
 

Regulamin konkursu 

Letnie Igrzyska z Rachunkowości 2018 

im. prof.dr hab. Bronisława Micherdy 

 

§ 1. Organizatorzy i partnerzy konkursu 

1.Organizatorami konkursu są:  

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Krakowie (Klub 

Młodych Księgowych)  

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Koło Naukowe Rewizji Finansowej 

„Audyt”)  

2. Kołem wspierającym organizatorów konkursu jest:  

  Koło Naukowe Rachunkowości (działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie).  

3. Partnerami konkursu są:  

  PwC Polska Sp. z o.o.  

  Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o.  

 AUDITORS dr Łukasz Górka dr Małgorzata Szulc Sp. z o.o. 

 Instytut Rachunkowości Zarządczej (The Chartered Institute of Management 

Accountants CIMA) 

 

§ 2. Patron merytoryczny i komitet naukowy konkursu 

1. Patronem merytorycznym konkursu są Katedra Rachunkowości Finansowej oraz Katedra 

Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

2. Treść zadania konkursowego tworzy i ocenia Komitet Naukowy Konkursu w składzie:  

Tadeusz Kmieciak, dr Danuta Krzywda, dr Paweł Zieniuk, dr Krzysztof Jonas, dr Konrad 

Grabiński 

 

§ 3. Cele konkursu 

1. Celami konkursu są:  

● lepsze poznanie i popularyzacja rachunkowości wśród studentów  

● podnoszenie standardów nauczania rachunkowości w Polsce.  

 

§ 4. Zasięg konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do studentów polskich wyższych uczelni. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:  



● posiadają status studenta wyższej uczelni ekonomicznej;  

● urodziły się nie wcześniej niż w 1991 roku.

§ 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 

1. Uczestników konkursu obowiązują zapisy elektroniczne.  

2. Liczba miejsc ograniczona. 

3. Każdy biorący udział w konkursie wysyłając zgłoszenie elektroniczne wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 

Okręgowy w Krakowie w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu (rejestracja, 

proces komunikacji elektronicznej, ogłoszenie wyników konkursu).  

4.  Nagrodą w konkursie jest m.in. skrócony proces rekrutacyjny, dlatego każdy biorący udział 

w konkursie wysyłając zgłoszenie elektroniczne wyraża zgodę na utworzenie bazy danych 

dla potrzeb procesu rekrutacji przez partnerów konkursu.  

5. Każdy biorący udział w Konkursie wysyłając zgłoszenie elektroniczne wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów konkursu za pomocą środków 

masowego przekazu, tj. publikacji fotografii i filmu. Organizator zastrzega sobie również 

prawo do opublikowania imion i nazwisk zwycięzców konkursu.  

 

§ 6. Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 24 -25 maja 2018 roku.  

2. Konkurs ma formę zadania pisemnego. Zadanie obejmuje ewidencję operacji gospodarczych 

oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Na rozwiązanie zadania uczestnicy mają 120 

minut.  

3. Kolejność miejsc jest ustalana na podstawie ilości osiągniętych punktów. W przypadku 

uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników brany pod uwagę jest czas 

oddania pracy zamieszczony na pierwszej stronie pracy konkursowej.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 maja 2018 roku na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie.  

 

§ 7. Nagrody 

1. Zwycięzca zostanie uhonorowany pucharem. Trzej najlepsi uczestnicy otrzymają medale.  

2. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe: 

 I miejsce- realizacja studiów podyplomowych ACCA  na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie dla zwycięzcy konkursu. Miesięczny płatny staż o wartości 2000 zł brutto w firmie 



„AUDITORS dr Łukasz Górka dr Małgorzata Szulc Sp. z o.o.”, dla uczestnika z Krakowa który 

zajmie najwyższe miejsce. 

 II miejsce- bon na szkolenia w SKwP o wartości 4 000 pln1 

 III miejsce- bon na szkolenia w SKwP o wartości 3 000 pln2 

 IV miejsce – bon na szkolenia w SKwP o wartości 500 pln 3 

 V miejsce – bon na szkolenia w SKwP o wartości 500 pln4     

3. Wartość nagrody rzeczowej dla najlepszych trzech uczestników przekraczająca kwotę 

2000,00 zł będzie powiększona o kwotę należnego podatku. Stosownie do brzmienia art. 21 

ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku 

dochodowego jest wartość wygranych w konkursach, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród 

nie przekracza kwoty 2000,00 zł.  

4. Co najmniej 10 najlepszych uczestników otrzyma dyplomy oraz nagrody od Organizatorów 

oraz Partnerów konkursu (wartość każdej nagrody nie przekracza 2000 złotych).  

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety od Partnerów konkursu (wartość każdej nagrody nie 

przekracza 2000 złotych).  

6. Organizatorzy ani Partnerzy nie pokrywają dodatkowych kosztów związanych z 

uczestnictwem w konkursie ani odbiorem nagród takich m.in. jak koszty przejazdu i 

utrzymania w Krakowie.  

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

§ 8. Zakres przedmiotowy zadania konkursowego 

1.Letnie Igrzyska z Rachunkowości 2018 im. prof.dr hab. Bronisława Micherdy to konkurs z 

dziedziny nauk ekonomicznych.  

2. Zakres przedmiotowy zadania konkursowego obejmuje zagadnienia rachunkowości 

finansowej określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Krajowych 

Standardach Rachunkowości.  

 

Zagadnienia te to między innymi (katalog otwarty):  

  cena nabycia, cena zakupu, stała cena ewidencyjna, koszt wytworzenia, cena sprzedaży, 

cena sprzedaży netto, wartość godziwa, skorygowana cena nabycia, kwota wymaganej 

zapłaty, wycena w polskiej walucie, ulepszenie, amortyzacja, aktualizacja wyceny, odpisy 

aktualizujące wartość (w odniesieniu do kategorii: wartości niematerialne i prawne, 

                                                           
1
 Wartość bonu zawiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Okres realizacji to 2 

lata od momentu przyznania nagrody. 
2
 Wartość bonu zawiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Okres realizacji to 2 

lata od momentu przyznania nagrody. 
3
 Okres realizacji to 2 lata od momentu przyznania nagrody. 

4
 Okres realizacji to 2 lata od momentu przyznania nagrody. 



środki trwałe, środki trwałe w budowie, rozrachunki, inwestycje, materiały, produkty, 

towary),  

  rozliczanie i kalkulacja kosztów (układ funkcjonalno-podmiotowy),  

  rozliczenia międzyokresowe czynne, bierne, rezerwy i zobowiązania warunkowe, 

 ewidencja instrumentów finansowych (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, 

instrumenty kapitałowe), 

 leasing operacyjny i finansowy,  

 dodatnie i ujemne różnice przejściowe,  

 ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną,  

 sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych). 

 

3. Ponadto zadanie może obejmować kwestie pośrednio związane z rachunkowością, przede 

wszystkim zagadnienia podatkowe określone w:  

  Ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług  

  Ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych  

 Ustawie z dnia 5 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych  

  

§ 9. Zatwierdzenie 

1. Regulamin zostanie zatwierdzony: 

- na posiedzeniu Zarządu Oddziału Terenowego w Krakowie i przedłożony do Oddziału 

Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz  

- przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  

 

§ 10.Inne 

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów konkursu w każdym czasie. 


