
1 
 

Instrukcja dla uczestników  

tłumacząca jak grać na „Giełdzie Biznesu”  

Pomorza Zachodniego 

 

 

Cześć! Cieszymy się, że inwestujesz na Giełdzie Biznesu albo zastanawiasz się nad dołączeniem do 

grona inwestorów. Skoro postanowiłeś przeczytać ten dokument, pewnie masz jakieś pytania, bądź 

wątpliwości dotyczące funkcjonowania giełdy. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu wszystkie odpowiedzi, 

których szukasz.   

1. Na czym polega inwestowanie na Giełdzie Biznesu? 

Codziennie otrzymasz od nas wirtualne monety, które możesz zainwestować w dowolną liczbę 

przedsiębiorstw biorących udział w Giełdzie Biznesu. Każda z firm ma swoją cenę, za którą możesz 

kupić od niej akcje. Cena ta aktualizowana jest co godzinę. Dzieję się tak, ponieważ podobnie jak na 

Giełdzie Papierów Wartościowych każda dokonana inwestycja wpływa na spadek lub wzrost akcji. Na 

koniec każdej tury otrzymasz swój wynik ─ podsumowanie wykonanych inwestycji. Wówczas Twój 

najlepszy wynik rozegrany w ramach jednej tury trafi do rankingu inwestorów. Uzyskując w nim 

wysoką pozycję będziesz mieć szansę na zdobycie nagrody*.  

 
*Szczegóły, odnośnie sposobu nagradzania i samych nagród, znajdują się w regulaminie Konkursu lub 
w punkcie 13 tej instrukcji. 

2. Czy muszę umieć inwestować na giełdzie, aby grać na Giełdzie Biznesu? 

Nie! Mechanizm prawdziwej Giełdy Papierów Wartościowych, stanowił jedynie inspirację do 

stworzenia naszej Giełdy Biznesu. Zasady są naprawdę proste. Aby grać na Giełdzie Biznesu nie 

musisz znać zasad prawdziwej giełdy, panujących tam zwyczajów, czy też rozumieć skomplikowanych 

pojęć inwestycyjnych. Zagraj, aby się przekonać! 

3. Czy inwestuję prawdziwe pieniądze? 

Nie! Inwestujesz wyłącznie wirtualne monety. W trakcie gry codziennie otrzymasz nowa pulę 

wirtualnych monet do zainwestowania na Giełdzie Biznesu. 

4. Czy kupuję prawdziwe akcje? 

Nie! Kupujesz wirtualne akcje.  
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5. Ile monet do inwestycji otrzymam? 

Codziennie otrzymasz od nas 100 monet, które możesz zainwestować w wybrane przez siebie 

przedsiębiorstwa. Dodatkowe monety możesz odebrać za skutecznie zaproszonych znajomych, czyli 

takich, którzy założą konto w serwisie i dokonają inwestycji. Za każdą osobę otrzymasz 10 monet  

(maksymalnie 100 monet dziennie). Co więcej, jeśli będziesz grać regularnie, otrzymasz bonus za 

logowanie, który wynosi od 10 do 50 monet ─ w zależności od liczby dni logowania się z rzędu.  

 

Podsumowując, na Giełdzie Biznesu otrzymasz: 

a. 100 monet za dzienne logowanie 

b. 10 monet za każdego skutecznie zaproszonego znajomego w danej turze (limit 100 monet 

dziennie – w jednej turze), 

c. Bonus logując się do Giełdy biznesu oraz dokonując Inwestycji w kolejno następujących 

dniach jej trwania (automatycznie doliczany do puli inwestycyjnej): 

• 2 dni z rzędu ─ 10 monet, 

• 3 dni z rzędu ─ 20 monet, 

• 4 dni z rzędu ─ 30 monet, 

• 5 dni z rzędu ─ 40 monet, 

6. 6 lub więcej dni z rzędu ─ 50 monet. Dlaczego codziennie otrzymuję 

nową pulę monet? 

