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Olimpiada Wiedzy o Prawie to pierwszy w Polsce nowatorski w skali kraju pomysł   

II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Honorowy 

patronat nad tym wydarzeniem w XVII edycji objął:  Marszałek Sejmu RP Minister 

Sprawiedliwości, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Prokurator Generalny, 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Poseł na Sejm RP – Andrzej Kania, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich. Olimpiada 

organizowana jest pod patronatem organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku oraz 

Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. To dowód uznania dla poziomu kształcenia 

i kadry pedagogicznej II SLO im. Toniego Halika i wszystkich szkół licealnych, w których 

powołane są komisje szkolne i okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. 

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. 

 PIERWSZA W POLSCE  

 XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE 

R E G U L A M I N 
Rozdział I. Komitet Główny i patroni Olimpiady 

1. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie (z siedzibą w II Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce, przy w ul. Prądzyńskiego 5, 

07- 410 Ostrołęka), zwany dalej Komitetem Głównym, reprezentowany przez mgr 

Adama Ochenkowskiego, Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego                                     

im. Toniego Halika w Ostrołęce, organizuje na terenie całego kraju Olimpiadę 

Wiedzy  o Prawie.  

2. Organizator powołuje skład Komitetu Głównego  Olimpiady Wiedzy o Prawie. 

3. Organizatorem jest II Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika                   

z siedzibą w Ostrołęce, ul. Prądzyńskiego 5. 

4. Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objęli: Dziekan Wydziału Prawa                                  

i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz 

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu  w Białymstoku.  

Rozdział II. Zarys historyczny Olimpiady 

1. Początki organizacyjne dzisiejszej Olimpiady Wiedzy o Prawie sięgają 1998 roku. Wtedy 

to Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego mgr Adam Ochenkowski przy 

współudziale mgr Tomasza Mierzejewskiego, obecnie prokuratora, zorganizował 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie na terenie byłego województwa ostrołęckiego                                                                            

(edycja 1998 i 1999 roku).  

2. W dwa lata później konkurs został przekształcony w Międzyszkolny Konkurs Wiedzy                                  

o Prawie na terenie województwa mazowieckiego (pięć edycji w latach 2000 - 2005).  

3. Od pierwszego września 2006 roku konkurs organizowany przez II SLO im. Toniego 

Halika w Ostrołęce zyskał rangę ogólnopolską i przybrał nazwę: Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Prawie na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbyły się dwie edycje 

konkursu w takiej właśnie formie (2006 i 2007 rok).  

4. Od 1 września 2007 roku konkurs przekształcił się w Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy                                

o Prawie.   
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5. Honorowy patronat nad Olimpiadą (połączony ze sponsorowaniem nagród dla laureatów 

szczebla centralnego) jak do tej pory objęli m.in.: Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego, Marszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm RP Andrzej Kania, Poseł na Sejm RP 

Arkadiusz Czartoryski, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes 

Trybunału Konstytucyjnego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda 

Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Prezydent RP 

śp. Lech Kaczyński w roku 2008, Pierwsza Dama RP Anna Komorowska ufundowała 

nagrodę w roku 2011, Premier RP ufundował nagrodę w roku 2008, 2009, 2013, 2014, 

2015 Prokurator Generalny, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw 

Obywatelskich.  

 

 

Rozdział III. Struktura organizacyjna Olimpiady Wiedzy o Prawie  

1. Olimpiada Wiedzy o Prawie jest organizowana, w myśl Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i Olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125), 

trójstopniowa o charakterze interdyscyplinarnym oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U. z 2009 r. Nr 126, 

poz.1041).  

2. Komisje Szkolne powoływane są przez dyrektora w macierzystych szkołach, które 

zgłaszają chęć uczestnictwa w Olimpiadzie. W skład komisji powinno wchodzić co 

najmniej trzy osoby. 

