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Regulamin  

I edycji Konkursu TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple  

na najlepszą pracę magisterską i doktorską  

na temat praw autorskich i praw pokrewnych 

 
 

Art. I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę 

magisterską i doktorską na temat praw autorskich i praw pokrewnych, zwanego dalej 

Konkursem, jest kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą 

w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 170, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy z zakresu nauk prawnych, 

poświęconej tematyce praw autorskich lub praw pokrewnych, w dwóch kategoriach:  

a) praca doktorska 

b) praca magisterska  

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, których obrona odbyła się w okresie od 1 lipca 

2021 r. do 15 lipca 2022 r.  

4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.traple.pl. 

5. Niniejszy regulamin dotyczy I edycji Konkursu organizowanej w 2022 r. 
 

Art. II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i doktorskich poświęconych 

zagadnieniom praw autorskich lub praw pokrewnych, posiadających status pracownika 

naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, 

działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku 

pracy lub współpracy w okresie od 1 lipca 2020 r. do momentu ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

a) akceptację przez zgłaszającego wszystkich warunków określonych w niniejszym 

regulaminie, 

b) oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie do Konkursu nie narusza 

praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 
 

Art. III. Wymagania formalne 

1. Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:  

a) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1), 

b) 1 egzemplarz wydrukowanej pracy doktorskiej albo magisterskiej, w formacie A4, 

czcionką o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt,  

c) dwie recenzje pracy konkursowej (jedna może być od promotora pracy), 

d) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że obrona pracy 

konkursowej  odbyła się w tej uczelni pomiędzy 1 lipca 2021 r., a 15 lipca 2022 r.,  

e) kopię tłumaczenia na język polski pracy konkursowej lub recenzji wymienionych w art. 

III ust. 1 lit. c, jeśli zostały napisane w języku obcym. 

2. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania pracy do Konkursu.  

http://www.traple.pl/
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3. Nieprawidłowo wypełniony formularz może zostać poprawiony i dostarczony do 

Organizatora do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń, tj. do dnia 31 lipca 2022 r. O 

zachowaniu terminu decyduje data otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza przez 

Organizatora. 
 

Art. IV. Termin i miejsce zgłoszenia prac 

1. Kompletne zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. O zachowaniu 

terminu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. 

2. Kompletne zgłoszenie obejmuje:  

a) dostarczenie Organizatorowi wszystkich dokumentów wymienionych w art. III ust. 1 

zgodnie z niniejszym regulaminem, 

b) przesłanie 1 egzemplarza pracy doktorskiej albo magisterskiej w wersji elektronicznej 

(plik w formacie PDF) na adres marketing@traple.pl zgodnie z niniejszym regulaminem. 

W tytule wiadomości należy umieścić informację „Konkurs na pracę”.  

3. Dokumenty wymienione w art. III należy wysłać pocztą na adres Traple Konarski Podrecki 

i Wspólnicy sp. j., ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków lub złożyć osobiście w siedzibie 

Organizatora w godzinach otwarcia biura kancelarii, tj. od godz. 8.30 do 19.00 w dniach 

roboczych. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Konkurs na pracę”. Koszty przesyłki 

ponoszą zgłaszający.  

4. Termin, o którym mowa w art. IV ust. 1, jest ostateczny. Zgłoszenia dostarczone po 31 lipca 

2022 r. nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 
 

Art. V. Jury i nagrody 

1. W Jury Konkursu zasiadać mogą:  

− dr Teresa Maria Grzeszak (Uniwersytet Warszawski), 

− prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), 

− prof. dr hab. Ryszard Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński), 

− prof. dr hab. Andrzej Matlak (Uniwersytet Jagielloński), 

− prof. dr hab. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński), 

− dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN 

− prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), 

− dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, 

− dr Tomasz Targosz (Uniwersytet Jagielloński). 

2. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej prac konkursowych oraz decyduje o przyznaniu 

nagród. 

3. Jurorzy nie oceniają prac, których są promotorami lub recenzentami. 

4. Jury Konkursu dokonuje wyboru większością głosów, w obecności co najmniej 6 członków 

Jury. 

5. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. 

6. W przypadku otrzymania przez Organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek 

z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej 

w regulaminie, iż w pracy konkursowej naruszono prawa autorskie osoby trzeciej  lub w 

jakikolwiek inny sposób narusza ona prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, 

Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do: 

a) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości, 

b) nieprzyznania nagrody w Konkursie, 

mailto:marketing@traple.pl
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c) żądania zwrotu nagrody już przyznanej. 

7. Decyzja Jury jest ostateczna. 

 

Art. VI. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 września 2022 r. 

2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej Organizatora, tj. www.traple.pl. 

3. Laureaci otrzymają indywidualne powiadomienia o rozstrzygnięciu Konkursu oraz o 

terminie i miejscu uroczystego zakończenia Konkursu. Informacja ta zostanie również 

opublikowana na stronie internetowej www.traple.pl. 
 

