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I. Postanowienia ogólne 

1. Patronat merytoryczny nad turniejem (konkursem) objęło Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. 

2. Pomysłodawcą turnieju i autorką dokumentacji konkursowej jest Barbara Mikutra-Turek 

3. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Turnieju wynikają 

z niniejszego Regulaminu oraz Tematyki Turnieju (zwanego też konkursem). 

4. Miano laureata otrzymują 3 najlepsze szkoły (dyplomy) oraz członkowie najlepszej 

drużyny etapu I i II, decyduje łączna ilość punktów dla danej szkoły (nagrodami dla 

członków drużyny – pierwszego laureata, są kursy na samodzielnego księgowego). 

Miano laureata otrzymuje również 3 najlepszych uczestników turnieju, którzy 

zgromadzą największą ilość punktów. w dwóch etapach. Nagrodę o wartości 1000 zł od 

SKwP OP otrzymuje najlepszy zawodnik turnieju, natomiast wysokość nagrody za 2 i 3 

miejsce zależy od pozostałych sponsorów organizatora. 

5. Opiekunowie oraz uczniowie uczestniczący w konkursie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie 

przyjmuje się, że opiekunowie i uczniowie zostali poinformowana o przysługującym im 

prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, 

zgonie z przepisami RODO. 

 

6. Organizator  przesyła  do  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie regulamin i tematykę 

turnieju. 

Organizator dba o klauzulę tajności oraz wybiera 2 przedstawicieli do Komisji 

Konkursowej spośród nauczycieli – konsultantów. 

. 

 

II. Cele Turnieju i założenia organizacyjne 

1. Cele Turnieju ujęte w pigułkach: 
„Witamina A WIDZIEĆ” - uczyć poszukiwania informacji w zakresie 

rachunkowości, 

„Witamina   B UKAKTYWNIĆ, DZIAŁAĆ” – działania przekierowane na 

świadome stosowanie wiedzy przez współdziałanie 

„Witamina  C ZWIĘKSZAĆ ODPORNOŚĆ NA STRES”- wdrażanie postaw 

„wiem, rozumiem, umiem, wiec się nie boję” 

Konkurs (turniej) ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy (etap I – teoretyczny, 

etap II – dwuczęściowy teoretyczny i praktyczny) 

Cele ogólne turnieju: 

- budzenie  i  rozwijanie  wśród  uczniów zainteresowań problematyką współczesnej 

rachunkowości jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy, 

- upowszechnienie nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i podnoszenie 

poziomu jej nauczania, 

- standaryzacja wymagań z przedmiotu rachunkowość pod kierunkiem egzaminu z 

kwalifikacji zawodowych, 

- pobudzanie ambicji ucznia i rozwój jego osobowości, 

- sprawdzenie umiejętności uczniów nie tylko w szkole ale i w województwie 

- doskonalenie warsztatu nauczyciela 

- tworzenie poprawnych narzędzi pomiaru dydaktycznego 
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III. Organizatorzy TURNIEJU (konkursu) 

Konkurs RACHUNKOWOŚĆ W PIGUŁCE organizują: 
Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. 

 
Komitet Naukowy Turnieju : 

Przewodniczący: dr Witold Furman 

dr Ewelina Rabiej 
mgr Beata Florek 

mgr Jadwiga Czeluśniak 
mgr inż. Barbara Mikutra-Turek 

 

Komitet Organizacyjny Turnieju: 

mgr Małgorzata Dziadzio-Świder 

mgr Magdalena Płonka-Czarnota 

 

1. Do turnieju mogą się zgłosić szkoły ponadgimnazjalne (średnie) o profilu 

ekonomicznym lub zbliżonym. Dyrektor danej szkoły zgłoszonej do turnieju powołuje 

nauczyciela - konsultanta. Konsultant musi mieć swój osobisty adres poczty 

elektronicznej. Nauczyciel-konsultant jest odpowiedzialny za  zgłoszenie uczniów  do 

I etapu do 11 lutego 2019 roku , przeprowadzenie I etapu w szkole, sporządzeniu 

protokołu z I etapu oraz zgłoszenie drużyny do II etapu do dnia 25 marca 2019 

roku.. 

