REGULAMIN
KONKURSU STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE
NA NAJLEPSZE PRACE Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI
Cel i zakres konkursu, nagrody, zgłaszanie prac
§1
1. Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości ma na celu
pobudzanie inicjatywy do podejmowania indywidualnych lub
zespołowych
prac
naukowo
–
badawczych,
naukowo
–
popularyzacyjnych, monograficznych i innych prac z tej dziedziny oraz
oddziaływanie na poziom tych prac.

2. W konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mogą brać udział
prace:
1) doktorskie – po prawomocnym przyznaniu autorowi stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych,
2) magisterskie i dyplomowe, które otrzymały co najmniej ocenę bardzo
dobrą od promotora oraz recenzenta lub recenzentów, i za które zostały
nadane odpowiednie tytuły zawodowe,
3) inne opublikowane drukiem bądź nie publikowane prace autorów
zarówno posiadających tytuły naukowe, jak i nie posiadających tytułów
naukowych, o ile zostały zgłoszone do konkursu w trybie przewidzianym
w § 2.
3. W konkursie nie biorą udziału:
1) podręczniki wydawane na użytek uczelni, szkół lub kursów,
2) komentarze do planów kont i inne wydawnictwa o charakterze
instrukcyjnym.
4. W trybie konkursu – to jest poprzez indywidualną ocenę jakości każdej
pracy i porównanie ocen prac zgłoszonych do konkursu - przyznawane są
nagrody i wyróżnienia za prace wymienione w ust. 2.
5. Nagrodą mogą być honorowane prace habilitacyjne zgłoszone do Rady
Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przez kierownika
jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, która uchwalą Rady Wydziału
nadała stopień naukowy doktora habilitowanego.

6. Przez pracę habilitacyjną, o której mowa w ust. 5, rozumie się dorobek i
osiągnięcia naukowe osoby, której nadano stopień doktora
habilitowanego.

§2
1. Konkurs organizowany jest w każdym roku kalendarzowym.
2. Kapituła Konkursu przyznaje:
1) nagrody pieniężne:
a) za prace habilitacyjne,
b) za prace doktorskie - I, II i III stopnia,
c) za prace magisterskie - I, II i III stopnia,
d) za prace dyplomowe - I, II i III stopnia.
2) wyróżnienia w formie dyplomów za prace wyróżniające się oceną lecz
nie nagrodzone,
3) nagrody honorowe za prace, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.
3. Liczbę nagród i wyróżnień oraz wysokość nagród ustala Kapituła
Konkursu uwzględniając ogólną kwotę środków pieniężnych przyznanych
na ten cel przez Radę Naukową Stowarzyszenia, w ramach jej planu
finansowego.
4. Kapituła Konkursu może nadać nagrodom, o których mowa w ust. 2,
jedno z następujących imion:
1) profesor Alicji Jarugi - w zakresie rachunkowości zarządczej i
systemów rachunku kosztów oraz rachunkowości międzynarodowej,
2) profesora Zbigniewa Messnera - w zakresie rachunku kosztów,
rachunkowości finansowej i wykorzystania informatyki na potrzeby
rachunkowości,
3) Jerzego Sablika - w zakresie praktycznego stosowania rachunkowości,
rozwoju zawodu księgowego i organizacji zawodowej księgowych,
4) profesora Stanisława Skrzywana - w zakresie teorii rachunkowości,
rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i praktycznego
stosowania rachunkowości,
5) profesora Kazimierza Sowy - w zakresie postępu organizacyjno –
technicznego w rachunkowości,
6) profesora Edwarda Wojciechowskiego - w zakresie historii
rachunkowości.

5. Przy dodawaniu do nagrody określonego imienia Kapituła Konkursu
bierze pod uwagę treść pracy, w tym korzystanie z dorobku naukowego
i/lub zawodowego osoby wymienionej w ust. 4.
§3
1. Prace na konkurs i do nagród są zgłaszane przez:
1) kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr,
instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace
magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i
doktorskie),
2) kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji
naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego (prace
wymienione w § 1 ust. 2 pkt 3).
2. Zgłoszenie pracy na konkurs wymaga przesłania następujących
dokumentów:
1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika
jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1 (zał. 1),
2) jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,
3) pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku
CD lub na pendrivie,
4) deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie
(zał. 2),
5) kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia.
3. Prace zgłaszane na konkurs i do nagród powinny być przesłane Radzie
Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce najpóźniej do dnia 15
lutego roku następnego po roku (w przypadku korzystania z usług Poczty
Polskiej decyduje data stempla pocztowego), w którym autorowi zgłoszonej
pracy prawomocnie przyznano odpowiedni stopień doktora habilitowanego,
doktora nauk ekonomicznych, magistra lub licencjata. Wypełniony formularz
w wersji elektronicznej, edytowalnej należy przesłać także pocztą
elektroniczną na adres sekretariat@skwp.pl, wpisując w tytule „Konkurs na
najlepsze prace”.
Kapituła Konkursu
§4

