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Postanowienia ogólne 

I 
1. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Konkursu wynikają 

z niniejszego Regulaminu oraz tematyki Konkursu.  

2. Tematyką Konkursu jest dziedzina podatków. 

3. Miano laureata otrzymuje 3  najlepszych uczestników  

 

II  Cele Konkursu i założenia organizacyjne  

1. Celami Konkursu  są: 

- budzenie i rozwijanie wśród studentów zainteresowań problematyką zagadnień 

podatkowych, 

- popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, 

- upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego, 

- upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających    

z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione. 

2. Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego                         

w Katowicach. 

 

 

III Organizatorzy Konkursu 

 

1. Organizatorami konkursu są: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

w Katowicach i Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa składzie: 

a) przewodniczący komisji oraz  jeden wiceprzewodniczący,  

b) do 4 członków-doradców podatkowych,  

c) do 2 członków - przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego, 

3. Spośród członków komisji może zostać wyłoniony 1 wiceprzewodniczący. 

4. Członkowie Komitetu Organizacyjnego odpowiadają za poziom merytoryczny 

konkursu. 

5. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. 

6. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest siedziba Organizatora.  

 

 

IV          Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie mogą uczestniczyć absolwenci wszystkich  typów studiów I stopnia                          

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

V Organizacja Konkursu 



 

1.Konkurs będzie realizowany według  harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 

regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. 

2.Wybrane prace będą opublikowane na  stronie Organizatora www.silesia.kidp.pl. lub 

podawane do publicznej wiadomości w innych formach. 

3. Nagrody będą wręczone podczas Konferencji PODATKI-FINANSE 

PRZEDSIĘBIORSTWO organizowanej przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych oraz Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

4. Zdjęcia uczestnika lub uczestników konkursu mogą być publikowane na stronach 

internetowych Organizatora lub przekazane innym podmiotom w celu promocji konkursu.  

5. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie 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 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. 

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz 

przestrzegania zasad określonych w regulaminie. 

 

 

 

 

VI Nagrody dla zwycięzców i zaświadczenia  

 

1. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 3 laureatów konkursu na 

pracę licencjacką.  

2. Organizator konkursu może przyznać wyróżnienia. 

3. Fundatorem nagród jest Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.  

4. Uczestnicy Konkursu otrzymują zaświadczenia o wzięciu udziału w konkursie – 

na wniosek (prośbę) uczestnika konkursu. 

5. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy. 

6. Laureaci konkursu otrzymują nagrody po spełnieniu warunków, o których poniżej:  

a) Laureat osobiście odbierze nagrodę podczas Konferencji PODATKI- FINANSE – 

PRZEDSIĘBIORSTWO lub w terminie co najmniej 2 dni przed konferencją wskaże osobę 

upoważnioną do odbioru nagrody w jego imieniu 

b) Laureat przygotuje i dokona krótkiej prezentacji (około 5 minut ) nagrodzonej pracy 

podczas  Konferencji PODATKI- FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO 

7. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 6 Śląski Oddział 

KIDP zastrzega sobie możliwość odstąpienia od  wydania nagrody.  

8. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od 

wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 

68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.silesia.kidp.pl/


Załącznik nr 1 

 

 

Harmonogram konkursu: 
 

 

1. Złożenie prac pisemnych w formie papierowej w terminie do 10 listopada 2015 r. na 

adres: Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, pokój 320 A. 

2. Opublikowanie listy laureatów konkursu na stronie internetowej Organizatora 

www.silesia.kidp.pl do dnia 18 listopada 2015  r. 

3. Nagrody zostaną wręczone podczas Konferencji PODATKI – FINANSE – 

PRZEDSIĘBIORSTWO w dniu 23 listopada 2015 r.  
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