
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 

Z ZAKRESU PRAWA PRACY W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

NAPISANĄ NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO   

 

 

§ 1. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy w roku akademickim 

2013/2014 napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (dalej: Konkurs) jest 

Kancelaria KSP T. Srokosz i Wspólnicy Sp.k., z siedzibą w Katowicach (40-121) przy ul. Chorzowskiej 50 

(dalej: Kancelaria lub Organizator).  

2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego. 

 

§ 2. CEL KONKURSU 

 

Celem Konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wśród studentów wiedzy z zakresu prawa pracy oraz 

wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej poświęconej szeroko rozumianym problemom i zagadnieniom z 

zakresu prawa pracy (dalej: Praca).  

 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do autorów Prac będących absolwentami/studentami Uniwersytetu Śląskiego, 

Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo, broniących prac magisterskich w Katedrze Prawa 

Pracy i Polityki Socjalnej w bieżącym roku kalendarzowym (dalej: Uczestnicy). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Organizatora do 31 lipca 2014 r. : 

a. Pracy magisterskiej zatwierdzonej przez promotora w wersji papierowej (w trzech 

egzemplarzach) oraz elektronicznej (w pliku .doc lub pdf na nośniku zewnętrznym CD/DVD). 

Wymaganym językiem Pracy magisterskiej jest język polski. 

b. streszczenia Pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określającego cel pracy, główne 

jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy,  

c. wypełnionego zgłoszenia na Konkurs, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Regulamin Konkursu oraz zgłoszenie są dostępne na stronie internetowej Organizatora 

www.ksplegal.pl 

3. Prace konkursowe, streszczenie Prac oraz zgłoszenie na konkurs należy przesyłać do dnia 31 lipca 

2014 r. na adres:  

KSP T. Srokosz i Wspólnicy Sp.k. 

ul. Chorzowska 50 

40-121 Katowice 

DOPISEK: Konkurs na pracę magisterską 

 lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora. 



4. Prace, które nie zostaną dostarczone do siedziby Organizatora w terminie składania prac, o którym 

mowa w ust. 3 § 2  nie będą brały udziału w Konkursie. 

5. Koszty dostarczenia Prac pokrywa Uczestnik. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy powstałe w czasie przesyłki. 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Dominika Dudek, tel. 32 731 68 60,       

e - mail: dominika.dudek@ksplegal.pl  

 

§ 4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

 

1. Najlepsza Praca zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą następujące 

osoby: 

a) Prof. dr hab. Czesław Martysz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ 

b) dr Urszula Torbus, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej UŚ 

c) Tomasz Srokosz, radca prawny – Przedstawiciel Organizatora 

d) Magdalena Patryas, doradca podatkowy – Przedstawiciel Organizatora 

e) Piotr Krupa, radca prawny – Przedstawiciel Organizatora 

2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów. 

3. Komisja Konkursowa oceniając nadesłane Prace bierze pod uwagę zarówno merytoryczną wartość 

Pracy jak i poruszane przez Uczestników praktyczne aspekty prawa pracy dotyczące współczesnego 

rynku zatrudnienia.  

4. Komisja Konkursowa może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody. 

5. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody: 

1) za najlepszą Pracę nagroda w postaci możliwości odbycia płatnego miesięcznego stażu 

w kancelarii KSP T.Srokosz i Wspólnicy sp. k. w Katowicach; 

2) za najlepszą Pracę  nagroda pieniężna. 

2. Organizator przeznacza na nagrody pieniężne w Konkursie pulę 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 

złotych).  

3. W przypadku gdy poziom nadesłanych Prac będzie nadzwyczaj wysoki Komisja Konkursowa ma prawo 

przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską więcej niż jednemu Uczestnikowi Konkursu. 

Komisja może także przyznać drugą i trzecią nagrodę pieniężną. 

4. Zwycięska Praca lub jej fragmenty, za zgodą autora, może zostać umieszczona na stronie internetowej 

Organizatora.  

5. Rozstrzygniecie Konkursu i podanie tego rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora nastąpi w terminie do dnia 19 września 2014 r. 

6. Zwycięzca (lub Zwycięzcy) zostaną pisemnie poinformowani (drogę elektroniczną) lub telefonicznie o 

przyznaniu nagrody i trybie jej odbioru. 



7. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 

2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

8. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012. poz. 361 j.t. z. zm).  

 

§6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJI 

 

1. Zwycięzca (lub Zwycięzcy) Konkursu zobowiązuje/ą się udzielić Organizatorowi nieodpłatnych 

niewyłącznych praw do korzystania z utworu (praca magisterska) na wymienionych poniżej polach 

eksploatacji: 

a) wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, przesyłanie za pośrednictwem sieci 

Internet pomiędzy członkami komisji; 

b) możliwość prezentacji wybranych części Pracy na stronach internetowych Organizatora. 

2. Organizator staje się właścicielem doręczonego przez Zwycięzcę (lub Zwycięzców) Konkursu 

egzemplarza Pracy magisterskiej oraz streszczenia Pracy. 

3. Warunki, o których mowa w par. 6 pkt 1-2, stanowić będą treść umowy licencyjnej, która zostanie 

zawarta pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu najpóźniej w dniu wypłaty nagrody 

pieniężnej. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Zgłoszenie Konkursowe 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy w roku 
akademickim 2013/2014 napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  
 
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 
 
1) Informacje o autorze pracy magisterskiej: 
 
• Imię i nazwisko……………………………………………………………….........…………………………………………………………………………. 

• Adres do korespondencji……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• E-mail………………………………………………………………….................................................................................................. 

• Telefon………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Informacje o promotorze pracy magisterskiej: 

• Imię i nazwisko………………………………………………………………...................................................................................... 

• E-mail………...…………………………………………………………………....................................................................................... 

• Telefon…………………………………………………………………………........................................................................................ 

3) Oświadczenie autora pracy 
 
Oświadczam, że akceptuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 
 
…………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis autora pracy) 
 
Zgoda autora na publikację pracy magisterskiej: 
„Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy magisterskiej lub jej fragmentów, w formie drukowanej oraz poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej Organizatora.” 
 
......................................................................................... 
(data i czytelny podpis autora pracy) 
 
Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz podawanie do wiadomości 
publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa 
pracy w roku akademickim 2013/2014 napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.   
 
......................................................................................... 
(data i czytelny podpis autora pracy) 
 
Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz podawanie do wiadomości 
publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem mojego seminarzysty w Konkursie na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu prawa pracy w roku akademickim 2013/2014 napisaną na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego  we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach." 
 
......................................................................................... 

(data i czytelny podpis promotora pracy) 


