
Regulamin Konkursu 

„Podatkowy zawrót głowy” 

edycja IV 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. IV edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod nazwą „Podatkowy zawrót głowy”                 

(dalej: Konkurs). 

2. Współorganizatorami Konkursu są:  

a. Studenckie Koło Naukowe Opodatkowania Przedsiębiorstw (dalej: SKNOP)  

b. Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (dalej WO KIDP) 

3. Zakres obowiązków każdego z Organizatorów został określony w Tabeli „Obowiązki 

Organizatorów” stanowiącej załącznik Regulaminu. 

4. Zakresem przedmiotowym Konkursu objęte zostały zagadnienia z zakresu podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z jego 

zryczałtowanymi formami, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku 

od spadków i darowizn, Ordynacji podatkowej oraz podatków lokalnych, jak również 

z zakresu przepisów regulujących wykonywanie zawodu doradcy podatkowego oraz wiedzy              

o zawodzie. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci I i II stopnia studiów  prowadzonych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Konkurs ma charakter indywidualny. 

7. Cele Konkursu: 

a) cele główne:  

1) promowanie wiedzy o podatkach, 

2) promowanie wiedzy o zawodzie oraz budowanie pozytywnego wizerunku zawodu 

doradcy podatkowego, 

b) cele szczegółowe: 

1) zainteresowanie studentów tematyką podatków, 

2) zaprezentowanie zawodu doradcy podatkowego,  



3) wskazanie różnorodności zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu doradcy 

podatkowego, 

4) zachęcenie studentów do rozwoju oraz kształcenia w kierunku podatków,  

5) przekazywanie studentom informacji na temat zawodu doradcy podatkowego, 

6) promowanie samorządu zawodowego doradców podatkowych jako organizacji, 

aktywnie działającej na rzecz edukacji w zakresie podatków, 

7) umożliwienie studentom zdobycia dodatkowych umiejętności oraz rozszerzenia wiedzy 

z zakresu podatków. 

§ 2 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie kwiecień – maj 2019 r. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie  w terminie 02-08.04.2019 r.- zgłoszenia 

drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres wielkopolski@kidp.pl. 

Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem, iż uczestnictwo zgłosi co najmniej 20 

osób. Przesłanie maila zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie wymaga przestrzegania zasad nim 

określonych. 

 

3. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę 

na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora 

w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie swego 

imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie 

uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Zdjęcia uczestnika lub uczestników 

konkursu mogą być przekazane innym podmiotom, a także publikowane na stronach 

internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych oraz innych materiałach 

promujących konkurs. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć                                  

i nie wymagane są dodatkowe formalności. 

4. Część merytoryczna Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech etapach: 

− Etap I – test konkursowy jednokrotnego wyboru, 

− Etap II – wypowiedź pisemna obejmująca zadania zamknięte i otwarte,  

− Etap III – Finał – wypowiedź ustna, 

zgodnie z harmonogramem:  

 

mailto:wielkopolski@kidp.pl
mailto:wielkopolski@kidp.pl


Etap Data Godzina Miejsce 

Etap I 10.04.2019 17:00 sala 0.6 CEUE 

Etap II 17.04.2019 17:00 sala 0.6 CEUE* 

Etap III ok. 8.05.2019   

 

*CEUE oznacza budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, położony przy ul. Towarowej 55 

O dniu, godzinie oraz miejscu III Etapu Organizatorzy poinformują z co najmniej 

pięciodniowym wyprzedzeniem. 

5. Etap I Konkursu  

Uczestnicy rozwiążą test konkursowy składający się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego 

wyboru z dwiema albo trzema odpowiedziami sugerowanymi.  

 

Zakres 
Liczba pytań w formularzu 

konkursowym 

Wiedza o zawodzie doradcy podatkowego 2 

Podatek dochodowy od osób prawnych 3 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

wraz ze zryczałtowanymi formami 
3 

VAT 3 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 

Podatek od spadków i darowizn 1 

Podatki lokalne 1 

Ordynacja Podatkowa 1 

Łącznie 15 

 

Na wypełnienie formularza konkursowego Uczestnikom będzie przysługiwać 15 minut. 