3. Komitety Okręgowe powoływane są w siedzibach miast wojewódzkich, w szkołach,  

z którymi Komitet Główny Olimpiady zawarł stosowne porozumienie. Komisje okręgowe 

powołuje dyrektor szkoły, z którym Komitet Główny zawarł porozumienie o organizacji 

Komitetu Okręgowego.  Komitety Okręgowe powstają dla obszaru administracyjnego od 

jednego do dwóch województw. Właściwy zasięg administracyjny dla każdego okręgu 

wyznacza Komitet Główny, zgodnie z rozdziałem X - Wykaz Komitetów Okręgowych.               

Na czele Komitetu Okręgowego stoi Przewodniczący, który reprezentuje Komitet 

Okręgowy, kieruje jego działalnością i wskazuje osobę odpowiedzialną za sprawy 

finansowe Komitetu.  

4. Olimpiada Wiedzy o Prawie do roku 2013 była współfinansowana przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. W chwili obecnej tylko ze środków własnych, 

środków pieniężnych i rzeczowych od sponsorów oraz opłaty za udział                             

w wysokości 10 zł od każdego uczestnika. Każdy Komitet Okręgowy otrzyma 

przydział środków finansowych na pokrycie części wydatków, tj. np. poczęstunek dla 

uczestników, sprawdzanie testów i prac pisemnych. Pozostałe wydatki eliminacji 

centralnych będą finansowane przez Komitet Główny np. zakup nagród, zakwaterowanie, 

wyżywienie, druk testów, wysyłka materiałów oraz macierzyste szkoły delegujące 

uczestników i nauczycieli zgodnie  z regulaminem, np. zwrot delegacji oraz kosztów 
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podróży na eliminacje centralne. Szczegółowe zasady finansowania będą ujęte w 

odrębnym dokumencie.   

5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) od umów zleceń/ o dzieło zawartych z 

osobą nie będącą pracownikiem w ramach działalności wykonywanej osobiści, na kwotę 

poniżej 200zł – PIT 11 na koniec roku nie będzie wystawiony. Od umowy zostanie 

pobrany zryczałtowany podatek wysokości 18% bez uwzględnienia kosztów uzyskania 

przychodów. Zleceniobiorca nie wykazuje tego przychodu w rocznym zeznaniu 

podatkowym.  

 

 

Rozdział IV. Zadania Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawie  

1. Aktualizowanie corocznie dla każdej kolejnej edycji Olimpiady Regulaminu oraz 

ewentualnie przygotowywanie informatora, określając: 

                   1/ podstawowe założenia organizacyjne 

                   2/ harmonogram Olimpiady 

                   3/ strukturę organizacyjną 

                  4/ wymagania merytoryczne 

                  5/ dokumentację i literaturę obowiązującą i zalecaną dla uczestników 

                  6/ wzory druków stosowanych w Olimpiadzie. 

2. Zawarcie stosownych porozumień/uzgodnień ze szkołami, w których mieszczą się 

Komitety Okręgowe. 

3. Przygotowanie i dystrybucja w odpowiednim terminie testu dla potrzeb eliminacji 

szkolnych do szkół, które zgłosiły udział w danej edycji Olimpiady oraz do Komitetów 

Okręgowych. Testy będą dostarczane komisjom szkolnym za pomocą sieci Internet. 

4. Przygotowanie i dystrybucja do Komitetów Okręgowych testów i temat pracy 

pisemnej przewidzianych dla zawodów I i II stopnia. Testy i temat pracy pisemnej będą 

dostarczane komisjom szkolnym za pomocą sieci Internet. 

5. Przygotowywanie zestawów pytań, organizacja i zapewnienie przebiegu 

Ogólnopolskiego Finału (zawodów III stopnia) w Ostrołęce. 

6. Przygotowywanie i wydawanie dyplomów i zaświadczeń dla Laureatów, Finalistów                        

i uczestników Ogólnopolskiego Finału Olimpiady. 

