
                                                                      

REGULAMIN I KONKURSU  

Z RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu. 

 

II. Cel konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań zagadnieniami rachunkowości i finansów jednostek 

gospodarczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

 podnoszenie poziomu nauczania z zakresu rachunkowości i finansów, 

  rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości i finansów, 

  wyróżnienie najbardziej utalentowanej młodzieży, 

 zachęcanie młodzieży do podejmowania dalszego kształcenia na studiach 

ekonomicznych, 

 promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w 

Zamościu, 

 promocja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu. 

 

III. Adresaci i zasady zgłoszeń: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych 

kształcących w branży ekonomicznej/ zawodzie technik ekonomista z powiatów: 

zamojski, tomaszowski, biłgorajski, hrubieszowski, krasnostawski, janowski i 

lubaczowski.  

 Zgłoszenia kandydatów dokonują szkoły. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy 

przesłać listownie lub faksem do 17 października 2017 r.  na adres:  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 

ul. Pereca 2, 22-400 Zamość 

fax 84/638 35 00 



IV. Organizacja i przebieg konkursu: 

1) Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 etap szkolny odbędzie się w macierzystej szkole ucznia, 

 etap finałowy odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona 

Szymonowica w Zamościu. 

 Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów, pod nadzorem 

Komisji Szkolnej, testu składającego się z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru 

przesłanych przez organizatorów konkursu. W etapie szkolnym biorą udział wszyscy 

uczniowie klas maturalnych. 

 Komisja szkolna po sprawdzeniu prac, sporządza protokół wszystkich uczestników 

i przesyła go w terminie 7 dni roboczych (od dnia przeprowadzenia konkursu) na adres 

PWSZ w Zamościu.  Komisja szkolna nie kwalifikuje uczniów do następnego etapu, 

tylko sporządza protokół. O zakwalifikowaniu uczniów do etapu finałowego szkoła 

zostanie poinformowana oddzielnym pismem.  

 Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów 

spośród wszystkich uczestników. W przypadku, gdy z danej szkoły nie będzie uczniów, 

którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów, zostanie zakwalifikowany jeden uczeń z 

największą liczbą punktów z danej szkoły, pod warunkiem, że osiągnął, co najmniej 50% 

najlepszego wyniku. 

2) Etap finałowy polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 40 pytań zamkniętych 

jednokrotnego wyboru, pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez 

organizatorów. 

3) Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 40 minut.  

4) Terminy etapów: 

 etap szkolny: 09 listopada 2017 r.  

 etap finałowy: 30 listopada 2017 r. 

5) Opracowanie zadań konkursowych - zadania konkursowe zostaną opracowane przez 

zespół składający się z pracownika naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

i nauczyciela rachunkowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu 

wyznaczonych przez organizatorów konkursu.  

V. Komisja konkursowa: 

 Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatorów w skład której będą wchodzić: 

1 przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu  



1 przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Zamościu  

1 przedstawiciel instytucji zewnętrznej.  

Komisja Konkursowa będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 

ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego regulaminu oraz 

rozstrzyganiem związanych z konkursem sporów. 

 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa 

podejmie decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który dokonał tych naruszeń. 

 

1. Przebieg konkursu: 

 Konkurs polega na rozwiązaniu zaproponowanego przez organizatorów testu wiedzy z 

zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. 

 Podczas konkursu nie wolno: 

 korzystać z żadnych pomocy naukowych 

 porozumiewać się z innymi uczestnikami 

 korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, tj. telefony komórkowe, słowniki, 

laptopy itp. 

 Wręczenie nagród odbędzie się podczas etapu finałowego. 

 

2. Zasady oceny:  

 Nieczytelny, niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. 

 Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.  

 Jeżeli kilka prac zdobędzie taką samą liczbę punktów w II etapie, przy wyłonieniu 

zwycięzcy pod uwagę wzięte zostaną wyniki I etapu konkursu. Jeśli nie wyłoni  

to zwycięzcy, wówczas organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, 

w celu wyłonienia jednej osoby. O formie dogrywki zadecyduje Komisja Konkursowa.  

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani 

żadna reklamacja. 

 

VI. Nagrody: 

Nagrodami  rzeczowymi  zostaną uhonorowani  3 laureaci konkursu, którzy zdobyli 

największą liczbę punktów ( I miejsce – laptop,  II i III miejsce – nagrody rzeczowe).  

Kolejnych 7 laureatów otrzyma wyróżnienia, natomiast wszyscy uczestnicy etapu finałowego 

otrzymają dyplomy.  

 



VII. Uwagi końcowe: 

 Uczestnikowi nie przysługuje wymiana  nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny. 

 Jeżeli w dniu finału zwycięzca lub laureat nie odbierze nagrody, będą one do odebrania  

w PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2 przez okres miesiąca od dnia finału. Jeśli zwycięzca 

lub laureat nie zgłosi się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie, będzie to 

jednoznaczne z jego rezygnacją z nagrody. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem 

imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę. 

 Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu. 

 Niniejszy regulamin oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach 

internetowych organizatorów. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo podania 

wyników konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. 

 Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. 

 


