
Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

Preferencje dla laureatów i finalistów( laureaci – 50% biorących udział, 

pozostali uczestnicy zostają finalistami). 

Prowadzona jest korespondencja z Rektorami Szkół Wyższych w sprawie uzyskania zgody do przyjęcia na studia poza 

postępowaniem kwalifikacyjnym finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy o Prawie. Uzyskaliśmy już uchwały/zgody 

następujących uczelni wyższych: 

1) W dniu 28.11.2014 r. Senat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podjął uchwałę Nr 628 o przyznaniu uprawnień dla 

lauretów i finalistów Olimpiady do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: administracja, 

bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo, prawo kanoniczne, 

socjologia ( lata 2015-2018). 

2) W dniu 4 marca 2009 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę nr 784 o przyznaniu uprawnień dla laureatów i finalistów 

Olimpiady Wiedzy o Prawie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów: prawo, 

administracja, europeistyka. 

3) W dniu 12 marca 2009 r. Rada  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę nr 49/2008/09  o przyznaniu 

uprawnień dla laureatów i finalistów Olimpiady do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów: 

politologia, europeistyka, socjologia. 

4) W dniu 11.05.2010 r. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjął uchwałę o przyznaniu uprawnień dla laureatów  i finalistów 

Olimpiady do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów: administracja, dziennikarstwo                       

i komunikacja społeczna, prawo, socjologia WNS, europeistykę, filozofię, stosunki międzynarodowe WZNPiE (laureaci), politologię                       

( laureaci i finaliści). 

5) W dniu 2.10.2010 r. Senat Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach podjął uchwałę o przyznaniu uprawnień dla laureatów                                                  

i finalistów Olimpiady do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów: dziennikarstwo                                     

i komunikacja społeczna, prawo, ekonomia, europeistykę, turystyka i rekreacja. 

6) W dniu 25.05.2011 r. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podjął uchwałę Nr 26/V/2011 i uchwała nr 74/XII/2010                                 

o przyznaniu uprawnień dla laureatów i finalistów Olimpiady do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na 

wszystkie kierunki studiów jednolitych studiów magisterskich i studiów licencjackich z uwzględnieniem systemu rejestracji na stronie 

internetowej uczelni.  

7) W dniu 22 maja 2015r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjął uchwałę Nr 85 o przyznaniu uprawnień dla laureatów                    

i finalistów etapu centralnego Olimpiady do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia otrzymują maksymalną liczbę punktów                                

z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Prawo do otrzymania maksymalnej liczby punktów przysługuje laureatom i finalistom tylko                       

w roku uzyskania świadectwa dojrzałości - niezależnie od roku uzyskania zaświadczenia laureata bądź finalisty. 

8) W dniu 25 kwietnia 2016r. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjął uchwałę Nr 23/2016 o przyznaniu uprawnień dla 

laureatów i finalistów etapu centralnego Olimpiady otrzymują 100% punktów z postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne        

I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe. 

Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko -  

Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Patronaty organizacyjne wyższych uczelni: 

Komitet Okręgowy w Kielcach – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 

Komitet Okręgowy w Szczecinie – Uniwersytet Szczeciński 

Komitet Okręgowy w Opolu – Uniwersytet Opolski 

Komitet Okręgowy w Poznaniu – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Komitet Okręgowy w Lublinie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Komitet Okręgowy w Białymstoku – Uniwersytet w Białymstoku  

Komitet Okręgowy w Warszawie – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Komitet Okręgowy w Olsztynie – Wydział Prawa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 

 Komitet Okręgowy w Katowicach – Uniwersytet Śląski  

Komitet Okręgowy w Toruniu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Komitet Okręgowy we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski 

Komitet Okręgowy  w Zielonej Górze – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  

Komitet Okręgowy w Gdańsku – Politechnika Gdańska 

Komitet Okręgowy w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński 

Komitet Okręgowy w Skierniewicach – PWSZ w Skierniewicach, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 

Komitet Okręgowy w Przemyślu - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 