7. Propagowanie idei Olimpiady. 

8. Występowanie o przydział środków do MEN dla komitetu głównego i komitetów 

okręgowych na organizację eliminacji II i III stopnia. 

9. Organizator Olimpiady ma prawo: 

a) anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazania powtórzenia eliminacji                 

w razie ujawnienia istotnych ( naruszających regulamin olimpiady ) nieprawidłowości. 

b) wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady                      

( decyzję podejmuje się wspólnie z komitetem głównym). 

c) dyskwalifikacji uczestnika w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania testów 

wiedzy prawniczej czy pisania pracy pisemnej, korzystania z niedozwolonych pomocy, 

http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/ustawa_podatek_dchodowy_osoby_fizyczne.pdf
http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/ustawa_podatek_dchodowy_osoby_fizyczne.pdf
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złamanie punktu regulaminu, plagiat. Decyzje o dyskwalifikacji podejmuje 

przewodniczący komisji szkolnej, okręgowej, centralnej ( załącznik nr 7 ) 

d) prowadzenia współpracy z komitetem głównym na zasadach wyznaczonych przez 

regulamin. 

e) reprezentowania olimpiady na zewnątrz. 

f) rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej 

uczestników. 

g) nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi ( np. sponsorami).  

10. Prowadzenie dokumentacji finansowej. 

11. Administrowanie bazą danych szkół, uczestników, laureatów i finalistów Olimpiady. 

12. Kontakt z uczestnikami - rozwiązywanie problemów i sporów. 

Rozdział V. Zadania Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy o Prawie 

1. W określonych przez Komitet Główny terminach (zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu) 

przesyłanie do organizatora opracowanych dokumentów (załączniki 2, 3 i 5 do 

regulaminu). 

2. Opracowanie szczegółowych zasad organizacji Olimpiady na terenie swojego 

okręgu. 

3. Przyjmowanie i kompletowanie protokołów z eliminacji szkolnych. 

4. Powiadamianie zainteresowanych szkół o ostatecznym zakwalifikowaniu uczniów 

do eliminacji okręgowych, wraz z podaniem terminu i miejsca ich przeprowadzenia. 

5. Przeprowadzanie eliminacji okręgowych w postaci egzaminu pisemnego (test oraz 

praca pisemna na ustalony temat). 

6. Przesyłanie do Komitetu Głównego w odpowiednim terminie protokołów eliminacji 

okręgowych (załącznik nr 3) wraz z listą osób zakwalifikowanych (i ich kartami uczestnika 

– załącznik nr 5) do Ogólnopolskiego Finału (3 osoby z Okręgu). 

7. Kompletowanie i przechowywanie przez okres 5 lat wszelkiej dokumentacji 

finansowej i organizacyjnej. 

8. Wydatkowanie i rozliczanie otrzymanych środków finansowych – jako pieniądza 

publicznego – z należytą starannością i dbałością; ponoszenie odpowiedzialności za 

wewnętrzne rozliczenia finansowe w związku z organizowanymi eliminacjami szkolnymi                 

i okręgowymi. 

9. Podleganie kontroli Komitetu Głównego Olimpiady.  

10. Dokonywanie w określonym terminie rozliczenia z otrzymanych dotacji środków 

finansowych ( faktur, rachunków, not księgowych). 

11. Potwierdzanie podpisem akceptującym Przewodniczącego Komitetu Okręgowego 

oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe wszelkich przypadków 

dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z  Komitetu Głównego ( II SLO                  

w Ostrołęce). 

12. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację i przeprowadzenie eliminacji 

okręgowych w celu zwrotu poniesionych kosztów przejazdu uczestnikom i ich 

nauczycielom- opiekunom ( w miarę możliwości) na eliminacje okręgowe oraz na 

zabezpieczenie wyżywienia.   
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13. W związku z przepisami regulującymi koszty delegacji, zwrot kosztów podróży następuje 

po ich udokumentowaniu (przedstawieniu biletów kolejowych lub autobusowych). Nie ma 

możliwości zwrotu kosztów korzystania z taksówek oraz podróży samochodowej. 

