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 REGULAMIN   

V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O POSTĘPOWANIU CYWILNYM 

(„Regulamin”) 

 

§ 1. CEL KONKURSU, ORGANIZATOR 

1. Celem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym („Konkurs”) 
jest popularyzacja nauki postępowania cywilnego oraz umożliwienie wspólnej 
rywalizacji studentom prawa z całego kraju.  

2. Organizatorem Konkursu jest Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego („Organizator”). Organizator 
odpowiada za przebieg Konkursu i przygotowanie merytoryczne etapu 
ogólnopolskiego Konkursu, o którym mowa w § 5 Regulaminu. 

 

§ 2. UCZESTNICY 

1. Udział w Konkursu biorą studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku 
prawo oraz studenci studiów międzywydziałowych realizujący minimum programowe 
na kierunku prawo. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy etapu ogólnopolskiego 
Konkursu, o którym mowa w § 5 Regulaminu, ponoszą koszty dojazdu i ewentualnego 
noclegu w Warszawie. 

 

§ 3. STRUKTURA KONKURSU 

Konkurs składa się z dwóch etapów: uczelnianego oraz ogólnopolskiego. 

 

§ 4. ETAP UCZELNIANY 

1. Każda uczelnia biorąca udział w Konkursie przeprowadza etap uczelniany Konkursu 
i reguluje zasady jego przeprowadzenia we własnym zakresie. Uczelnia zapewnia, aby 
etap uczelniany został przeprowadzony w sposób rzetelny i sprawiedliwy. 

2. Każda uczelnia zgłasza Organizatorowi maksymalnie dwóch laureatów etapu 
uczelnianego, spełniających kryterium określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, do dnia 
29 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem adresu e-mail: 
konkurskpc@wpia.uw.edu.pl. 

3. Zgłoszenie laureatów etapu uczelnianego powinno zawierać: (i) imiona i nazwiska 
laureatów, (ii) adresy e-mail oraz numery telefonów laureatów, (iii) informację o roku 
studiów, na którym obecnie znajduje się każdy z laureatów oraz (iv) zgodę każdego 
z laureatów na udział w etapie ogólnopolskim Konkursu oraz na przetwarzanie ich 
danych osobowych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
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w związku z udziałem w etapie ogólnopolskim Konkursu do celów związanych 
z organizacją Konkursu zgodnie z rozporządzeniem 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, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).  

 

§ 5. ETAP OGÓLNOPOLSKI 

1. Etap ogólnopolski Konkursu odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku w Warszawie.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego 
Konkursu w formie wideokonferencji, jeśli będzie to uzasadnione bieżącą sytuacją 
epidemiczną. Wówczas Organizator ogłosi dodatkowe zasady przeprowadzania etapu 
ogólnopolskiego Konkursu zapewniające rzetelność procedury konkursowej. 

3. Etap ogólnopolski Konkursu składa się z części pisemnej oraz części ustnej (finału). 

4. Etap ogólnopolski Konkursu obejmuje sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu 
postępowania cywilnego. 

5. Szczegółowy harmonogram etapu ogólnopolskiego Konkursu zostanie przekazany 
uczelniom biorącym udział w Konkursie oraz laureatom zgłoszonym zgodnie z § 4 ust. 
2 i 3 Regulaminu w formie wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 6 maja 2022 roku. 

 

§ 6. ETAP OGÓLNOPOLSKI – CZĘŚĆ PISEMNA 

1. W ramach części pisemnej uczestnicy rozwiązują sprawdzian składający się z 40 pytań 
zamkniętych i 2 pytań otwartych w czasie maksymalnie 60 minut. Odpowiedzi są 
wpisywane na formularzu przygotowanym przez Organizatora. Organizator zapewni 
stosowną anonimizację prac uczestników na potrzeby ich sprawdzenia. 

