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XII REGIONALNY KONKURS RACHUNKOWOŚCI  
 

Autorka zadań konkursowych - Pani Anna Kocik – doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego 

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

 

I. Termin: 19 kwietnia 2023 r. godz.10:00 

II. Miejsce konkursu:  
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy. 

III. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości w jednostkach 

prowadzących KPiR. 

 Zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy z rachunkowości. 

 Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie przedmiotów ekonomicznych. 

 Lepsze przygotowanie młodzieży do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas czwartych Technikum (po szkole podstawowej)            

w zawodzie technik ekonomista z  powiatu oleśnickiego, kluczborskiego, wrocławskiego.  

 Każda szkoła ponadpodstawowa zgłasza 3 osoby. 

 Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 12 kwietnia 2023 r. na adres: 

pceik@pceik.pl  

 

V. Przebieg i organizacja konkursu: 
Konkurs  ma charakter pracy indywidualnej i składa się z II części. 

 I część - test wiedzy.   

 II część - wykonanie zadania konkursowego z wykorzystaniem oprogramowania INSERT(Subiekt GT, 

Rachmistrz GT). 

Punkty zdobyte przez uczestników w I oraz II części konkursu są sumowane. 

 

VI. Zakres merytoryczny: 

1. Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych i systemów komputerowych. 

2. Koszty, Przychody, Strata w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. 

3. Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT. 

4. Spis z natury (remanent) z wykorzystaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych. 

5. Dokumentacja obrotu środkami trwałymi z wykorzystaniem technologii komputerowych. 

6. Naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych. 

7. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym i na zasadach 

ogólnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych. 

8. Rozliczenie roczne z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

9. Sporządzenie rozliczenia rocznego płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia 

pracowników.  

 

 



VII. Nagrody: 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości 

      uzyskanych  punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  przekazane 

po ogłoszeniu wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu                     

i dokładnym terminie ich wręczenia.  

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy: 

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy, 

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym    

     Centrum  Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem  

   na adres: pceik@pceik.pl), 
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