
Załącznik nr 4 

INSTRUKCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH          

W 2022 r. W CZASIE PANDEMII. 

 

 

1. Wejdź w link, który będzie aktywny na 2 dni przed konkursem na stronie 

www.silesia.kidp.pl w zakładce Konkursy. System nada Ci numer – kod, pod którym 

znajdziesz swój wynik na stronie www.silesia.kidp.pl 

2. Wybierz opcję udziału w konkursie: 

a. Biorę udział w konkursie - Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej i w roku 

odbywania się konkursu ukończę maksymalnie 20 rok życia, spełniam warunki 

wynikające z Regulaminu. 

b. Nie biorę udziału w konkursie – chcę rozwiązać test i sprawdzić swoją wiedzę 

podatkową. 

3. Wpisz swoje dane: 

- Imię i nazwisko  

- Pesel  

- Nazwa szkoły 

- Typ szkoły 

 - Miejscowość szkoły 

- Województwo szkoły 

- Adres mailowy do kontaktu ucznia 

- Adres mailowy do kontaktu nauczyciela (po uzyskaniu zgody nauczyciela) 

- Telefon kontaktowy ucznia 

- Telefon kontaktowy nauczyciela (po uzyskaniu zgody nauczyciela) 

- W jaki sposób dowiedziałeś o konkursie 

- Jak zdobywałeś wiedzę o podatkach 

- Czy chcesz w przyszłości wykonywać zawód doradcy podatkowego 

- Z jakich powodów wypełniasz test? 

System po peselu weryfikuje i kwalifikuje oddzielając uczniów biorących udział w konkursie 

od pozostałych uczestników. 

Oddziela tych, którzy nie spełnili warunków konkursu. 

Powyższe dane są potrzebne i konieczne aby system dał nam dane statystyczne o 

uczestnikach: 

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


- Ogólna liczba uczestników  z podziałem na uczniów i pozostałych uczestników 

- Zaangażowanie w poszczególnych regionach,  miastach 

- Wiek uczestników (data urodzenia z pesel) 

- Płeć (przedostatnia cyfra z pesela określa płeć) 

- Typ szkół 

- źródło przekazania informacji o konkursie 

- sposób szerzenia wiedzy prawnej podatkowej w społeczeństwie. 

- itp. 

4. System wymusi konieczne zgody: 

a.Gdy jesteś osobą niepełnoletnią : Twój rodzic/opiekun prawny wypełnia poniższy tekst: 

„Ja …………………………jestem rodzicem/prawnym opiekunem ucznia 

………………..……....i wyrażam zgodę na jego udział w konkursie i przekazanie do 

przetwarzania jego danych. 

b.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i jego załącznikami oraz 

instrukcją. Zrozumiałem zasady przeprowadzenia konkursu. 

5.OD CHWILI KLIKNIĘCIA NA PRZYCISK „START” uruchamia się zegar i odlicza 

regulaminowe 30 minut. Udostępnia się test i rozpoczyna się konkurs. Po upływie 30 minut 

uczestnik otrzymuje informacje „upłynął czas – Twój udział w konkursie został zakończony”. 

6.Ogłoszenie wyników: 

- Uczniowie swoje wyniki będą mogli sprawdzić na stronie www.silesia.kidp.pl po 

nadanym kodzie. 

- ilość uzyskanych punktów wyświetli się uczestnikom bezpośrednio po rozwiązaniu 

testu:”uzyskałeś np. 15/30”. 

7. Laureaci konkursu otrzymują nagrody zgodnie z regulaminem: 

-możliwość odbycia stażu w kancelarii doradcy podatkowego, 

- vouchery i nagrody rzeczowe, 

-pozostałe nagrody przyznane przez regionalne oddziały KIDP 

-wyróżnienia przyznane przez KIDP  

 

8. Dodatkowe informacje: 

- Uczestnik cały czas widzi zegar, który wskazuje mu pozostały czas. 

- Weryfikacja PESEL-a nie pozwala na przystąpienie do konkursu po raz drugi. 

- Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i udostępnienie wyników (bez 

podawania danych wrażliwych). 

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


- Laureaci konkursu wyrażają dodatkowo zgodę na opublikowanie ich danych w formach 

zaproponowanych przez organizatora. 

- Niniejszy test pozwala na wyłonienie laureatów w poszczególnych w 

regionach/województwach kraju. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia finału ogólnopolskiego w formie  

odpowiadającej  możliwościom pandemicznym w Polsce. 

 

 

 