W pierwszym etapie biorą udział wszyscy chętni uczniowie lub całe zespoły klasowe 

może to być traktowane w danej szkole jak badanie wyników nauczania z podstaw 

przedmiotu      rachunkowość      finansowa      (preferowane      klasy       III       TE). 

Do drużyny kwalifikuje się 3 uczniów o najwyższej liczbie punktów. Opiekunem 

ucznia jest jego nauczyciel rachunkowości. 

2. Turniej przeprowadza komisja składająca się z członków komitetu organizacyjnego 

oraz naukowego. 

W nadzorze i poprawie prac I etapu uczestniczą nauczyciele powołani: przez 

dyrektorów szkól, a w II etapie członkowie komitetu naukowego, członkowie komisji 

konkursowej i wybrani nauczyciele konsultanci. 

3. mgr Małgorzata-Dziadzio–Świder oraz Magdalena Płonka-Czarnota opracowują 

nieodpłatnie arkusz konkursowy do I etapu (zadanie całościowe ze sporządzeniem 

wyniku finansowego na przygotowanych, opisanych kontach księgi głównej) z kluczem 

oceny i rozwiązaniem, oraz arkusze konkursowe do II etapu  i klucze oceny do etapu  

II (TEST i zadanie praktyczne) Arkusz konkursowy do części pierwszej II etapu 

zawiera 40  ZADAŃ TESTOWYCH  , a w drugiej części  II etapu  zadanie całościowe 

do odręcznego zadekretowania i zaksięgowania operacji gospodarczych oraz 

sporządzenia: WYNIKU FINANSOWEGO, BILANSU i RZiS. W zadaniu całościowym 

zarówno w etapie I jak i w II, materiały i towary będą ewidencjonowane w rzeczywistej 

cenie zakupu, a  wyroby  gotowe  w  rzeczywistym  koszcie  wytworzenia,  natomiast  

w założeniach ewidencji działalności usługowej, będziemy przyjmować brak produkcji 

w toku. Członkowie Komitetu Naukowego odpowiadają za poziom merytoryczny 

konkursu. Przy realizacji drugiej części etapu należy ustalić podział obowiązków w 

grupie (powinien tego dokonać nauczyciel konsultant w porozumieniu z opiekunami 

uczniów, którzy znają ich mocne strony). Członkowie drużyny obowiązki ustalają 

wydając sobie polecenia ustnie. 
 

4. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. 
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5. Siedzibą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konkursu jest Zespół Szkół nr 2 im. 

T. Rejtana, 35-326 Rzeszów Al. Rejtana 3. 
 

IV. Uczestnicy TURNIEJU 

1. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zaleca się aby to 

byli uczniowie klas III technikum kształcących w zawodzie technik ekonomista. 

2. Do etapu I (szkolnego) przystępuje co najmniej 15 uczniów z danej szkoły, mogą 

przystąpić      wszyscy      chętni      uczniowie      lub      całe       zespoły       klasowe. 

Do etapu II mogą przystąpić maksymalnie 3 najlepsze osoby z danej szkoły (zwane dalej 

drużyną). W przypadku równej ilości punktów o formie dogrywki decyduje 

przewodniczący komisji. Forma dogrywki to ustne odpowiedzi na przygotowane 

wcześniej    pytania     (uczestnicy     losują     zestawy).     Etapy     ten     przygotowują  

i przeprowadzają nauczyciele ZS nr 2 tj.: 

mgr Małgorzata Dziadzio-Świder 

mgr Magdalena Płonka-Czarnota 

oraz Komisje KONKURSOWE (I i II etapu) i członkowie KOMITETU 

NAUKOWEGO 

 
 

3. ETAP I 

zadanie całościowe z podaniem treści operacji oraz ze sporządzeniem wyniku 

finansowego na przygotowanych, opisanych kontach księgi głównej. Przystępują chętni 

uczniowie lub całe zespoły klasowe (90 minut). 