1. Organem Rady Naukowej powołanym do oceny prac nadesłanych na
konkurs i orzekającym o przyznaniu nagród i wyróżnień jest Kapituła
Konkursu w składzie powołanym przez Prezydium Rady Naukowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kapituła składa się z
przewodniczącego i członków. Decyzje kapituły podejmowane są kolegialnie
w obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
2. W przypadkach uzasadnionych dużą ilością zgłoszonych prac lub wąską
specjalnością tematu, wymagającego oceny przez specjalistę, Kapituła
Konkursu może zlecić recenzję prac osobom spoza Kapituły.
3. Kapituła Konkursu, przed skierowaniem prac do oceny, ma obowiązek
sprawdzenia otrzymanych materiałów pod względem formalnym. Polega to
na spełnieniu warunków określonych w § 1 i § 3.
4. Prace, które nie spełniają kryteriów formalnych, określonych w § 1 i § 3 nie
będą oceniane. Jednostki organizacyjne i autorzy nie będą informowani o
niespełnieniu kryteriów formalnych.
Ocena prac konkursowych
§5
1. Prace zgłaszane na konkurs poddawane są ocenie według następujących
kryteriów:
1) związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce,
2) stopień trudności tematu,
3) samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
4) dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
5) teoretyczna wartość pracy,
6) praktyczna użyteczność pracy,
7) poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
8) poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.
2. Dla poszczególnych kryteriów oceny stosuje się następującą skalę punktacji:
kryterium
numer
1
2
3
4

prace doktorskie
liczba punktów
1- 2-3-4
1- 2-3-4-5
1- 2-3-4-5
1- 2-3

prace magisterskie
liczba punktów
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4
1-2-3

prace dyplomowe
liczba punktów
1- 2-3
1- 2-3-4
1- 2
1- 2-3

5
6
7
8
Maksymalna
liczba punktów

1
2
3
4
5
6

1- 2-3-4-5
1- 2-3-4-5
1- 2-3
…………
30

1-2
1-2-3-4-5
1-2-3
1-2
26

----------1- 2-3-4-5
1- 2-3
1- 2
22

inne prace
liczba punktów
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
...................
1–2–3–4
1–2–3–4

Maksymalna
liczba punktów

20

3. Indywidualną ocenę pracy członek Kapituły Konkursu lub recenzent wpisuje
do arkusza ocen indywidualnych (zał. 3) sumując dla danej pracy łączną liczbę
punktów oraz przytaczając w arkuszu krótkie uzasadnienie dokonanej oceny
pracy.
Prace magisterskie i dyplomowe
§6
1. Po dokonaniu po raz pierwszy oceny wszystkich złożonych na konkurs prac
magisterskich i dyplomowych następuje w każdej grupie wybór prac, które
uzyskały największą liczbę punktów na podstawie arkusza indywidualnej
oceny. Powinny to być prace magisterskie i dyplomowe, które uzyskały co
najmniej po 70 % maksymalnej liczby punktów.
2. Prace wybrane według wymogów określonych w ust. 1 są poddawane
powtórnej ocenie przez innych niż poprzednio członków Kapituły Konkursu
lub recenzentów – w trybie określonym w §5.
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, a przy równej liczbie głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. Pierwszą nagrodę w grupie prac magisterskich może uzyskać praca o ocenie
nie niższej niż 90 % maksymalnej liczby punktów.

Prace doktorskie
§7
1. Każda praca zgłoszona na konkurs jest oceniana przez dwóch członków
Kapituły Konkursu lub recenzentów, którzy nie oceniali jej w toku
właściwego przewodu.
2. Dla uzyskania pierwszej nagrody praca powinna uzyskać co najmniej 90 %
maksymalnej liczby punktów (z dwóch ocen).
3. Przy ustalaniu nagród za prace doktorskie przepis § 6 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
Inne prace
§8
1. Inne prace, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 powinny być poddane
pierwszej ocenie według zasad określonych w § 5.
2. Na podstawie ocen jakie uzyskały poszczególne prace, należy wybrać te z
nich, które uzyskały co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów i poddać
je ponownie ocenie przez innych niż poprzednio członków Kapituły
Konkursu lub recenzentów.
3. Na podstawie sumy punktów następuje przyznanie nagród i wyróżnień
określonych w warunkach konkursu, według zasad ustalonych w § 6 ust. 3.
4. Dla przyznania pierwszej nagrody praca powinna uzyskać co najmniej 90 %
maksymalnej liczby punktów łącznie (z dwóch ocen).
Przepisy końcowe
§9
1. O ile przy ustalaniu kolejności nagród okaże się, że praca najlepsza w danej
grupie nie uzyskała minimalnej liczby punktów, określonych niniejszym
regulaminem dla pierwszej nagrody, Kapituła Konkursu może ustalić inny –
aniżeli przewidziany w warunkach konkursu – podział nagród i wyróżnień,
jednak w ramach limitu finansowego przeznaczonego na konkurs.

2. Kapituła Konkursu powinna zakończyć ocenę prac i ustalić wyniki konkursu
w terminie do 15 czerwca każdego roku.
§ 10
1. O wynikach konkursu Rada Naukowa powiadamia zainteresowanych
pisemnie oraz w drodze publikacji odpowiedniego komunikatu na łamach
czasopisma „Rachunkowość”.
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują nagrody i dyplomy od Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
§ 11
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.
§ 12
Niniejszy regulamin obowiązuje od edycji konkursu za rok 2016.

