
REGULAMIN 

VIII EDYCJI MIĘDZYUCZELNIANEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI 
DLA STUDENTÓW 

 
 

§ 1 

Organizator konkursu 

VII Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów (zwany dalej Konkursem) jest  

organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie we współpracy z: 

•  Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów,  

Zakład Rachunkowości.  

• Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i 

Zarządzania, Katedra Rachunkowości. 

 Politechniką Lubelską, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości. 

 

§ 2 

Temat konkursu 

„Zastosowanie rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem” 

Zakres merytoryczny na podstawie, którego opracowane są pytania testowe obejmuje: 

1. Rachunkowość finansowa z elementami MSR 

2. Rachunkowość zarządcza  

3. Analiza finansowa  
 

Zalecana literatura: 

1. Sawicki K. (red.) Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bi-
lansowego oraz Dyrektyw UE i MSR MSSF, część I, Wydawnictwo Ekspert Wrocław 2009.  
 

2. Cicha A. (red.) Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdaw-
czości finansowej, Wydawnictwo SKwP ICZK, Warszawa 2014 
 

3. Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstw – teoria i zastosowanie, PWE War-
szawa 2014 r. 
 

4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., - Rachunkowość zarządcza, PWE 
Warszawa 2004 r. 
 

 

5. Janik W. Paździor M. Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Politechniki Lubel-
skiej, Lublin 2012 (ta książka jest dostępna również w bibliotece wirtualnej Politechniki Lubel-
skiej). 
 
 

6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości  

o Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1  - Prezentacja sprawozdań finan-
sowych (zaktualizowany w 2007 r.) 

o Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 – Zapasy 
o Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16 - Rzeczowe aktywa trwałe  

 



7. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, tekst jednolity z 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1047). 
 

§ 3 

Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

-  rozwijanie zainteresowań rachunkowością wśród studentów, 

-  uhonorowanie studentów legitymujących się najgłębszą wiedzą z zakresu rachunkowości, 

-  promocja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie, 

-  promocja Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 

-  promocja Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

-  promocja Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

 

§ 4 

Siedziba Konkursu 

Siedziba Konkursu mieści się w budynku Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowe-

go w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 1A, 20-011 Lublin. 

 

§ 5 

Kierownictwo Konkursu 

Całokształtem prac związanych z Konkursem kieruje powołana przez Organizatorów Kapituła Konkursu. 

Kapituła pełni również funkcję Komisji Konkursowej. 

 

1. Przewodniczący: mgr Stefan Czerwiński – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie,  
 

2. Koordynator merytoryczny: dr hab. Helena Żukowska prof. KUL, 
 

3. Członkowie: dr hab. Wiesław Janik prof. PL, dr hab. Henryk Ronek prof. UMCS, dr Małgorzata  
Kamieniecka UMCS, dr Agnieszka Nóżka UMCS, dr Anna Spoz KUL, dr Bogna Sawicka, mgr Anna 
Janik-Czop SKwP, mgr inż. Anna Żurek SKwP 
 

4. Sekretarz konkursu – Barbara Żak St. Specjalista ds. statutowych i organizacyjnych SKwP 
 

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

§ 6 

Zasięg Konkursu 

Konkurs jest adresowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych  

i magisterskich Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II oraz innych lubelskich wyższych uczelni. Udział w Konkursie ma charakter in-

dywidualny. 

§ 7 

Zgłaszanie udziału w Konkursie 

W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, którzy zgłoszą swój udział poprzez przesłanie wypełnionego 

formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na 



adres: b.zak@skwp.lublin.pl, listem lub faksem nr (081) 532-08-37 w terminie określonym w § 9 niniej-

szego Regulaminu. 

§ 8 

Organizacja Konkursu 

Konkurs odbędzie się w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 1A - sala 

wykładowa nr 17 (I piętro), w terminie wskazanym w § 9 niniejszego Regulaminu.  