ETAP II 

Test w etapie II – teoretyczny, kwalifikacyjny trwa 60 minut zawiera 40 zadań 

testowych. Do testu przystępują wszyscy uczestnicy, tj. po 3 uczniów z każdej szkoły, 

każda drużyna musi wiec liczyć 3 członków. Warunkiem uczestnictwa w II etapie jest 

przesłanie protokołu z etapu I . UWAGA! Członkowie drużyn przed wejściem na salę 

dostają nr na przykład: 1/A, 1/B, 1/C (czyli drużyna pierwsza, członek odpowiednio 

A,B,C). Ten nr oraz imię i nazwisko należy wpisać na arkusz (TEST). 

Komisja liczy sumę pkt uzyskanych przez drużynę i sumę pkt dla każdego uczestnika 

(kwalifikacja drużynowa i indywidualna). Maksymalnie 12 drużyn przechodzi do 

etapu II praktycznego tj. do rozwiązania zadania całościowego (150 minut), ze 

sporządzeniem wyniku finansowego i dwóch elementów sprawozdania finansowego tj. 

BILANSU i RZiS. Arkusz też jest oznaczony numerem drużyny np. DRUŻYNA 1 .W 

przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej „ilości punktów” przewodniczący 

komisji decyduje o dogrywce. 

4. Dyskwalifikacja uczestnika (czerwona kartka za ściąganie, posługiwanie się 

urządzeniami elektronicznymi itp.), w I etapie uczestnik odpada z konkursu, natomiast w 

drugim powoduje, że pozostali (2) kontynuują działania, a punkty zdyskwalifikowanego 

uczestnika tj. 1/3 pkt, nie liczą się dla drużyny. Można też dyskwalifikować całą drużynę, 

jeżeli wszyscy uczestnicy korzystali z niedozwolonych źródeł informacji. 

5. Tematyka TURNIEJU jest dołączona do regulaminu. 

6. Uczestnicy drugą część etapu II wykonują wspólnie. Liczy się szybkość (dodatkowy 

punkt) za skuteczność i zrozumienie wykonanego zadania uwzględnione w kluczu oceny. 
 

V. Organizacja TURNIEJU 

1. Przeprowadzenie turnieju poprzedza, zachęcenie uczniów i nauczycieli poszczególnych 

szkół do udziału w nim (rozesłanie informacji, plakatów, regulaminów oraz programów 

konkursu do szkół i do kuratorium oświaty oraz zgłoszenie  uczniów  do  turnieju).  

Termin realizacji w/w czynności od 22 października do 11 lutego 2019 roku. 
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2. Rejestracja nauczycieli - konsultantów i szkoły odbywa się elektronicznie i listownie. 
Zamieszczony na stronie ZS nr 2 formularz zgłoszeniowy ( adres strony: 

www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl , zakładka TURNIEJ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

„RACHUNKOWOŚĆ W PIGUŁCE”) należy wydrukować wypełnić, podpisać i 

opieczętować, 

- skan w formacie pdf wysłać na adres mailowy turniejzrachunkowosci@gmail.com. 

Jest to tzw. zgłoszenie elektroniczne. 

- oryginał wysłać na adres: Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie, 35-326 

Rzeszów, ul. Rejtana 3 z dopiskiem PTSE „RACHUNKOWOŚĆW PIGUŁCE” Jest to 

tzw. zgłoszenie „papierowe” 

3. Nauczyciel - konsultant w trakcie rejestracji musi podać m.in. następujące dane: 

osobisty adres email, przy pomocy którego odbywać się będzie dalsza komunikacja . 

Rejestracja będzie możliwa do 15 grudnia 2018 r. Rejestracja uzupełniająca do 11 lutego 

2019 roku 

W przypadku zgłoszenia „papierowego” decyduje DATA STEMPLA. 

Szkoła może przystąpić do TURNIEJU dopiero po tzw. zgłoszeniu „papierowym”. 

Email organizatorów do korespondencji turniejzrachunkowosci@gmail.com 
 

4. ORGANIZACJA ETAPÓW 

 

ETAP I 

zadanie całościowe z podaniem treści operacji oraz ze sporządzeniem wyniku finansowego 

odbędzie się 7 marca 2019 r . Przystępują chętni uczniowie lub całe zespoły klasowe (90 

minut). 

