
Regulamin 
II-go Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Podatkowej KUL 2017” 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs  przeprowadzony zostanie pod nazwą „II Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy 

Podatkowej KUL – 2017 –  (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest: 

Koło Rachunkowości i Podatków KUL przy Katedrze Rachunkowości, w Instytucie 

Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

3. Zakresem przedmiotowym Konkursu jest: 

- 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. Z uwagi na zakres merytoryczny, pytania konkursowe  

opracowywane są przez Dyrektora Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, który do 

czasu rozpoczęcia Konkursu nie będzie udostępniał pytań. W Konkursie mogą brać udział 

osoby będące członkami Koła Rachunkowości i Podatków KUL. 

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 kierunku podatków, 

3) przekazywanie studentom informacji na temat zawodu doradcy podatkowego, 

4) promowanie Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL 

5) promowanie pozytywnego wizerunku aparatu skarbowego, poprzez wsparcie 

merytoryczne i organizacyjne Konkursu 

6) promowanie działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Lublin – sponsora 

Konkursu 

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



§ 2 

Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 11 grudnia 2017 r. od godziny godziny 9.00 w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Sali CTW-114, przy Al. Racławickich 14 (wejście od 

ul. Łopacińskiego 2) w Lublinie 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie drogą mailową zgłoszenia na adres 

kolorachunkowosci@gmail.com w terminie do 8.12.2017. W treści maila zgłoszeniowego 

Uczestnik powinien podać: imię i nazwisko, rok, kierunek i specjalność studiów, uczelnie, na 

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

osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 

Regulaminu 

3. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie wymaga przestrzegania zasad nim 

określonych. 

4. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału 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. 

5. Konkurs obejmuje dwa etapy - pisemny - polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 

pytań o tematyce opisanej w par 1 pkt 3, oraz rozwiązaniem dwóch kazusów. Etap II – ustny - 

polega na odpowiedzi na pytania problemowe. Uczestników Konkursu oceniać będzie Komisja 

Konkursowa. Pytania opracowuje Dyrektor Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. 

Tajemnicę pytań konkursowych zabezpiecza Przewodniczący Kapituły Konkursu. 

6. Czas trwania pierwszego etapu 120 min. tj. w godz. 9.00-11.00. W godzinach 11-12 ogłoszona 

zostanie przerwa, podczas której prace pisemne zostaną sprawdzone i ocenione. O godzinie 

13.00 zostaną ogłoszone wyniki pierwszego etapu, po którym trzy osoby z największą liczą 

punktów zostaną zaproszone do etapu ustnego. Podczas etapu ustnego każda osoba będzie 

losowała jedno pytanie problemowe z tematyki podatkowej. Na udzielenie odpowiedzi każdy 

uczestnik będzie miał 10 min. oraz dodatkowy (według uznania) czas 5 min na przygotowanie. 

Po etapie drugim Kapituła Konkursu ogłosi wyniki, a laureatom zostaną wręczone nagrody – za 



zajęcie I miejsca - tablet, kupon na szkolenie podatkowe oraz literatura fachowa, za zajęcie II - 

miejsca tablet literatura fachowa, za zajęcie III miejsca – tablet i literatura fachowa.  

7. Udział w Konkursie ma charakter indywidualny. 

 

§ 3 

Kierownictwo Konkursu 

1. Całokształtem prac związanych z Konkursem kieruje powołana przez Organizatorów 

Kapituła Konkursu. 

2. Kapituła pełni również funkcję Komisji Konkursowej. 

Przewodniczący: dr Mariusz Sokołek – asystent w Katerze Rachunkowości KUL, 

Koordynator merytoryczny: dr Artur Krukowski – naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Lublinie, 

Członek Komisji – przedstawiciel SKwP, 

Członek Komisji – przedstawiciel KIDP , 

Sekretarz konkursu – dr Joanna Nucińska – asystent w Katedrze Rachunkowości KUL 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

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

Kapituły Konkursu. W razie zmiany warunków lub terminów informacje o tych zmianach 

zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. 

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

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz 

przepisy ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).  

4. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Facebook o nazwie Koło 

Rachunkowości i Podatków KUL JPII - 

https://www.facebook.com/groups/151675911855760/ 

5. Każda osoba poprzez fakt przystąpienia do Konkursu oraz przez wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 