Konkurs obejmuje dwa etapy:  

Etap I – pisemny -polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 60 pytań w tym z rachunkowości finan-
sowej z elementami MSR/MSSF – 30 pytań, rachunkowości zarządczej - 15 pytań oraz analizy 
finansowej - 15 pytań.  
 

Etap II –  ustny – polega na odpowiedzi na pytania problemowe z następujących zagadnień: rachunko-

wość finansowa z elementami MSR (MSR nr 1, nr 2 i nr 16),  analizy finansowej oraz rachunkowości za-

rządczej. 

Uczestników Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa. Wytypowanie 5 kandydatów do II Etapu 

nastąpi na podstawie rankingu punktów uzyskanych w I Etapie. Pytania opracowują pracownicy naukowi 

wyższych uczelni oraz praktycy wykładowcy na kursach związanych z certyfikacją zawodu księgowego  

w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie. 

Tajemnicę pytań konkursowych zabezpiecza Przewodniczący Kapituły Konkursu. 

 

§ 9 

Kalendarium Konkursu 

Do 06 marca 2017 r. –  przesłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu. 

17 marca 2017 r. – I Etap Konkursu – rozpoczęcie godz. 900. 

21 kwietnia 2017 r. – II Etap Konkursu - godz. 1000. 

 

§ 10 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Wyniki I Etapu Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2017 roku w witrynie internetowej Sto-

warzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie (dostępnej ze strony 

www.skwp.lublin.pl).  

Wyniki II Etapu Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni od egzaminu w witrynie internetowej.  

 

§ 11 

Nagrody w Konkursie 

1. Pięciu finalistów zostanie uhonorowanych dyplomami, trzech z największą ilością zdobytych punk-

tów nagrodami rzeczowymi.  

2. I miejsce – laptop, II miejsce – talon na kurs „Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości” 

III - tablet oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości każdej z powyższych nagród na po-

krycie kosztów zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, IV i V miejsce - 

mailto:b.zak@skwp.lublin.pl
http://www.skwp.lublin.pl/


nagrody książkowe. Wszyscy otrzymają możliwość odbycia 1-miesięcznej praktyki zawodowej  

w spółce audytorskiej.   

3. Organizator Konkursu przyjmuje na siebie całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie po-

datkowe związane z wręczeniem nagród w tym Konkursie, w stosunku do tych laureatów, co do 

których jako płatnik zobowiązany jest do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.  

W takim przypadku część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatowi, 

ale zostanie pobrana, przez Organizatora Konkursu, jako płatnika podatku dochodowego od osób  

fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Interpretacja Regulaminu oraz ewentualne zmiany w Regulaminie należą wyłącznie do Kapituły 

Konkursu. W razie zmiany warunków lub terminów informacje o tych zmianach zostaną niezwłocz-

nie zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkur-

su, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. 

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez pu-

blikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu poprzez podanie ich imienia i nazwiska. Dane 

będą przetwarzane w celu wywiązania się przez płatnika z obowiązków podatkowych oraz prze-

chowywane na potrzeby kontroli uprawnionych organów. Uczestnik ma prawo wglądu do danych 

osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

uniemożliwia realizację nagrody.  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udzielanie w związku z przedmiotowym konkursem wywia-

dów, które będą publikowane na łamach pracy branżowej oraz stronach internetowych Organizato-

ra oraz podmiotów z nim współpracujących przy organizacji przedmiotowego konkursu. 

4. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na Konkurs. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002, nr  101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z 4 lutego  

 

1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631  

z późniejszymi zmianami). 

6. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:  

www.skwp.lublin.pl 

http://www.skwp.lublin.p/


7. Każda osoba poprzez fakt przystąpienia do Konkursu oraz przez wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatorów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

    

 

 
   

 

 

 

Załącznik nr 1: 

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa  

w VII Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów 

 

Nazwa uczelni:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Adres uczelni:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Dane personalne uczestników (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów Rok 
studiów 

Dane do kontaktu 

  1.    E-mail: 

Telefon: 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu w zakresie 

spraw związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, nr  101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

        ……………………………………………………………… 
              /imię i nazwisko/ 
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