Jest tak dlatego, że na Giełdzie Biznesu nie kumulujesz monet. To chyba największa różnica w 

stosunku do prawdziwej Giełdy Papierów Wartościowych. Twój portfel z dnia na dzień nie powiększa 

się (ale też nie maleje!). Twoim zadaniem jest wykonanie jak najlepszej inwestycji w danej turze gry 

(08:00-23:59). Każdy dzień zostaje podsumowany wynikiem, czyli sumą zysków i strat z inwestycji. 

Dzięki temu, że codziennie otrzymujesz nową pulę monet, każdego dnia trwania Giełdy masz nową 

szansę na pobicie swojego poprzedniego wyniku.  

7. Kiedy kończy się dzień gry i zaczyna nowy? 

Tak jak Giełda Papierów Wartościowych nasza Giełda Biznesu w pewnych godzinach jest nieczynna – 

nie można inwestować. Giełda Biznesu jest otwarta w godzinach 08:00-23:59. Wtedy możesz 

dokonywać inwestycji. W godzinach 0:00-7:59 Giełda jest zamknięta, a inwestowanie wstrzymane. W 

panelu, po zalogowaniu, pojawią się stosowne oznaczenia, które pokażą Ci, że tura się zakończyła, a 

Giełda Biznesu jest nieczynna.  

8. Zainwestowałem wszystkie monety. Kiedy sprawdzę wynik? 

Twój wynik pojawi się wraz z najbliższym terminem zamknięcia Giełdy, czyli po godzinie 0:00. 
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9. Zainwestowałem wszystkie monety. Kiedy otrzymam nowe? 

Nowe monety otrzymasz wraz z najbliższym terminem otwarcia Giełdy Biznesu, czyli o 08:00. 

10.  Jak mogę wygrać? 

Musisz uzyskać wynik lepszy, niż inni gracze. Swój wynik możesz porównać z wynikami innych 

uczestników zabawy w rankingu inwestorów. Jeżeli szukasz podpowiedzi jak wygrać, to możemy 

zdradzić, że warto bardzo uważnie śledzić trendy akcji konkretnych przedsiębiorstw oraz korzystać z 

powiększonej puli monet (za częste logowania oraz zapraszanie znajomych). Trzymamy kciuki! 

11.  Który z moich wyników trafia do rankingu? 

Oczywiście ten najlepszy! Jeśli jednego dnia osiągniesz naprawdę dobry wynik, a drugiego wynik 

nieco gorszy, w rankingu będzie widniał ten pierwszy. Nie ma zatem ryzyka, że coś stracisz! 

Codziennie możesz próbować pobić swój najlepszy wynik.  

12.  Jak uzyskać najlepszy wynik? 

Tego nie możemy Ci zdradzić, bo zepsujemy całą zabawę. Śledź zmiany ceny akcji dla przedsiębiorstw 

i spróbuj stworzyć swoją własną strategię gry. Powodzenia! 

13.  A czy mogę coś wygrać? 

Oczywiście! 20 osób, które na zakończenie gry tj. 27.11.2018 o godz. 23:59, będą miały najlepsze 

wyniki, otrzymają tablet Apple iPad 32GB Wi-Fi*. 

14.  W co lub kogo inwestuję? 

W poprzednim etapie Konkursu Gospodarczego z nadesłanych do nas zgłoszeń wyłoniliśmy 30 

najlepszych przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego ─ po 10 biznesów w każdej z kategorii: mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa. Profile właśnie tych firm znajdziesz na naszej Giełdzie Biznesu.  

Zapoznaj się z opisami i obejrzyj film, aby lepiej poznać każdą z firm, a następnie wybierz swoich 

faworytów i obstaw na Giełdzie Biznesu.  