Art. VII. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

a) za zajęcie I miejsca w kategorii praca magisterska – kwota 8.000 zł (osiem tysięcy 

złotych) 

b) za zajęcie I miejsca w kategorii praca doktorska – kwota 12.000 zł (dwanaście tysięcy 

złotych). 

2. Laureat jest zobowiązany, w terminie 7 dni od daty otrzymania indywidualnego 

powiadomienia o rozstrzygnięciu Konkursu, przekazać Organizatorowi numer rachunku 

bankowego w celu wydania nagrody.  

3. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na wskazane przez laureata konto osobiste do 

dnia uroczystego zakończenia Konkursu. 

4. Od nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Laureatom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

 

Art. VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie  jest związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie odbywało się w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”). 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na potrzeby udziału w Konkursie. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały 

zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

Art. IX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik  dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 

zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska - wyłącznie na potrzeby 

Konkursu, wypełniając oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym.  

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu Organizator 

może wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

3. Organizator nabywa własność egzemplarzy nagrodzonych prac z chwilą wydania nagrody.  

4. Autorzy prac nienagrodzonych mogą je odebrać w siedzibie Organizatora do 31 grudnia 

2022 r. po uzgodnieniu terminu odbioru e-mailem pod adresem marketing@traple.pl. Po 

upływie tego  terminu nieodebrane prace oraz dokumenty zgłoszeniowe zostaną zniszczone. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. 

http://www.traple.pl/
http://www.traple.pl/
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, pod warunkiem że 

taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach 

Organizator będzie informować na stronie internetowej www.traple.pl. 
 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszenia 

 

  

http://www.traple.pl/
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

1. Informacje o Autorze 

  

Imię:  

 

Nazwisko: 

e-mail: 

 

nr tel. 

Tytuł pracy:  

 

 

 

Nazwa katedry, wydziału i uczelni, na której została obroniona praca:  

 

 

 

 

 

 

2. Informacje o promotorze i recenzencie pracy  

 

Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy promotora: 

 

Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy recenzenta: 

 

Ocena uzyskana za pracę: 
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4. Oświadczenia Autora pracy: 
  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę 
magisterską i doktorską na temat praw autorskich i praw pokrewnych i akceptuję jego 
postanowienia. Oświadczam również, że spełniam wymagania stawiane uczestnikom 
Konkursu. 

 

……………………………………………….…………………………………………….  
(data i czytelny podpis Autora pracy)  

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy oraz posiadam do niej osobiste i majątkowe 
prawa autorskie oraz zgadzam się na wykorzystanie jej w celach związanych z Konkursem. 

 

………………………………………………………………………………….………….  
(data i czytelny podpis Autora pracy) 

 

Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu zawiera tę sama treść, co praca złożona do 
obrony pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej i nie wprowadzono w niej żadnych zmian.  

 

………………………………………………………………………………….………….  
(data i czytelny podpis Autora pracy) 

 

W przypadku udziału w uroczystości wręczenia nagród w Konkursie wyrażam zgodę na 
opublikowanie mojego wizerunku. 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed 
jej wycofaniem. 

 

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

(data i czytelny podpis Autora pracy) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją o przetwarzaniu moich danych 
osobowych: 

 

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

(data i czytelny podpis Autora pracy) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników I edycji Konkursu TKPiW 
im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat praw 
autorskich i praw pokrewnych 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. 

j. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków 

• przez e-mail: office@traple.pl 

• telefonicznie: (+48) 12 426 05 30 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w 

następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa 

• przez e-mail: iod@traple.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

• w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na 

temat praw autorskich i praw pokrewnych, 

• w celu podania Twoich danych osobowych (imię, nazwisko i nazwa uczelni) do 

publicznej wiadomości, jeżeli Twoja praca zostanie nagrodzona, 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tych celach jest nasz prawnie uzasadniony 

interes polegający na możliwości przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę z zakresu 

prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

• w celu rozliczenia nagrody,  

Jeżeli przekazanie nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, to 

będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wypełnić obowiązki wynikające z przepisów 

prawa; 

• w celu opublikowania Twojego wizerunku w związku z udziałem w uroczystości, 

Jeżeli wyrazisz zgodę na opublikowanie wizerunku na potrzeby udziału w uroczystości 

wręczenia nagród, to Twój wizerunek może być przez nas zamieszczony w szczególności na 

naszej stronie internetowej. 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 
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• celu realizacji konkursu – przez czas trwania konkursu oraz do momentu wygaśnięcia 

roszczeń z tytułu uczestnictwa w konkursie,  

• jeżeli w związku z wydaniem nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji 

podatkowej, to będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu 

wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

• prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 

powyżej). 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody (czyli wizerunek) – 

masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez adres e-mail 

office@traple.pl 

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email office@traple.pl. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:office@traple.pl

