REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZE OPRACOWANIA
DYLEMATÓW ETYCZNYCH
Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI
Rozdział 1. Cel, przedmiot i uczestnicy konkursu
§1
1. Konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości ma
na celu upowszechnianie zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości poprzez
pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji różnych rodzajów dylematów
etycznych z zakresu rachunkowości oraz wskazywanie na zasady etyki zawodowej ważne
dla ich prawidłowych rozwiązań.
2. Konkurs ma służyć poszerzeniu Banku Dylematów Etycznych tworzonego przez Radę
Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Informacje o Banku Dylematów
Etycznych oraz wskazówki i sugestie dla ewentualnych autorów opracowań dylematów
etycznych z dziedziny rachunkowości znajdują się na stronie internetowej www.skwp.pl.
3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie dylematów etycznych z zakresu rachunkowości
zwanych dalej opracowaniami.
4. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualnie lub
zespoły osób przygotowujących opracowania.
5. Konkurs ma charakter cykliczny i jest ogłaszany corocznie. Poszczególne edycje
konkursu ogłasza Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Rozdział 2. Forma i tryb zgłaszania opracowań na konkurs
§2
1. Opracowania na konkurs mogą być przygotowane w formie opisowej, filmowej lub
dźwiękowej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału opracowania niemające uregulowanych praw
autorskich oraz opracowania wcześniej opublikowane bądź już nagradzane w tego typu
konkursach.
3. Zgłoszenie opracowania na konkurs następuje przez nadesłanie jednego egzemplarza
opracowania wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą zgłoszenia opracowania na konkurs,
zawierającą pisemne zgłoszenie autora (autorów) opracowania do udziału
w danej edycji konkursu oraz zgodę udzieloną przez autora (autorów) dla Rady Naukowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na dowolną ilość publikacji lub odtwarzania
nadesłanego
opracowania
i
zgodę
na
ewentualne
wprowadzanie
w nadesłanym opracowaniu poprawek lub skrótów (wzór Karty zgłoszenia opracowania
na konkurs zawiera załącznik do niniejszego regulaminu).
4. Opracowania na konkurs należy nadesłać najpóźniej w terminie ośmiu miesięcy od daty
ogłoszenia danej edycji konkursu na adres:
a) Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
oraz drogą elektroniczną na

b) sekretariat@skwp.pl.
do dnia określonego w ogłoszeniu rozpoczęcia konkursu. Liczy się data wysłania.
5. Datą ogłoszenia danej edycji konkursu jest dzień, w którym informacja na jego temat
ukazała się na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (www.skwp.pl).
Rozdział 3. Kapituła Konkursu, nagrody i wyróżnienia
§3
1. Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołuje Kapitułę
Konkursu, która ocenia opracowania nadesłane na konkurs i orzeka o przyznaniu nagród i
wyróżnień.
2. Kapituła składa się z przewodniczącego i co najmniej 4 członków powoływanych spośród
członków Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
Decyzje Kapituły podejmowane są kolegialnie (w drodze głosowania), w obecności
większości jej członków.
3. W przypadkach uzasadnionych dużą liczbą zgłoszonych opracowań, Kapituła Konkursu
może zlecić ocenę części opracowań osobom spoza Kapituły.
4. Przed skierowaniem opracowań do oceny Kapituła Konkursu sprawdza otrzymane
opracowania pod względem spełniania warunków określonych w § 2.
5. W trybie konkursu – to jest poprzez indywidualną ocenę jakości każdego zgłoszonego
opracowania i porównanie ocen opracowań zgłoszonych do konkursu - przyznawane są
nagrody i wyróżnienia.
6. Kapituła Konkursu przyznaje:
1) nagrody pieniężne oddzielnie:
a) za opracowania w formie opisowej – nagrody I, II i III stopnia,
b) za opracowania w formie filmowej – nagrody I, II i III stopnia,
c) za opracowania w formie dźwiękowej – nagrody I, II i III stopnia,
2) wyróżnienia w formie dyplomów za opracowania wyróżniające się oceną, lecz nie
nagrodzone.
7. Kapituła Konkursu może dokonać innego podziału nagród i wyróżnień na podstawie
ogólnej oceny prac konkursowych.
8. Opracowania nagrodzone oraz wyróżnione zostają zamieszczone w Banku Dylematów
Etycznych prowadzonym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Opracowania udostępniane są przez autorów nieodpłatnie.