Każdy z Uczestników będzie mógł wypełnić formularz konkursowy jednokrotnie. 

Do Etapu II Konkursu zakwalifikują się Uczestnicy, którzy osiągną pułap 80 % poprawnych 

odpowiedzi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo obniżenia progu kwalifikującego 

Uczestnika do II Etapu.  

Po zakończeniu Etapu I Uczestnikom, w terminie do 14.04.2019 r., zostanie drogą mailową 

przekazana informacja o osiągniętym wyniku (procent poprawnych odpowiedzi) oraz pułapie 

procentowym kwalifikującym do Etapu II. 

 



6. Etap II Konkursu  

Uczestnicy otrzymają do wypełnienia wydrukowany arkusz z zadaniami pisemnymi 

zamkniętymi o wyższym stopniu trudności i otwartymi, odpowiadając na które będą proszeni 

o odpowiednie obliczenia bądź komentarze pisemne. Na udzielenie odpowiedzi Uczestnikom 

będzie przysługiwać 1 godzina i 30 minut. Prace uczestników oceniane będą przez komisję 

konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatorów, w składzie: 

− Małgorzata Ostrowska-Krzewina, doradca podatkowy nr wpisu 11291, 

− Katarzyna Winiecka, doradca podatkowy, nr wpisu 11423. 

7. Etap III Konkursu - przystąpi do niego 10 Uczestników. Wypowiedzi uczestników oceniane 

będą przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatorów, w składzie: 

− Przedstawiciel SKNOP, 

− Małgorzata Ostrowska-Krzewina, doradca podatkowy nr wpisu 11291, 

− Katarzyna Winiecka, doradca podatkowy, nr wpisu 11423. 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów uczestnictwa i nagród 

nastąpi w dniu oraz miejscu  wyznaczonym przez Organizatora z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem. 

8. W przypadku uzyskania przez Uczestników jednakowej liczby punktów i braku możliwości 

zakwalifikowania większej liczby osób do kolejnego etapu rozstrzygające będą punkty 

zgromadzone w poprzednich etapach Konkursu, a w przypadku Etapu I także czas 

rozwiązania testu. 

§ 3  

Nagrody 

1. Przewidziano ufundowanie nagród: 

a. za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa do wartości 2000 PLN brutto, 

b. za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa do wartości 1000 PLN brutto, 

c. za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa do wartości 500 PLN. 

2. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym                    

od osób fizycznych wygrane w konkursie zwolnione są z opodatkowania. 

3. Laureatom Konkursu, w ramach nagrody rzeczowej wskazanej w pkt 1, umożliwione 

zostanie nieodpłatne uczestnictwo w 2 szkoleniach organizowanych przez WO KIDP. 

4. Pozostałym finalistom przekazane zostaną upominki o wartości do kwoty 100 PLN. 

 

 

 



§ 4  

Postanowienia pozostałe 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie WO KIDP oraz stronie i fan page’u 

SKNOP. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim nie 

wpłyną one istotnie na przebieg Konkursu. 

 

Załącznik 

Tabela „Obowiązki Organizatorów” 

Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

Opracowanie regulaminu konkursu WO KIDP/ SKNOP 

Opracowanie części merytorycznej konkursu (pytania/ 

zadania na etap I-III konkursu) 
WO KIDP 

Działania marketingowe poprzedzające konkurs SKNOP 

Odpowiedź na rejestrację Uczestników  WO KIDP 

Etap I – sprawdzenie testu WO KIDP / SKNOP 

Etap I, II i III- organizacja sali SKNOP 

Sprawdzenie prac pisemnych etapu II  WO KIDP 

Przeprowadzenie etapu III konkursu WO KIDP 

Opracowanie materiałów promocyjnych wzoru plakatu, 

dyplomów 
WO KIDP  

Organizacja i finansowanie Konkursu i nagród WO KIDP 

 


