
 

 
  

 

REGULAMIN ETAPU UCZELNIANEGO VI OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU  

WIEDZY O POSTĘPOWANIU CYWILNYM – UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

(„Regulamin”) 

 

§ 1. CEL KONKURSU, ORGANIZATOR 

1. Etap uczelniany („Etap Uczelniany”) jest pierwszym etapem VI Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym („Konkurs”). 

2. Celem Etapu Uczelnianego jest popularyzacja nauki postępowania cywilnego oraz 

wyłonienie dwóch laureatów, którzy będą reprezentować Uniwersytet Warszawski 

w etapie ogólnopolskim Konkursu. 

3. Organizatorem Etapu Uczelnianego jest Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego („Organizator”) we współpracy 

z Kołem Naukowym Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego („Koło”). Organizator we współpracy z Kołem 

wykonuje zadania związane ze zbieraniem zgłoszeń i promocją Etapu Uczelnianego. 

4. Regulamin Konkursu (dostępny na stronie wydarzenia w portalu Facebook – 

https://www.facebook.com/events/1763229000737708 oraz pod adresem 

https://zembrzuski.eu/vi-konkurs-wiedzy-o-postepowaniu-cywilnym-2023-dla-

studentow-prawa/) stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być studenci jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

studenci Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego realizujący minimum programowe na 

kierunku prawo. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Warunkiem udziału jest i wysłanie do dnia 11 kwietnia 2023 roku aktywnego 

formularza zgłoszeniowego opublikowanego przez Koło. 
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§ 3. TERMIN I MIEJSCE 

1. Etap Uczelniany odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku w budynku Collegium 

Iuridicum II przy ul. Lipowej (w godzinach wieczornych). O dokładnym miejscu i 

godzinie rozpoczęcia Etapu Uczelnianego (albo o ewentualnej decyzji o zmianie 

formuły Etapu Uczelnianego na zdalną – zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu) 

Organizator poinformuje uczestników pocztą elektroniczną.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany (wedle swojego uznania) formuły Etapu 

Uczelnianego na zdalną z uwagi na zagrożenie epidemiczne. 

 

§ 4. ZASADY ETAPU UCZELNIANEGO 

1. Etap Uczelniany obejmuje sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu: ustawy z dnia 

17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 28 lipca 2005 

roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2009 

roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Etap Uczelniany odbywa się 

pisemnie. 

3. Przed przystąpieniem do pisemnego sprawdzianu uczestnicy okazują 

przedstawicielowi Organizatora dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, w 

którym Etap Uczelniany odbywać będzie się zdalnie, w celu umożliwienia 

organizatorowi weryfikacji swojej tożsamości uczestnicy okazują dokument 

tożsamości oraz swój wizerunek za pomocą kamery internetowej urządzenia 

elektronicznego, za pośrednictwem którego uczestnik będzie uczestniczył w Etapie 

Uczelnianym. 

4. W ramach Etapu Uczelnianego uczestnicy wypełniają w ciągu maksymalnie 60 minut 

pisemny sprawdzian, przygotowany przez Organizatora. Pisemny sprawdzian 

obejmować będzie pytania otwarte i zamknięte. 

5. W czasie pracy nad sprawdzianem uczestnicy nie mogą korzystać z tekstów ustaw, 

telefonów czy innych pomocy naukowych ani komunikować się z osobami trzecimi lub 

innymi uczestnikami.  
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6. Wyniki Etapu Uczelnianego zostaną przesłane na adresy e-mail uczestników podane w 

Formularzu, w formie listy rankingowej sporządzonej na podstawie liczby uzyskanych 

punktów. Lista rankingowa zawiera wyłącznie numer indeksu uczestnika, miejsce na 

liście oraz liczbę uzyskanych punktów. 

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nad prawidłowością przebiegu Etapu Uczelnianego, przygotowaniem pytań oraz oceną 

prac uczestników, a także nad tym, aby Etap Uczelniany odbył się w sposób rzetelny i 

sprawiedliwy, czuwa komisja konkursowa, składającą się z pracowników 

i doktorantów związanych z Organizatorem, w tym z co najmniej jednego pracownika 

naukowego Organizatora ze stopniem doktora w dyscyplinie nauki prawne („Komisja 

Konkursowa”). 

2. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

3. W razie stwierdzenia, że uczestnik dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, 

Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o jego dyskwalifikacji. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora są ostateczne i nie wymagają 

uzasadnienia. 

5. Komisja Konkursowa wyznaczy jeden termin, w którym uczestnicy będą mogli 

zapoznać się ze swoimi pracami po ich sprawdzeniu. 

 

§ 6. NAGRODY 

1. Dwóch uczestników Etapu Uczelnianego, którzy otrzymają największą liczbę punktów, 

zostaje laureatami Etapu Uczelnianego i bierze udział w ogólnopolskim etapie 

Konkursu. 

2. W razie niemożności wyłonienia dwóch laureatów Etapu Uczelnianego na podstawie 

listy rankingowej zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu (a więc w sytuacji, w 

której więcej niż dwóch uczestników będzie spełniać wskazane tam kryteria), Komisja 

Konkursowa przeprowadzi etap ustny z udziałem osób, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów, nie później niż w dniu 29 kwietnia 2023 roku. 
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3. Laureaci Etapu Uczelnianego, pod warunkiem wzięcia udziału w etapie ogólnopolskim 

Konkursu, uzyskają ocenę bardzo dobrą z egzaminu z przedmiotu „Postępowanie 

cywilne”. Nie dotyczy to uczestników, którzy poprzednio zdali ten egzamin. 

4. Laureaci Etapu Uczelnianego otrzymają nagrody książkowe. Wyboru nagród 

książkowych dokonuje według swojego dyskrecjonalnego wyboru Organizator. 

Nagrody książkowe podlegają przekazaniu laureatom Etapu Uczelnianego najpóźniej 

do końca roku akademickiego 2022/2023. 

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie o zasadach przeprowadzania 

etapu ogólnopolskiego Konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

2. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. Sprawy nieuregulowane w 

niniejszym Regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez Organizatora. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO REGULAMINU ETAPU UCZELNIANEGO VI OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU WIEDZY O POSTĘPOWANIU CYWILNYM – UNIWERSYTET 

WARSZAWSKI 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

I. Administrator danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa.  

2. Z administratorem można kontaktować się: 

a. listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-

927 Warszawa (ze wskazaniem Katedry Postępowania Cywilnego); 

b. telefonicznie: 22 55 20 000. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.  

2. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez 

Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie 

informacji nt. Etapu Uczelnianego VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 

Postępowaniu Cywilnym („Etap Uczelniany”), przyjmowanie prac konkursowych, 

rozpatrywanie skargi i wniosków dotyczących Etapu Uczelnianego itp. 

  

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Etapu Uczelnianego.  

2. W przypadku osób nagrodzonych, dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, 

kierunku i roku studiów, adresu e-mail oraz numeru albumu mogą zostać opublikowane 

na stronie internetowej administratora.  

3. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu Etapu Uczelnianego dane 

osobowe uczestników będą przetwarzane w celach archiwalnych na podstawie prawnie 
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uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest m.in. ustalanie, dochodzenie 

i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na 

adres:s.soltysik@wpia.uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych  

1. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania Etapu Uczelnianego, a po jego 

zakończeniu przez okres 30 dni.  

 

V. Odbiorcy danych 

1. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, 

współpracownicy lub studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą 

przetwarzać Państwa dane w związku z Etapem Uczelnianym.  

2. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator zleci 

wykonanie określonych czynności w związku z Etapem Uczelnianym, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych osobowych.  

 

VI. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

1. Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit 

dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych1.  

 

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

1. Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych 

przez RODO tj. prawo do: 

a. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

 
1 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.  
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e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych.  

 

VIII. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych 

1. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w Etapie Uczelnianym. Niepodanie 

danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Etapie Uczelnianym.  

 