Oczekuje się, że nauczyciele-opiekunowie będą dysponować delegacjami 

służbowymi dla siebie i swoich uczniów z macierzystych szkół i będą we własnym 

zakresie rozliczać wydatki związane z przyjazdem na eliminacje okręgowe.  

Rozdział VI. Podstawowe założenia Olimpiady Wiedzy o Prawie 

1. Prawo startu w Olimpiadzie przysługuje każdemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Komitet Główny może zezwolić na start w Olimpiadzie uczniom gimnazjum kl. III. 

2. Dyrektor szkoły, której uczniowie zgłoszą chęć udziału w Olimpiadzie, wyłania 

Szkolną Komisję Olimpiady, pod przewodnictwem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, 

historii czy prawnika. Komisja przesyła do Komitetu Okręgowego i Komitetu Głównego 

zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie (załącznik nr 1 i nr 4). Z jednej szkoły do 

eliminacji szkolnych może być zgłoszonych nieograniczona ilość uczniów.  

3. Zmagania olimpijskie mają charakter trójstopniowy: 

1/ eliminacje szkolne obejmują test pisemny i odbywają się w każdej z zainteresowanych 

szkół, a obsługiwane są przez Komitety Okręgowe i Komisje Szkolne 

2/ eliminacje okręgowe – odbywają się w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego                  

i są przez niego zabezpieczane 

3/ Ogólnopolski Finał odbywa się w siedzibie Komitetu Głównego i jest przez niego 

zabezpieczany. 

4. Eliminacje szkolne mają charakter testu pisemnego. Za test wiedzy prawniczej 

uczestnik otrzymuje od 0 do 30 punktów, 25 punktów uprawnia do przejścia do etapu 

okręgowego. 

   Do zawodów etapu okręgowego Szkolna Komisja kwalifikuje maksymalnie czterech    

najlepszych uczestników.  W przypadku jednakowej liczby punktów u dwóch lub większej 

ilości uczestników szkolna komisja ustala dodatkowe kryteria kwalifikacji do 

eliminacji okręgowych, np. przyjąć ocenę końcową na ostatnim świadectwie 

promocyjnym do następnej klasy lub inne kryterium.  

5. Komisja Szkolna może wprowadzić system kodowania pisania testów wiedzy 

prawniczej opracowanych przez Komitet Główny. Komisja Szkolna opracowuje 

wewnętrzny regulamin kodowania testów i prac pisemnych, który jest załącznikiem do 

protokółu z eliminacji szkolnych.   

6. Protokół z eliminacji szkolnych (wraz z testami uczniów zakwalifikowanych do etapu 

okręgowego) przesyłany jest do właściwego Komitetu Okręgowego (drogą elektroniczną 

– sam protokół i pocztą tradycyjną – protokół z testami), a kopia protokołu - do Komitetu 

Głównego. 

7. Eliminacje okręgowe oparte są na teście pisemnym oraz pracy na przygotowane 

przez Komitet Główny tematy. Obie części eliminacji odbywają się tego samego dnia. 

Jury otrzymuje klucz do zadań oraz wskazówki do sprawdzania prac pisemnych, które 

może otworzyć po zakończeniu eliminacji. Klucz odpowiedzi jest narzędziem 
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pomocniczym dla sprawdzających. Komisja okręgowa zalicza lub nie zalicza                              

w przypadku zbieżnych odpowiedzi znajdujących się w teście. Decyzje o przydziale 

punktów w teście za odpowiedzi podejmują sprawdzający.   

