
REGULAMIN 

V KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
 

§ 1 

Organizator konkursu 

Konkurs Wiedzy z Rachunkowości (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Stowa-

rzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie; 20-011 Lublin Al. J. Piłsudskie-

go 1a przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie; 20-117 

Lublin ul. Podwale 11 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celami Konkursu są:   

 rozbudzanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości wśród uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych; 

 promowanie uczniów posiadających szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości; 

 zachęcanie uczniów do dalszego kształcenia w kierunku rachunkowości, oraz zdoby-

wanie kolejnych stopni „ścieżki” certyfikacji zawodu księgowego nadawanego przez 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce;  

 rozwijanie zainteresowań zawodami związanymi z tą dziedziną wiedzy; 

 promocja działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

 

§ 3 

Kapituła Konkursu 

Całokształtem prac związanych z Konkursem kieruje Kapituła powołana przez Organizatorów 

Konkursu. Kapituła pełni również funkcję Komisji Konkursowej.  

Skład Kapituły: 

1. Przewodniczący: Stefan Czerwiński – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP  

w Lublinie,  

2. Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Sękowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. 

Władysława Grabskiego w Lublinie, 

3. Koordynatorzy merytoryczni: Anna Janik-Czop - Stowarzyszenie Księgowych w Pol-

sce Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie i Maria Mosoń - Zespół Szkół nr 1 im. Włady-

sława Grabskiego w Lublinie, 

4. Członkowie: Maria Buchajczyk – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lu-

blinie i Anna Żurek - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy SKwP  

w Lublinie,  

5. Sekretarz:  Barbara Żak - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy  

SKwP w Lublinie. 

 

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

 

 

 



§ 4 

Uczestnicy konkursu  

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.  

 

§ 5 

Tematyka konkursu  

Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem zagadnienia z rachunkowości finansowej, a prze-

de wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej. Kapituła Kon-

kursu udostępnia uczestnikom konkursu wykaz literatury obejmującej zagadnienia konkursowe 

(załącznik nr 3).  

 

§ 6 

Organizacja Konkursu 

Konkurs obejmuje dwa etapy:  

Etap I – eliminacje szkolne 

Etap II – eliminacje wojewódzkie 

 

Etap I – odbywa się w macierzystej szkole ucznia. Polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego 

wyboru i trwa 45 minut. 5 uczniów z jednej szkoły przechodzi do II etapu, pod warun-

kiem, że uzyskali minimum 70% skuteczności w rozwiązaniu testu.   

Etap II - odbywa się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

ul. Podwale 11. Do etapu II może przystąpić 5 najlepszych uczniów z danej szkoły. Na 

tym etapie uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań 

w czasie 50 minut. 

 

§ 7 

Zgłaszanie udziału w Konkursie 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły w terminie 

do 27 października 2017 r.(załącznik nr 1) oraz zgłoszenie uczniów do udziału w II etapie kon-

kursu do 20 listopada 2017 r. ( załącznik nr 2). 

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: b.zak@skwp.lublin.pl, lub faksem nr 

(081) 532-08-37. w terminie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 8 

Opracowanie zadań konkursowych 

1. Zadania konkursowe I etapu przygotowują pracownicy zgłoszonych szkół we własnym 

zakresie biorąc pod uwagę zakres  tematyczny (zawarty w § 5).  

mailto:b.zak@skwp.lublin.pl


2. Zadania konkursowe II etapu zostaną opracowane przez zespół Kapituły Konkursu. 

Tajemnicę pytań konkursowych zabezpiecza przewodniczący Kapituły Konkursu. 

 

§ 9 

Kalendarium Konkursu 

Do 27 października 2017 r. – zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie. Załącznik nr 1 

Do 14 listopada 2017 r. – przeprowadzenie I Etapu Konkursu w szkołach. 

Do 20 listopada  2017 r. – zgłoszenie uczniów do udziału w II etapie Konkursu . Załącznik nr 2.     

8 grudnia 2017 r. – II Etap Konkursu. 

