
 
Regulamin I Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa 

Podatkowego „Podatki są proste jak drut” (dalej: „Konkurs”) 
 
 

§1 
1. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
(dalej: „Organizator”).  

§2 
1. Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu doradcy podatkowego                               
w środowiskach akademickich i upowszechnianie wiedzy o podatkach.  

 
§3 

1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci uczelni wyższych z siedzibą                                    
w województwie wielkopolskim, których praca magisterska poświęcona jest ściśle 
zagadnieniom z zakresu prawa podatkowego. Dopuszczalnym językiem pracy magisterskiej 
jest język polski.  
 
2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają 
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                           
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, 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. 
 
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu konkursu 
oraz przestrzegania zasad określonych w regulaminie. 
 
4. Informacja na temat Konkursu oraz jego regulamin zamieszczone zostały m.in. na 
stronie internetowej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.  
 

§4 
1. Pracami ocenianymi w ramach Konkursu są prace magisterskie obronione w danym 
roku akademickim w terminie do 31 października 2015 r. włącznie.  

 
§5 

Konkurs składa się z dwóch etapów:  
1. Pierwszy etap polega na wyłonieniu prac konkursowych przez promotorów prac 
magisterskich (uprawnieni pracownicy naukowi promujący daną pracę, dalej: 
„Promotorzy”) oraz nadesłaniu prac w formie elektronicznej wraz z formularzem (drukiem 
rekomendacji) stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  
a. Promotorzy nadzorujący prace magisterskie, akceptują druki rekomendacji z tytułem 
pracy magisterskiej oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.  
b. Organizator podejmuje decyzję, ile prac może zostać zarekomendowanych z jednej 
uczelni wyższej.  
c. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania zeskanowanego druku rekomendacji oraz kopii 
pracy magisterskiej w formacie PDF lub innym formacie Organizatorowi za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: wielkopolski@kidp.pl do 15 stycznia 2016 r. włącznie.  
 
2. Drugi etap polega na ocenie przez Jury Konkursu zakwalifikowanych do tego etapu prac 
magisterskich.  
a. Jury Konkursu ocenia prace do 15 kwietnia 2016 roku, zgodnie z kryteriami zawartymi 
w Regulaminie Jury Konkursu.  
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§6 
1. Organizator po otrzymaniu pracy magisterskiej usuwa z niej dane identyfikacyjne                       
i nadaje numer kodujący. Zakodowane dane znane są jedynie Organizatorowi.  
2. Jury Konkursu otrzymuje prace zakodowane przez Organizatora.  
 

§7 
Ujawnienie danych autorów prac konkursowych następuje po zakończeniu obrad Jury 
Konkursu i wyłonieniu przez nich zwycięskich prac.  
 

§8 
Jury Konkursu ocenia nadesłane prace według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie 
Jury Konkursu, m.in. bierze pod uwagę oryginalność tematyki pracy i sposób prezentacji 
tematu, popartego bogatym doborem literatury i orzecznictwa.  
 

§9 
1. Skład Jury Konkursu będzie liczył do 11 członków wybranych przez Organizatora.  

 
2. Członkowie Jury wyłonią spośród siebie Przewodniczącego Jury Konkursu.  
 
3. Jury Konkursu wybierze najlepsze prace magisterskie i przyzna tytuł „Laureata 

Konkursu” trzem najlepszym uczestnikom Konkursu.  
 
4. Przewidziano ufundowanie następujących nagród o wartości:  
a) za zajęcie pierwszego miejsca – do 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)  
b) za zajęcie drugiego miejsca – do 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł)  
c) za zajęcie trzeciego miejsca – do 2.000 zł (słownie: dwa tysiące zł).  
 
5. Nagrody wymienione w § 9 pkt 4 wyrażone są w kwotach brutto, przed potrąceniem 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagród rzeczowych, także 
za zajęcie kolejnych miejsc przez uczestników.  
 
7. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i pamiątkowych dyplomów.  
 
8. Laureatów konkursu zobowiązuje się do zapłacenia podatku w wysokości 10% od wartości 
wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie później niż w dniu wydania 
nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie 
podatku jest Organizator Konkursu.  
 

§10 
1. O wynikach Konkursu poinformowani zostaną laureaci i Promotorzy prac magisterskich.  

 
2. Wyniki Konkursu zostaną umieszone na stronach internetowych, m.in. Wielkopolskiego 
Oddziału KIDP: www.wielkopolski.kidp.pl  
 

§ 11 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju 2016 roku w trakcie obchodów Dnia Doradcy 
Podatkowego.   
 

§ 12 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i wiążącej interpretacji Regulaminu 

Konkursu. 
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