15.  Ile razy w ciągu dnia mogę inwestować monety? 

W grę możesz grać tyle razy w ciągu dnia, ile chcesz. Wszystko zależy od strategii inwestowania, którą 

przyjmiesz. Możesz albo wykorzystać wszystkie monety na raz lub robić to stopniowo. Również masz 

możliwość wydania wszystkiego na jedno przedsiębiorstwo lub zainwestowania w wiele firm. 

Pamiętaj tylko, że cena akcji zmienia się co godzinę. 

16.  Czy na Giełdzie Biznesu można oszukiwać? 

Pamiętaj, w grze obowiązują zasady fair play! Algorytm, który opracowaliśmy oraz przeprowadzone 

symulacje wyeliminowały możliwość oszukiwania. Natomiast informujemy, że stosowanie wszelkich 
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niedozwolonych praktyk naruszających postanowienia regulaminu gry będzie skutkowało 

zablokowaniem konta Gracza a tym samym utratą osiągniętych wyników.  

17.  Co oznacza moja inwestycja dla przedsiębiorstwa, które wybrałem? 

Inwestycja jest w pełni wirtualna. Jedynie przedsiębiorstwa, w które inwestujesz są prawdziwe. Tak 

naprawdę nie kupujesz żadnych akcji. Giełda Biznesu to z jednej strony rozrywka dla głosujących, a z 

drugiej nietypowy, ale atrakcyjny sposób głosowania w Konkursie Gospodarczym „Twój Biznes pod 

Banderą Sukcesu. Twoja inwestycja ma więc ogromne znaczenie! Dzięki niej, wybrane przez Ciebie 

przedsiębiorstwo pnie się do góry. Firmy, które ostatniego dnia Giełdy znajdą się na pierwszym 

miejscu w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, zostaną nagrodzone*.  

 

* Szczegóły, odnośnie sposobu nagradzania i samych nagród, znajdują się w regulaminie Konkursu lub 

w punkcie 13 tej instrukcji. 

18.  Ile trwa Giełda Biznesu? 

Giełda Biznesu zostanie uruchomiona z dniem 6.11.2018 r., wraz z rozpoczęciem pierwszej tury gry (o 

08:00), a zakończy się 27.11.2018 r. wraz zakończeniem ostatniej tury gry (o północy – 23:59). Łącznie 

zostaną rozegrane 22 tury gry.  

19.  Jak wygląda jeden dzień gry w ramach Giełdy Biznesu? 

a. O 08:00 rano następuje otwarcie Giełdy Biznesu.  

b. Otrzymujesz 100 monet na inwestycję w wybrane przedsiębiorstwa. 

c. Otrzymujesz bonusowe monety, jeśli zalogowałeś się kilka razy pod rząd lub zaprosiłeś 

znajomych. (Szczegóły odnośnie liczby monet, jaką można uzyskać w ramach jednej 

tury gry, znajdziesz w punkcie nr 5 tej instrukcji.) 

d. Zapoznajesz się z profilami przedsiębiorców- ich wizją biznesu, osiągnięciami, a także 

materiałami video, które zostały umieszczone w profilu. 

e. Decydujesz się na inwestycję w jednego lub kilku przedsiębiorców.  

f. Inwestujesz wszystkie monety na raz lub stopniowo w ciągu trwania tury. 

g. Cena akcji przedsiębiorstw zmienia się co godzinę.  

h. Inwestujesz jeszcze raz, jeśli nie zainwestowałeś jeszcze wszystkich monet. 

i. O północy (0:00) tura gry kończy się ─ następuje zamknięcie Giełdy.  

j. Sprawdzasz swój wynik. Jeśli jest lepszy od poprzedniego, to trafia do rankingu.  

k. O 08:00 rano… (wróć do punktu 1 tej listy). 

20.  Nadal masz wątpliwości?  

Jeżeli nadal jakaś kwestia związana z mechaniką działania Giełdy Biznesu budzi Twoje wątpliwości to 

napisz do nas na adres: biznes@wzp.pl. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe, żebyś 

w pełni mógł się cieszyć grą. 
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