 

§ 10 

Ocena prac konkursowych 

Oceny prac konkursowych II etapu dokona Komisja Konkursowa. Test będzie oceniany według 

skali punktowej (maksymalna liczba punktów 50 tj. po jednym punkcie za każde pytanie).  

W przypadku uzyskania jednakowej „najwyższej ilości punktów” kolejność miejsc będzie usta-

lona na podstawie kolejności złożenia prac. Wytypowanie 10 laureatów nastąpi na podstawie 

rankingu punktów.  

 

§ 11 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Wyniki II Etapu Konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu oraz do 

14.12.2017 r. w witrynie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy 

w Lublinie (dostępnej ze strony www.skwp.lublin.pl).  

Szkoły, których uczniowie biorą udział w Konkursie zostaną dodatkowo powiadomione pisem-

nie o wynikach konkursu. 

 

§ 12 

Nagrody w Konkursie 

Nagrody rzeczowe otrzyma 3 finalistów, którzy uzyskają największą ilość punktów. I miejsce – 

laptop, II i III miejsce – tablet oraz 11,11 % wartości każdej z powyższych nagród na pokrycie kosztów 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Szkoły biorące udział w II etapie 

Konkursu i dziesięciu laureatów zostanie uhonorowanych dyplomami. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skwp.lublin.pl/


§ 13 

Postanowienia końcowe 

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

pituły Konkursu. W razie zmiany warunków lub terminów informacje o tych zmianach zo-

staną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej konkursu www.skwp.lublin.pl. 

2. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają żadnych dodatkowych kosztów w tym dojazdu 

uczestników na Konkurs. 

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

www.skwp.lublin.pl 

4. 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).  
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Załącznik nr 1: 

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa  

W V KONKURSIE WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
 

Nazwa szkoły  Adres szkoły  Nazwisko osoby do kontak-
tu 

Dane do kontaktu 

   E-mail: 

 

Telefon: 

 

Dane proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

 

 

 

        ……………………………………………………………… 
         Podpis Dyrektora szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 

 



Formularz zgłoszenia uczestnictwa  

W IV KONKURSIE WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
 
Nazwa szkoły 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Adres szkoły 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Dane kontaktowe nauczyciela opiekuna  

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………………………………  

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………. 

Ilość uczniów biorących udział w I Etapie:  …………………………………………………………………………………………………….………….….……. 

 

Imię i nazwisko ucznia 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
Dane proszę wypełnić drukowanymi literami 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 
 
 

Zalecana literatura: 

 

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku   

Dz. U. z 2017 r. poz. 1089  tekst jednolity 2017.06.21 

2. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy  

Dz. U. z 2017 r. poz. 60  tekst jednolity 2017.09.01 

3. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 tekst jednolity 2017.06.24 

4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku  

Dz.U. 2016 poz. 1888 tekst jednolity 2016.11.24 

5. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 tekst jednolity 2016.12.15 

6. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   

Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 tekst jednolity 2017.09.25 

7. Monika Choduń, Katrzyna Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne 

SKwP Warszawa 2015  

8. Zofia Mielczarczyk, Jolanta Libura, Monika Wolak Repetytorium +Testy.  Egzamin za-

wodowy Kwalifikacja A 36 Prowadzenie rachunkowości WSiP  

9. Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek  Repetytorium +Testy. Egzamin zawodowy  Kwalifi-

kacja A 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji WSiP 

10. Bożena Padurek Pracownia ekonomiczna cz.I, cz.II, cz.III wydanie 2017 

11. Bożena Padurek Rachunkowość Finansowa cz.I, cz.II, cz.III wydanie 2017 

12. Grażyna Borowska, Irena Frymark „Księgowość i kalkulacja” cz.1, cz.2 WSiP 

13. Bożena Padurek Biura rachunkowe stan prawny na dzień 01.08.2017 Wrocław 2017 

 

 
 

 

 

 
 

         Zatwierdził: 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/jolanta-libura-213257/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/monika-wolak-213258/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/wioletta-bien-213255/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/sylwia-odrzywalek-213256/