§4
1. Poza opracowaniami zgłoszonymi na konkurs w trybie określonym w § 3 Kapituła
Konkursu może oceniać i wyróżniać honorowo, zgłoszone jej – przez autorów lub inne
osoby – opracowania odrębnie przygotowane bądź opublikowane w formie wydawnictw
książkowych albo artykułów, których treść w sposób istotny wzbogaca zasób utrwalonych
źródeł wiedzy o dylematach etycznych w rachunkowości.
2. Opracowanie, o którym mowa w ust. 1, może być wyróżnione przez Kapitułę Konkursu
jeżeli uprzednio uzyska ona zgodę autora na zamieszczenie w Bazie Dylematów
Etycznych
odpowiedniej
noty
informacyjnej
o
opracowaniu
wraz
z podaniem miejsca jego publikacji.
3. Do postępowania w zakresie oceniania i wyróżniania opracowań, o których mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio tryb i zasady określone w § 4 i w § 5”

Rozdział 4. Ocena opracowań nadesłanych na konkurs
§5
1. Opracowania zgłaszane na konkurs poddawane są ocenie według następujących
kryteriów:
1/ stopień trudności opracowania,
2/ twórczy wkład autora (autorów) w przygotowanie opracowania,
3/ merytoryczna wartość i praktyczna użyteczność opracowania,
4/ sposób ujęcia, jasność i precyzja prezentacji (przedstawienia) problemu (dylematu).
2. Dla poszczególnych kryteriów oceny stosuje się następującą skalę punktacji:
kryterium
liczba punktów
wg ust. 1
1
1- 2 – 3 – 4
2
1 -2 – 3 – 4
3
1 -2 - 3 – 4
4
1 -2 – 3
Maksymalnie 15 pkt
3. Indywidualną ocenę opracowania członek Kapituły Konkursu lub recenzent syntetycznie
uzasadnia, a szczegółowe oceny wpisuje do arkusza ocen indywidualnych, którego wzór
ustala Kapituła Konkursu.
§6
1. Wszystkie zgłoszone na konkurs opracowania poddawane są indywidualnej ocenie
według kryteriów określonych w § 4. Na podstawie wyników tej oceny wyłania się
opracowania, które uzyskały co najmniej 10 punktów.
2. Opracowania wybrane według wymogów określonych w ust. 1 są poddawane powtórnej
ocenie przez innych niż poprzednio członków Kapituły Konkursu lub recenzentów –
według kryteriów i w trybie § 4.
3. Łączna suma punktów uzyskanych przy pierwszej i drugiej ocenie decyduje
o przyznaniu nagród i wyróżnień. Przy równej liczbie punktów o kolejności nagród
decyduje głosowanie. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego
Kapituły.
§7
Za udział w pracach Kapituły Konkursu członkowie Kapituły i recenzenci otrzymują
wynagrodzenie według zasad i stawek określonych przez Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Rozdział 5. Przepisy końcowe
§8
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników następuje w ciągu dwóch miesięcy od daty
zakończenia Konkursu
§9
O wynikach konkursu Rada Naukowa powiadamia zainteresowanych pisemnie oraz
w drodze publikacji odpowiedniego komunikatu na łamach czasopisma „Rachunkowość”.
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują nagrody i dyplomy od Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Załącznik
do Regulaminu Konkursu
KARTA ZGŁOSZENIA OPRACOWANIA NA KONKURS
Niniejszym zgłaszam/zgłaszamy* opracowanie dotyczące dylematu etycznego
z dziedziny rachunkowości do „Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z
dziedziny rachunkowości”
TYTUŁ OPRACOWANIA...................................................................................................
.............. .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
FORMA OPRACOWANIA : OPISOWA  FILMOWA 
DŹWIĘKOWA 
DANE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH
Imię i nazwisko (w przypadku zgłaszania opracowania przez kilku autorów należy wymienić
wszystkie osoby): .................................................................................................
................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: .....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Telefon: .................................................................................................................................
Adres mailowy: .....................................................................................................................
Oświadczam/oświadczamy*, iż opracowanie jest oryginalne i nie narusza żadnych praw
autorskich innych osób ani instytucji. Opracowanie zgłoszone na konkurs nie było wcześniej
opublikowane ani nagradzane w podobnych konkursach.
..............................................
Podpis/podpisy
Wyrażam/wyrażamy* zgodę na dowolną ilość publikacji lub odtwarzania nadesłanego
opracowania oraz na wprowadzanie w nadesłanym opracowaniu poprawek lub skrótów przez
Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wyrażam/wyrażamy* zgodę na umieszczenie opracowania w Banku Dylematów
Etycznych tworzonym przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
..............................................
Podpis/podpisy
Wyrażam/wyrażamy* zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb
związanych z konkursem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
..............................................
Podpis/podpisy