 
 

Etap II, część 1 

teoretyczny, klasyfikacyjny odbędzie się w 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 z 

podstaw rachunkowości finansowej (podstawy programowej), 60 minutowy test obejmie 

wszystkich zgłoszonych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym (3 z 

każdej). 

 

ETAP II, część 2 

praktyczny odbędzie się w tym samym dniu co teoretyczny tj. 4 kwietnia 2019 r. na 

wykonanie zadania całościowego uczestnicy mają 150 minut. Przy rozwiązywaniu zadania 

całościowego uczestnicy mogą korzystać z ustawy o rachunkowości. 

Ogłoszenie wyników oraz gala rozdania nagród odbędzie się w dniu przeprowadzania 

turnieju. 

 

Oceny prac dokonują członkowie komisji, nauczyciele organizatorzy oraz opiekunowie 

konsultanci powołani do KOMISJI, na podstawie zasad opracowanych przez autorów 

testów i zadań oraz członków Komitetu Naukowego Konkursu. 
 

VI. Środki finansowe na koszty konkursu, nagrody dla 

zwycięzców i zaświadczenia 

Nagrody dla najlepszego zawodnika turnieju i najlepszej drużyny zabezpiecza 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce OP w Rzeszowie. Są to: kursy na samodzielnego 

księgowego dla uczestników wygranej drużyny oraz nagroda o wartości 1000 zł od SKwP 

OP, którą otrzymuje najlepszy zawodnik turnieju. Natomiast wysokość nagrody dla 

uczestnika, który zajmie 2 i 3 miejsce oraz ewentualne uzupełnienia do poprzednich 

nagród zależą od pozyskanych środków przez organizatora. 

http://www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl/
http://www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl/
mailto:turniejzrachunkowosci@gmail.com
mailto:turniejzrachunkowosci@gmail.com
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Zespół Szkół nr 2 wystąpił do NBP o pozyskanie środków na organizację konkursu.  

SKwP OP zapewnia również wydrukowanie materiałów i arkuszy dla uczestników 

turnieju drugiego etapu (finał). 

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji 

ekonomicznej. 
 
GŁÓWNI SPONSORZY KONKURSU: 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Podkarpacki w Rzeszowie. 

Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 

Zaświadczenia wydawane są dla uczestników TURNIEJU. Laureaci konkursu otrzymują 

zaświadczenia i dyplomy. Poświadczenia dla nauczycieli może wydawać tylko Dyrektor szkoły 

zgłoszonej do konkursu (on powołuje konsultanta w danej placówce). Również on poświadcza za 

zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń oraz dyplomów wydanych przez Komitet 

uczestnikom i laureatom finału. 

Dokumentację konkursu przechowuje się przez rok. 

 

 

Tematyka 

II Podkarpackiego Turnieju Szkół Ekonomicznych 

„Rachunkowość w pigułce” 

w roku szkolnym 2018/2019 

I. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości finansowej jednostki gospodarczej 

1. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia, 

2. Bilansowanie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej, 

3. Pojęcie i zasady funkcjonowania kont, 

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

5. Dowody księgowe - wymogi merytoryczne i formalne, 

6. Zapisy księgowe i poprawianie błędów księgowych, 

7. Inwentaryzacja środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, 

8. Zasady wyceny bieżącej i bilansowej. 
 

II. Ewidencja działalności gospodarczej 

1. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów, pożyczek oraz rozrachunków, 

2. Ewidencja obrotu towarowego (hurt, detal,), 

3. Ewidencja obrotu materiałowego, 

4. Ewidencja aktywów trwałych, 

5. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów, 

6. Ewidencja wyrobów gotowych i przychodów z ich sprzedaży z uwzględnieniem 

reklamacji, 

7. Wynik z działalności i jego podział, 

8. Kapitały własne i specjalne, 

9. Zamknięcia roczne. 
 

III. Sprawozdawczość finansowa 

1. Sprawozdawczość finansowa w Polsce. 

2. Podstawy analizy finansowej. 
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