
 

                                                                                                                            
 
 

 

 

Oleśnica, 26.10.2018 r. 

 

 

REGULAMIN  

XVIII POWIATOWEGO  KONKURSU  WIEDZY O GOSPODARCE 
 

Temat przewodni: 

 MOJA PIERWSZA FIRMA 

 

 

ORGANIZATOR: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Pani Anna Kocik- doradca metodyczny 

ds. szkolnictwa zawodowego 

 

 

I. Termin:  25 lutego 2019 r.godz.10:00 

 

II. Miejsce konkursu: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

III. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

oleśnickiego. Każda szkoła ponadgimnazjalna zgłasza 3 osoby. 

 

IV. Cele konkursu: 

 budzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką  ekonomiczno-społeczną   

 propagowanie kultury ekonomicznej , racjonalnych zasad gospodarowania oraz kierunków 

rozwoju polskiej gospodarki na tle tendencji światowych 

 upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej zwiększenie 

 

V. Przebieg konkursu i organizacja konkursu 
1. Konkurs składa się z 2 etapów 

a) etap I(praca indywidualna ) -test jednokrotnego wyboru dla wszystkich uczestników 

(30 pytań). Pytania testowe będą odzwierciedlać problematykę zawartą w programie. 

b) etap II (praca indywidualna) - w drugiej części konkursu uczniowie wykazują się 

wiedzą dotyczącą  kwestii formalno-prawnych oraz stosownej  dokumentacji związanej 

z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.  

2. Każda szkoła zgłasza trzech uczniów z opiekunem konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową 

należy przesłać do dnia 15.02 2019 r., przesyłając pocztą elektroniczną na adres: 

pceik@pceik.pl  

3. Prace sprawdzane są przez Powiatową Komisję Konkursową, a wyniki umieszczane zostaną na 

stronie organizatora w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia konkursu. 

VI.  Zakres merytoryczny 

A .  Podstawy wiedzy ekonomicznej : 

1. Procesy gospodarcze i ich właściwości: produkcja, podział, wymiana, konsumpcja. 

2. Kategorie ekonomiczne: wartość globalna , Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, 

Dochód Narodowy, wzrost i rozwój gospodarczy. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


3. Rynek pracy 

B . Mechanizm funkcjonowania i rozwoju gospodarki : 

1. Finanse państwa i jego system podatkowy. 

2. Banki i system kredytowy.  

3. System świadczeń  społecznych i ubezpieczeń.:    

4.Przedsiębiorstwa i ich rodzaje.  

5.Zysk przedsiębiorstwa i jego podział. 

6.Spółki cywilne i handlowe i ich rodzaje.  

7.Kapitały w podmiotach gospodarczych . 

C. Wybrane problemy makroekonomiczne:  

1. Bezrobocie, przyczyny i rodzaje. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.  

2. Inflacja, jej przyczyny i rodzaje. Polityka antyinflacyjna.  

3. Bank jako instytucja systemu pieniężno – kredytowego. Rola banku centralnego w państwie. Banki 

komercyjne i ich zadania. 

4. System podatkowy jako narzędzie polityki fiskalnej państwa. Podstawowe obciążenia podatkowe 

podmiotów gospodarczych i osób fizycznych : podatek od towarów i usług (VAT). podatek 

akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowych od osób prawych oraz 

sposoby ich naliczania. 

 

D.Prowadzenie  własnej działaności gospodarczej 

1.Aspekty prawne  działaności gospodarczej-Konstytucja dla biznesu 

2 .Biznesplan 

3.Ubezpieczenia społeczne  oraz podatki w firmie-regulacje prawne oraz stosowne dokumenty 

4.Otoczenie przedsiebiorstwa   

. 

VII. Bibiografia 

1. Konstytucja dla biznesu-pakiet ustaw dla przedsiębiorców 

2. Damian Dębski –Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. I i II 

3. Ewelina Nojszewska – Podstawy ekonomii 

4. Ewa Jarocka – Finanse 

5. Opracowania i wydawnictwa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości 

 

 

 Prasa codzienna: 
- Rzeczpospolita 

- Gazeta Prawna 

 

Słowniki pojęć ekonomicznych: 
- słownik haseł ekonomicznych NBP 

- słownik terminów Money.pl 

- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl  

 
VIII. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r. o godz. 

10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2019  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl  

http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.nbportal.pl/pl/np/zbiory-wiedzy/slownik?active=3082&
http://www.money.pl/slownik/
http://www.bankier.pl/slownik/
http://www.pceik.pl/


w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

4. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 

 


