczestników 
etapu szkolnego oraz imiona i nazwiska wyłonionych finalistów. 

§16  
Uczestnik Konkursu a także Komitet Szkolny mają prawo zwracać się do Komitetu z zapytaniami 
dotyczącymi spraw formalnych, zastrzeżeniami i skargami, w formie pisemnej lub elektronicznej.  
 
§17  
Każdy uczestnik ma prawo do informacji o uzyskanej punktacji oraz, po zakończeniu zawodów 
danego etapu, o prawidłowych odpowiedziach na pytania konkursowe. 
 
§18 
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązuje się w takcie zawodów Konkursu  

a) do udzielania odpowiedzi na pytania konkursowe w sposób samodzielny oraz bez korzystania 
z zewnętrznych nośników informacji, w szczególności elektronicznych środków komunikacji 
lub przechowywania danych. 



b) do powstrzymania od jakichkolwiek działań mogących mieć wpływ na wynik innych 
uczestników. 

Do oceny naruszeń pkt. a i b  w trakcie Etapu I uprawniony jest Komitet Szkolny, a  w trakcie Etapu II 
– Komitet. Komitet oraz Komitet Szkolny mogą wyznaczyć osoby do nadzorowania przebiegu 
zawodów. 
 
 
 
 
Rozdział IV 
Organizacja edycji konkursu 
 
§ 19 
Edycja Konkursu organizowana jest w dwóch etapach. 
 

1. Etap I, organizowany w obrębie szkoły uczestniczącej w Konkursie, ma formę pisemną, 
określoną Zasadami Przeprowadzenia Edycji. Prowadzi on do wyłonienia trzech  
finalistów, zyskujących prawo do udziału w Etapie II. W razie uzyskania jednakowej 
punktacji przez większą liczbę uczestników dopuszcza się zorganizowanie postępowania 
dogrywkowego w formie ustnej przed Komitetem Szkolnym.  
 

2. Etap II organizowany jest w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.  
Forma Etapu określona jest Zasadami Przeprowadzenia Edycji. W razie uzyskania 
jednakowej punktacji przez większą liczbę uczestników dopuszcza się zorganizowanie 
dodatkowego sprawdzenia wiedzy w formie ustnej przed minimum 2 członkami Komitetu 
Organizacyjnego 

 

§ 20 
Tożsamość uczestników Etapu I weryfikowana jest przez szkołę. Tożsamość uczestników Etapu II 
weryfikowana jest poprzez okazanie przez uczestnika legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego 
przedstawicielowi Komitetu. 
 
§ 21 
Komitet może zaplanować imprezy towarzyszące o charakterze popularyzacji nauki, w szczególności 
wykłady, warsztaty, demonstracje eksperymentów, zwiedzanie laboratoriów itp., realizowane w dniu 
przeprowadzania zawodów II Etapu. Mogą być one kierowane do uczestników konkursu i/lub dla 
nauczycieli szkół zgłoszonych do konkursu.  

1. Do udziału w imprezach towarzyszących kierowanych dla uczniów ma prawo każdy 
z uczestników i są one organizowane w czasie innym niż przeznaczony na zadania konkursowe. 
2.  Do udziału w imprezach towarzyszących kierowanych do nauczycieli mają prawo 
nauczyciele z każdej ze szkół biorących udział w Konkursie, przy czym Komitet ma prawo 
ustalić limit liczby nauczycieli z tej samej szkoły.  
3.  Udział w imprezach towarzyszących jest dobrowolny i bezpłatny. 

 
 
 
 
 
 



Rozdział V 
Nagrody i wyróżnienia 
 
§ 22 
Uczestnicy którzy przystąpili do zawodów II Etapu Konkursu otrzymują tytuł „Finalisty Konkursu 
Wiedzy” oraz imienny dyplom. 
 
 
§ 23 
Spośród uczestników II Etapu Konkursu Komitet na podstawie uzyskanych w tym etapie wyników 
ustala listę rankingową uczestników. Na jej podstawie wyłania: 
 

 Zwycięzcę Konkursu, którym jest uczestnik zdobywający najlepszy wynik konkursu II 
Etapu.  

 Laureatów Konkursu, którymi są dwie osoby posiadające najwyższe po Zwycięzcy wyniki.  

 W przypadku gdy więcej niż jedna osoba uzyskuje jednakowe wyniki wśród 3 
najwyższych miejsc rankingowych, co najmniej 2 członków Komitetu przeprowadza 
dodatkowy egzamin ustny.  

 Szkołę, dla której łączne wyniki osiągnięte przez finalistów będących jej uczniami są 
najwyższe. Szkoła taka uzyskuje wyróżnienie drużynowe. 

 
Uczestników oraz szkołę o których mowa w pkt. 1-3 nagradza się zgodnie z Zasadami 
Przeprowadzenia Edycji w danym roku oraz wręcza się dyplomy z tytułami wymienionymi w pkt. 1-
3 
 
 
 
 
Rozdział VI 
Zasady przeprowadzenia edycji Konkursu 
 
§ 24 
 Komitet ustala i ogłasza przez publikację na stronach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed „Zasady Przeprowadzenia Edycji Konkursu”. Zawierają one 

a) Numer kolejny edycji 
b) Uszczegółowioną nazwę edycji (Konkurs Wiedzy o….) 
c) Zakres tematyczny danej edycji 
d) Zakres obszaru, dla którego dedykowana jest dana edycja  
e) Harmonogram Konkursu zawierający daty zawodów I i II Etapu oraz informacje 

o ewentualnych imprezach towarzyszących 
f) Informację o limicie ilości szkół dopuszczonych do udziału w Konkursie 
g) Informację o składzie Komitetu Organizacyjnego 
h) Informację o sposobie składania zgłoszeń do konkursu 
i) Informację o nagrodach, w tym informację o źródłach finasowania 
j) Informację o formie przeprowadzenia I i II Etapu, w szczególności o rodzaju pytań i zakresie 

punktacji 
W Zasadach Przeprowadzenia Edycji można zawrzeć inne istotne informacje na temat organizacji 
i przebiegu Konkursu, w szczególności na temat zalecanych źródeł wiedzy. 
 



§ 25  
Do Zasad Przeprowadzania Edycji dołącza się wzory zgłoszeń i protokołów szkolnych. 
 
 
 
 
 
Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 
 
§ 26 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny w porozumieniu 
z Dziekanem 
 