8. Do testu przystępują wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego, o tej 
samej godzinie (1000) w tym samym dniu (podanym w rozdziale IX - Harmonogramie) w 
całej Polsce. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Za test uczestnik może 
otrzymać od 0 do 30 punktów. Do części drugiej (wypracowania – pracy pisemnej na jeden 
temat przygotowany przez Komitet Główny) przechodzi do 12 osób, które najlepiej 
napisały test (co najmniej 20 pkt. i więcej), a także osoby, które uzyskały tyle samo 
punktów co 12 osoba z części testowej.  

9. Komitet Okręgowy może wprowadzić system kodowania pisania testów wiedzy 

prawniczej i pisania wypracowania na temat wskazany przez Komitet Główny. Komitet 

Okręgowy opracowuje wewnętrzny regulamin kodowania testów i prac pisemnych, który 

jest załącznikiem do protokółu z eliminacji okręgowych.   

10. Po ogłoszeniu wyników testu i listy dopuszczonych uczestników do drugiej części 

etapu okręgowego, nie później niż o godz. 1300 tego samego dnia uczniowie przystępują 

do wypełnienia Karty uczestnika etapu okręgowego oraz oświadczenia o przetwarzaniu 

danych osobowych ( załącznik nr 5 i nr 6 ),  a następnie do pisania wypracowania. Na 

napisanie pracy uczestnicy mają 90 minut. Uczestnik może otrzymać od 0 do 20 pkt. za 

pracę pisemną.  

11. Do Ogólnopolskiego Finału kwalifikowane są trzy osoby ( zgodnie z wykazem ilości 

miejsc dla poszczególnych okręgów w rozdziale XIII) z największą ilością zsumowanych 

punktów (za test i pracę pisemną). W sytuacji jednakowej liczby punktów u większej 

liczby uczestników o zakwalifikowanie się do zawodów centralnych decyduje wynik 

uzyskany z testu pisemnego w eliminacjach okręgowych, w drugiej kolejności liczba 

punktów zdobytych z pracy pisemnej, w trzeciej kolejności liczba punktów uzyskanych                 

z testu pisemnego w eliminacjach szkolnych. W przypadku nierozstrzygnięcia dodatkowe 

kryteria kwalifikacji do eliminacji centralnych ustala właściwa komisja okręgowa. 

Dodatkowe kryteria dołączane są do protokołu eliminacji okręgowych i przesyłane do 

Komitetu Głównego.   

12. Komisja Okręgowa sprawdza wypracowania i ogłasza wyniki w miarę możliwości 

tego samego dnia, powiadamiając uczestników o końcowych wynikach i publikując tego 

samego dnia informację o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych na stronie 

internetowej siedziby komitetu okręgowego ( do godz.1800 ). W sytuacjach wątpliwych 

związanych z podaniem wyników dopuszcza się możliwość ogłoszenia wyników 

najpóźniej w najbliższy poniedziałek po eliminacjach okręgowych, jednocześnie 

powiadamiając o tym fakcie pisemnie drogą elektroniczną Komitet Główny. Informację               

o ogłoszeniu wyników umieszcza się na stronie internetowej siedziby Komitetu 

Okręgowego.    

13. Dopuszcza się również możliwość innego zastosowania regulacji w przypadku 

jednakowej liczby punktów u dwóch lub większej ilości uczestników komisja okręgowa 

może przygotować zestawy 3 pytań na egzamin ustny z uwzględnieniem zagadnień 

zawartych w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu. zabezpieczone zestawy w ilości 5 

egz. przygotowuje przewodniczący Komitetu Okręgowego na przeddzień rozpoczęcia 
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eliminacji okręgowych. Jeden egzemplarz zestawów pytań ustnych przesyła się wraz                       

z protokołem z eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego. Za każde pytanie uczestnik 

otrzymuje od 0 pkt. do 10 pkt. Punkty z egzaminu ustnego sumuje się z punktami za test 

wiedzy prawniczej w eliminacjach okręgowych oraz za napisanie pracy pisemnej                

w eliminacjach okręgowych i najlepszych uczestników komisja okręgowa kwalifikuje do 

eliminacji centralnych.   