2. Prace uczestników sprawdza Komisja Konkursowa lub osoby upoważnione przez 
Komisję Konkursową. 

3. Wyniki części pisemnej zostaną ogłoszone niezwłocznie po sprawdzeniu prac 
uczestników w formie listy rankingowej. 

 

§ 7. ETAP OGÓLNOPOLSKI – FINAŁ  

1. W finale bierze udział maksymalnie 20% uczestników etapu ogólnopolskiego 
Konkursu, którzy przystąpili do części pisemnej. O kwalifikacji do finału decyduje 
kolejność na liście rankingowej, uszeregowanej od najwyższej liczby punktów 
uzyskanych w części pisemnej. 

2. Uczestnicy finału rozwiązują kazus finałowy i prezentują wyniki swojej pracy Komisji 
Konkursowej lub osobom upoważnionym przez Komisję. 
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3. Na przygotowanie rozwiązania kazusu uczestnicy finału mają 30 minut. W tym czasie 
wszyscy uczestnicy przebywają w jednej sali, w warunkach umożliwiających 
skupienie; uczestnicy mogą mieć przy sobie wyłącznie długopis i notatnik zapewniony 
przez Organizatora i co do zasady nie mogą opuszczać wyznaczonej sali. Uczestnicy 
finału powinni przygotować rozwiązanie samodzielnie; nie dopuszcza się komunikacji 
i konsultacji między uczestnikami lub z osobami trzecimi. 

4. Kolejność prezentowania rozwiązania kazusu jest ustalana w drodze losowania. 
Prezentacja rozwiązania kazusu przez danego uczestnika finału odbywa się bez udziału 
innych uczestników finału.  

5. Każdy z uczestników finału ma 10 minut na zaprezentowanie rozwiązania kazusu. 
Komisja Konkursowa (lub osoby upoważnione przez nią) może w tym czasie zadawać 
uczestnikom finału pytania. Łączna długość wystąpienia ustnego nie powinna 
przekroczyć 20 minut, uwzględniając czas przeznaczony na pytania Komisji 
Konkursowej (lub osób upoważnionych przez Komisję) oraz odpowiedzi na nie. 

6. Wystąpienia uczestników finału są otwarte dla publiczności (z zastrzeżeniem 
ewentualnych ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną oraz za wyjątkiem 
obecności innych uczestników finału) i mogą być nagrywane. Organizator Konkursu 
może opublikować wystąpienia laureatów Konkursu (I-III miejsce) w internecie w celu 
popularyzacji Konkursu. 

 

§ 8. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nad prawidłowością przebiegu etapu ogólnopolskiego Konkursu oraz oceną prac 
i wystąpień uczestników czuwa komisja konkursowa, składająca się z nieparzystej 
liczby osób, w tym co najmniej z trzech pracowników naukowych ze stopniem doktora 
habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne oraz z co najmniej dwóch pracowników 
naukowych ze stopniem doktora w dyscyplinie nauki prawne („Komisja 
Konkursowa”). 

2. Komisja Konkursowa może wybrać przewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Komisja Konkursowa może upoważnić swoich członków (w liczbie co najmniej trzech) 
do oceny prac uczestników w części pisemnej lub do oceny wystąpień uczestników 
finału. W takim przypadku wyłącznie upoważnieni przez Komisję Konkursową 
członkowie dokonują oceny prac lub prezentacji uczestników w ramach danego etapu, 
przy czym ewentualne kwestie sporne są ostatecznie rozstrzygane przez Komisję 
Konkursową. 

4. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia. 
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§ 9. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
w szczególności do udziału w Konkursie w sposób uczciwy i samodzielny. 

2. W razie stwierdzenia, że uczestnik dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, 
Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o jego dyskwalifikacji. 

 

§ 10. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy finału etapu ogólnopolskiego Konkursu otrzymają nagrody 
książkowe. 

2. Laureaci I-III miejsca otrzymają dodatkowe nagrody. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie o zasadach przeprowadzania 
etapu ogólnopolskiego Konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

2. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. 

 

 


