
Regulamin 
IV Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Podatkowej KUL 2019 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs przeprowadzony będzie pod nazwą „IV Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy 

Podatkowej KUL 2019” (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków KUL (dalej: 

KNRiP) działające przy Katedrze Rachunkowości, w Instytucie Ekonomii i Finansów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

3. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje: 

- prawa i obowiązki podatnika, 

- opodatkowanie PIT, 

- opodatkowanie działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być Studenci kierunków ekonomicznych i prawniczych, 

studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W Konkursie mogą też brać 

udział osoby będące członkami KNRiP, ponieważ pytania konkursowe opracuje Zastępca 

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, który do czasu rozpoczęcia Kon-

kursu nie udostępni ich treści.  

6. Cele Konkursu: 

a) cel główny: promowanie wiedzy o polskim systemie podatkowym, 

b) cele szczegółowe: 

1) zainteresowanie studentów tematyką podatków i zawodem doradcy podatkowego, 

2) zachęcenie studentów do rozwoju oraz kształcenia w zakresie podatków, 

3) przekazywanie studentom informacji na temat zawodu doradcy podatkowego, 

4) promowanie Instytutu Ekonomii i Finansów KUL, 

5) promowanie pozytywnego wizerunku aparatu skarbowego poprzez wsparcie mery-

toryczne i organizacyjne Konkursu ze strony Urzędów Skarbowych Lublina, 

6) promowanie działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych o/Lublin. 



§ 2 

Kierownictwo Konkursu 

1. Całokształtem prac związanych z Konkursem kieruje powołana przez Organizatorów Kapi-

tuła Konkursu. 

2. Kapituła pełni również funkcję Komisji Konkursowej. 

3. Skład Kapituły Konkursu to: 

• Przewodniczący: dr Mariusz Sokołek – starszy wykładowca  w Katedrze Rachunkowo-

ści KUL, 

• Koordynator merytoryczny: Tomasz  Wiatrowski – Zastępca Naczelnika Trzeciego 

Urzędu Skarbowego w Lublinie, 

• Członek Kapituły: przedstawiciel Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

• Sekretarz Konkursu: dr Joanna Nucińska – adiunkt w Katedrze Rachunkowości KUL. 

 

§ 3 

Zgłoszenia do Konkursu 

1. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w szczególności: na plakatach w siedzibach 

lubelskich uczelni, na profilu „Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków KUL” w ser-

wisie Facebook oraz na stronie internetowej Instytutu Ekonomii i Finansów KUL. 

2. Udział w Konkursie ma charakter indywidualny, wymaga akceptacji i przestrzegania zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego on-line (https://www.facebook.com/events/490603551813808/) lub formularza 

w wersji papierowej dostępnego w siedzibie KNRiP (sala C-559 w budynku Kolegium Jana 

Pawła II przy al. Racławickich 14 w Lublinie) w terminie od 29.11.2019 do 11.12.2019 r. 

W formularzu Uczestnik powinien podać: imię i nazwisko, nazwę uczelni, kierunek i rok, 

na którym realizuje studia, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wzór zgłoszenia w wersji papierowej sta-

nowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

5. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarza-

nie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w związku z organizacją i przepro-

wadzeniem Konkursu. Zgoda obejmuje także publikację zdjęć wykonanych podczas Kon-



kursu oraz podanie imienia, nazwiska oraz nazwy uczelni uczestnika na liście zwycięzców. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na 

ich wykorzystanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2019 r. w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie w auli CTW-408 (budynek 

Centrum Transferu Wiedzy). 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Będzie polega na rozwiązaniu testu 

i kazusów o tematyce określonej w §1 pkt 3 Regulaminu. Prace uczestników oceniać bę-

dzie Komisja Konkursowa. Pytania opracowuje Zastępca Naczelnika Trzeciego Urzędu 

Skarbowego w Lublinie. Tajemnicę pytań konkursowych zabezpiecza Przewodniczący 

Kapituły Konkursu. 

3. Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Od godziny 10.00 do 11.00 

ogłoszona zostanie przerwa dla sprawdzenia i oceny  prac pisemnych uczestników. W cza-

sie przerwy Organizatorzy przybliżą uczestnikom Konkursu działalność KNRiP, a zainte-

resowane osoby będą mogły wypełnić deklaracje członkowskie. O godzinie 11.00 Kapituła 

Konkursu ogłosi wyniki, laureatom zostaną wręczone nagrody, zaś pozostali uczestnicy 

otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Interpretacja Regulaminu oraz ewentualne zmiany w Regulaminie należą do wyłącznej 

kompetencji Kapituły Konkursu. W razie zmiany warunków lub terminu Konkursu in-

formacje o tych zmianach zostaną niezwłocznie zamieszczone w sposób określony w §3 

pkt 1 Regulaminu. 

2. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na Konkurs. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastoso-

wanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  



4. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w szczególności na stronie internetowej 

Instytutu Ekonomii i Finansów KUL (https://www.kul.pl/instytut-ekonomii-i-finansow, 

1347.html) oraz w opisie wydarzenia dotyczącego Konkursu w serwisie Facebook 

(https://www.facebook.com/events/490603551813808/). 

5. Administratorem danych osobowych jest KNRiP. Wypełnienie formularza zgłoszenio-

wego oznacza zgodę na przetwarzanie przez KNRiP zawartych w nim danych osobo-

wych w celu: rejestracji udziału w IV Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Podatko-

wej KUL oraz kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem. 

6. Zgłoszenie do Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez KNRiP oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

IV MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS WIEDZY PODATKOWEJ 

KUL 

 

 

Imię  

Nazwisko  

Uczelnia  

Kierunek  

Rok  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 
 
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków KUL podanych w 
formularzu danych osobowych w celu rejestracji uczestnika w IV MIĘDZYUCZELNIANYM KONKURSIE WIEDZY 
PODATKOWEJ oraz kontaktu w tej sprawie. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
data i podpis 

 

 
 