14. Natychmiast po zakończeniu eliminacji okręgowych Komitety Okręgowe przesyłają 

protokoły (pocztą elektroniczną i tradycyjną) z wykazem osób zakwalifikowanych do 

Finału (wraz z wypełnionymi przez nie kartami uczestnika z załącznika nr 5) Komitetowi 

Głównemu. Dodatkowo Komitety Okręgowe przesyłają do Komitetu Głównego prace 

pisemne osób zakwalifikowanych do udziału w Finale Olimpiady.  

15. Procedura olimpijska przewiduje mechanizmy odwoławcze zawarte w Rozdziale VII. 

Wszelkie odwołania i skargi powinny być na miejscu rozpatrywane przez właściwe 

Komitety Okręgowe, a w przypadku Finału – przez Komitet Główny. 

16. Ogólnopolski Finał Olimpiady ma charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielają 

odpowiedzi na wylosowane pytania przed Jury Finału Olimpiady. 

17. W skład Jury (w liczbie 1-3 izb) Finału Ogólnopolskiego Olimpiady wchodzą osoby                             

z wykształceniem prawniczym, odznaczające się dużą wiedzą prawniczą lub praktyką 

prawną oraz nauczyciele wskazani przez Komitet Główny. Komitet Główny może 

powołać dwa lub trzy zespołu egzaminacyjne. Kolejność wchodzenia na egzamin ustny 

wyznacza się drogą losowania.  

18. Jury ocenia wypowiedzi uczestników w systemie 3 x 15 punktów, co oznacza, że 

każdy uczestnik zawodów centralnych może zdobyć w sumie od 0 do 45 pkt. za 

odpowiedź na trzy wylosowane pytania. 

19. Każdy członek Jury ocenia wypowiedzi uczestników indywidualnie. Ustalanie 

punktacji ogólnej odbywa się w trakcie obrad Jury po zakończeniu Finału.  

20. Po zakończeniu prac Jury następuje ogłoszenie wyników w postaci rankingu 

punktowego, z wykazaniem  laureatów. Uczestnicy, którzy uzyskają min. 15 pkt. z całości 

egzaminu uzyskują tytuł finalisty Olimpiady. Pozostali zostają uczestnikami III etapu 

Olimpiady. 

21. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują stosowne zaświadczenia i nagrody oraz 

uzyskują prawo do ubiegania się w przyjęciu na studia wyższe z pominięciem 

postępowania kwalifikacyjnego ujęte w niżej ujętych preferencjach (decyzję o przyjęciu                        

i zakwalifikowaniu na studia podejmuje uczelnia).  

22. Eliminacje centralne mogą być w części ustnej rejestrowane. Decyzje o zastosowaniu 

rejestracji eliminacji finałowych - ustnych podejmuje Komitet Główny. 

23. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika po uprzednim 

poinformowaniu go. Brak pisemnej zgody uczestnika nie wyklucza go z udziału w danym 

etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny. 

24. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 

5 lat od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone. Dostęp do nagrań 

posiada przewodniczący Komitetu Głównego. 
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25. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji 

wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego. 

26. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio. 

27. W przypadku gdy nie ma możliwości prowadzenia rejestracji (np. ograniczenia 

sprzętowe) można wprowadzić do komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego, 

który na protokole/karcie odpowiedzi potwierdza prawidłowość przeprowadzenia 

zawodów i w sytuacji gdy nie zgadza się  z oceną komisji – wprowadzi ewentualne uwagi 

dotyczące oceny uczestnika. 

28. Oba rozwiązania mają na celu zabezpieczenie organizatora przed podejrzeniem o 

nierzetelność realizacji zawodów w części trudnej do zweryfikowania. 

