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REGULAMIN KONKURSU 

na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa HR w roku akademickim 2018/2019  

oraz 2019/2020 

§ 1 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa i organizacji konkursu na 

najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa HR (dalej: „Konkurs”), organizowanego przez 

kancelarię „Raczkowski” sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17 (dalej: 

„Kancelaria”). 

§ 2 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci studiów magisterskich, na kierunku prawo, 

roczniki 2018/2019 oraz 2019/2020 (dalej: „Uczestnicy”). 

2. W Konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione na kierunku prawo 

w 2019 i 2020 r., przy czym nie później niż do dnia 10.11.2020 r. 

3. Tematem pracy magisterskiej zgłaszanej w Konkursie może być dowolne zagadnienie  

z zakresu prawa HR, przy czym pod pojęciem prawa HR na potrzeby niniejszego Regulaminu 

rozumie się: prawo pracy; prawo ubezpieczeń społecznych; prawo cywilne – część ogólną; 

postępowanie cywilne w zakresie dot. postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych; prawo karne w zakresie odpowiedzialności kadry 

zarządzającej; prawo imigracyjne; prawo podatkowe w zakresie podatków 

pracowniczych. 

§ 3 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, 

obejmującego następujące dane i dokumenty: 

1) imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy Uczestnika; 

2) pracę magisterską w formie elektronicznej (format pliku: pdf); 

3) streszczenie pracy magisterskiej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami), określające 

podstawowe założenia i wnioski płynące ze zgłaszanej pracy magisterskiej (streszczenie 

będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy); 

4) dokument potwierdzający obronę pracy, o której mowa w punkcie 1, podpunkt 2 

niniejszego paragrafu (np. wydruk z systemu, zaświadczenie z dziekanatu); 

5) oświadczenie autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem konkursu; 

6) zgodę autora pracy na rozpowszechnianie wizerunku w związku z publikacją wyników 

konkursu. 
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2. Zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres konkurs@raczkowski.eu w terminie do dnia 15 

listopada 2020 roku. Zgłoszenia złożone po terminie lub złożone z naruszeniem postanowień 

Regulaminu nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu Konkursu. 

3. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu i przekazanie Kancelarii kompletu wypełnionych 

dokumentów, zawierających informacje, o których mowa w § 3 pkt 1, stanowi wyraźne 

działanie potwierdzające (o którym mowa w art. 4 ust. 11 RODO), przyzwalające na 

przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych w zakresie wykraczającym poza prawo do 

przetwarzania danych wynikające z konieczności zawarcia umowy ze zgłaszającym (umowy 

w zakresie zapewnienia 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 HR. 

§ 5 

1. Nagrodą dla autorów najlepszych prac magisterskich (I. miejsce) jest trzymiesięczny, płatny 

staż w Kancelarii, z nagrodą pieniężną w wysokości 5.000 złotych. 

2. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych (II. miejsce) jest trzymiesięczny, płatny staż  

w Kancelarii, z nagrodą pieniężną w wysokości 3.000 złotych. 

3. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych (III. miejsce) jest trzymiesięczny, płatny staż  

w Kancelarii. 

4. Termin odbywania stażu, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, będzie ustalany przez Kancelarię  

w porozumieniu z autorem. Istnieje możliwość odbycia stażu w jednym z biur lokalnych 

Kancelarii. Nieodbycie stażu powoduje, że taka osoba traci prawo do nagrody pieniężnej.  

5. Staż nie może być odbywany przez osobę, która w okresie odbywania stażu współpracuje 

jednocześnie w jakikolwiek sposób (w charakterze pracownika, współpracownika lub innym)  

z inną kancelarią prawną, będącą kancelarią wyspecjalizowaną w dziedzinie prawa pracy lub 

innych dziedzinach prawa będących przedmiotem działalności Kancelarii, jak również  

z kancelarią prawną zajmującą się w jakimkolwiek zakresie tymi dziedzinami prawa. 

6. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagrody w postaci stażu na ekwiwalent pieniężny. 

7. Oprócz nagrody pieniężnej, Kancelaria przyznaje również laureatom I i II miejsca dodatkową 

nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody pieniężnej. Kancelaria informuje, że 

wartość nagrody pieniężnej zdobytej w Konkursie stanowi przychód laureata, od którego 

zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody 

pieniężnej. Laureat, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby dodatkowa nagroda 

pieniężna została przez Kancelarię zaliczona na poczet podatku dochodowego od wygranej. 

§ 6 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kancelarii (www.raczkowski.eu), 

najpóźniej do dnia 30.01.2021 r. 
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§ 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) ewentualnie partner Kancelarii odpowiedzialny z praktykę, do zakresu której należy 

praca magisterska. 

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

merytorycznego zgłoszonych prac, kierując się w szczególności walorami, o których mowa  

w § 4 powyżej. 

3. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 

§ 8 

W celu uzyskania dodatkowych 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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