
REGULAMIN KONKURSU  
na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych w 

roku akademickim 2016/2017 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa i organizacji konkursu na 
najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych (dalej:  
„Konkurs”), organizowanego przez kancelarię „Raczkowski Paruch” sp. k. z siedzibą w 
Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17 (dalej: „Kancelaria”). 
 

§ 2 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci kierunku prawo, rocznik 2017.  
2. W Konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione na kierunku 

prawo w 2017 r. (nie później niż do dnia 18 czerwca 2017 r.). 
3. Tematem pracy magisterskiej zgłaszanej w Konkursie może być dowolne zagadnienie z 

zakresu prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych. 
 

§ 3 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie arkusza zgłoszeniowego na adres 

konkurs@raczkowski.eu  

 
1) imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy autora pracy 
2) imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy promotora pracy 
3) pracę magisterską elektronicznej (format pliku: pdf); 
4) streszczenia pracy magisterskiej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami), 

określającego podstawowe założenia i wnioski płynące ze zgłaszanej pracy 
magisterskiej (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy); 

5) opinii promotora 
6) oświadczenie autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
7) zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
8) zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
9) CV autora pracy. 

 
2. Zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres konkurs@raczkowski.eu w terminie do 

dnia 18 czerwca 2016 r. Prace złożone po terminie lub złożone z naruszeniem 
postanowień Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

 
§ 4 

Prace magisterskie będą oceniane w oparciu o ich merytoryczną wartość oraz nowatorski i 
twórczy charakter, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 
 

§ 5 

1. Nagrodą dla autorów najlepszych prac (I. miejsce) magisterskich jest trzymiesięczny, 
płatny staż w Kancelarii, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2000 (słownie: dwa 
tysiące złotych) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych. 

2. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych (II. miejsce) jest trzymiesięczny, płatny staż w  
Kancelarii, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2000 (słownie: dwa tysiące 
złotych) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.  

3. Nagroda dla Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych (III. miejsce) jest trzymiesięczny, 
płatny staż w Kancelarii, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2000 (słownie: dwa 
tysiące złotych). 

3. Termin odbywania stażu, o którym mowa w ust. 1 i 2., będzie ustalany przez Kancelarię. 
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§ 6 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kancelarii (www.raczkowski.eu) 
najpóźniej do dnia 2 lipca 2017 r. 
 

§ 7 
1. Wyboru najlepszych prac magisterskich dokona komisja (dalej: „Komisja”), w skład której 

wejdą następujące osoby: 
 

1) prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk; 
2) adw. Bartłomiej Raczkowski (partner);  
3) r. pr. Sławomir Paruch (partner). 

 
2. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy lub kilku prac, w zależności od liczby oraz 

poziomu merytorycznego zgłoszonych prac, kierując się w szczególności czynnikami, o 
których mowa w § 4 powyżej. 

 
3. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 8 
W celu uzyskania informacji dotyczących zasad uczestnictwa i organizacji Konkursu, prosimy o 
kontakt mailowy na adres konkurs@raczkowski.eu. 
 

§ 9 
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika konkursu wszystkich 
warunków określonych w Regulaminie. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy 

lub ubezpieczeń społecznych w roku akademickim 2015/2016  
(dalej: „Regulamin”) 

 

Tytuł pracy

Uniwersytet

Imię i nazwisko

Adres mailowy

Numer telefonu

Wybierz element

Wybierz element

Imię i nazwisko

Adres mailowy

Numer telefonu

Wybierz element

 