 

Rozdział VII. Tryb Odwoławczy 

1. Uczestnik lub jego prawny opiekun, który kwestionuje wynik I lub II Etapu Olimpiady, ma 
prawo do złożenia odwołania.   
2. Odwołanie składa się na piśmie do dyrektora szkoły, w której znajduje się siedziba 
komisji szkolnej/komisji okręgowej, za pośrednictwem komisji szkolnej/okręgowej,  w 
terminie do 3 dni roboczych licząc od daty opublikowania wyników przez komisję 
szkolną/komisję okręgową. Odwołanie powinno zawierać dane kontaktowe uczestnika 
oraz uzasadnienie. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie komisji szkolnej/komisji 
okręgowej lub przesłać listem poleconym na adres komisji szkolnej/komisji okręgowej 
(decyduje data stempla pocztowego). Od negatywnej decyzji komisji szkolnej/okręgowej 
przysługuje odwołanie do Komitetu Głównego za pośrednictwem komisji szkolnej/komisji 
okręgowej.        
3. Komitet Główny wyjaśnia wszelkie okoliczności wskazane w odwołaniu. Ma prawo 
powołać ekspertów w celu weryfikacji odpowiedzi testowych lub/i pisemnych uczestnika. 
Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych licząc od daty wpływu pisma do 
Komitetu Głównego. Decyzja jest przesyłana listem poleconym. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Komitet Główny koryguje wynik uzyskany przez 
uczestnika, a w razie osiągnięcia wymaganej liczby punktów – przyznaje prawo do udziału 
odpowiednio w II lub III Etapie Olimpiady (poza limitem miejsc).            
4. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma prawo złożyć wniosek do Komisji Centralnej                 
o ponowne rozpatrzenie wyników I części III Etapu Olimpiady, w terminie do 30 minut od 
ich ogłoszenia. Komisja Centralna rozpatruje wniosek w ciągu jednej godziny. W 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Komisja Centralna koryguje wynik 
uzyskany przez uczestnika, a w razie osiągnięcia wymaganej liczby punktów - przyznaje 
prawo do udziału w II części Finału (poza limitem miejsc).   
5. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma prawo złożyć wniosek do Komisji Centralnej                  
o ponowne rozpatrzenie wyników II części III Etapu Olimpiady, w terminie do 30 minut od 
ich ogłoszenia. Komisja Centralna rozpatruje wniosek w ciągu jednej godziny. W 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Komisja Centralna koryguje wynik 
uzyskany przez uczestnika i aktualizuje listę laureatów i finalistów.    
 6. Uczestnik lub jego prawny opiekun, który zarzuca przeprowadzenie Olimpiady                         
z naruszeniem Regulaminu, może złożyć zażalenie.    
7. Zażalenie nie może dotyczyć spraw, w których właściwe jest złożenie odwołania lub 
wniosku o ponowne rozpatrzenie wyników.      
8. Zażalenie składa się na piśmie do Komitetu Głównego w terminie do 3 dni roboczych 
licząc od daty kwestionowanego zdarzenia. Zażalenie powinno zawierać dane kontaktowe 
uczestnika oraz uzasadnienie. Zażalenie należy złożyć osobiście w siedzibie Komitetu 
Głównego lub przesłać listem poleconym na adres Komitetu Głównego (decyduje data 
stempla pocztowego).    
9. Zażalenie jest rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych licząc od daty wpływu pisma 
do Komitetu Głównego. Decyzja jest przesyłana listem poleconym. W przypadku 
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pozytywnego rozpatrzenia zażalenia, Komitet Główny może skorzystać z uprawnień,                        
o których mowa w Rozdziale IV, ust. lit.a-c. 

 

Preferencje dla laureatów i finalistów 
Komitet Główny podaje do wiadomości osób zainteresowanych Uchwały Wyższych Uczelni 

dotyczące  

przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na studia uczestników Olimpiady Wiedzy o 

Prawie: 

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 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 w uczelni.  

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 i Prawa w Kielcach 

Komitet Okręgowy w Szczecinie – Uniwersytet Szczeciński 

Komitet Okręgowy w Opolu – Uniwersytet Opolski 

Komitet Okręgowy w Poznaniu – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

Komitet Okręgowy w Zamościu – Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania                              

w Zamościu  oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu  

Komitet Okręgowy w Białymstoku – Uniwersytet w Białymstoku  

Komitet Okręgowy w Ostrołęce – Wydział Prawa Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego 

Komitet Okręgowy w Olsztynie – Wydział Prawa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 

 Komitet Okręgowy w Chorzowie – Uniwersytet Śląski  

Komitet Okręgowy w Toruniu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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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 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                        

w Skierniewicach, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 

Komitet Okręgowy w Przemyślu - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska                       

w Przemyślu. 

8. Uczestnicy zawodów centralnych otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie. 

9. Nauczyciele przygotowujący uczniów do etapu centralnego Olimpiady otrzymują 

stosowne zaświadczenia. 

10. Do Komitetu Głównego należy poinformowanie zarówno zainteresowanych szkół, 

jak i też zainteresowanych finalistów – jeśli to możliwe – ich nauczycieli o terminie 

przeprowadzenia Finału Ogólnopolskiego; terminie spodziewanych przyjazdów finalistów 

do Ostrołęki oraz warunkach ich zakwaterowania i wyżywienia. Komitet Główny 

zobowiązuje się do zakwaterowania finalistów, przy czym miejscem zakwaterowania jest 

Internat I LO w Ostrołęce, ul. Traugutta 1a lub inny obiekt noclegowy wskazany przez 

organizatora. Posiłki są również zabezpieczane w stołówce internatu lub w restauracji,                

a ponadto uczestnicy Finału otrzymują bon na obiad do wykorzystania w Barze „Kugiel”. 

11. Komitet Główny nie może zagwarantować rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia 

wszystkim nauczycielom-opiekunom, którzy zechcieliby towarzyszyć finalistom. Nie 

wyklucza takiej możliwości, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru                 

w miejscu zakwaterowania. Oczekuje się, że nauczyciele-opiekunowie będą 

dysponować delegacjami służbowymi z macierzystych szkół i będą we własnym 

zakresie rozliczać wydatki związane  z przyjazdem na Finał do Ostrołęki. 

12. Zwrot kosztów podróży dla uczniów-finalistów będzie dokonywany przez 

macierzyste szkoły delegujące uczestników i nauczycieli. Komitet Główny nie gwarantuje 

zwrotu kosztów podróży uczestnikom. Komitet Główny nie gwarantuje zwrotu kosztów 

podróży przewodniczącym Komitetów Okręgowych Olimpiady lub osobom 

wydelegowanym przez KO, nauczycielom - opiekunom odpowiedzialnym za grupę 

uczestników z danego Okręgu. W związku z przepisami regulującymi koszty delegacji, 

zwrot kosztów podróży następuje po ich udokumentowaniu (przedstawieniu biletów 

kolejowych lub autobusowych) w macierzystych szkołach delegujących nauczycieli                      

i uczestników eliminacji centralnych. Nie ma możliwości zwrotu kosztów korzystania                   

z taksówek w Ostrołęce oraz podróży samochodowej. Komitet Główny zapewnia 

wyżywienie od kolacji dnia poprzedzającego eliminacje centralne, śniadanie i obiad                    

w dniu eliminacji finałowych oraz poczęstunek (ciastka, cukierki, herbatę i kawę).  

 

Rozdział VIII. Wymagania merytoryczne dla uczestników Olimpiady 

1. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, od jej uczestników oczekuje się gruntownej 

wiedzy na temat systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, 

cywilnego,  karnego i gospodarczego.  
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2. Dodatkowo zagadnienia egzaminacyjne zawierają wiedzę z zakresu podstaw życia 

społecznego, polityki i funkcjonowania państwa oraz stosunków i konfliktów 

międzynarodowych, zgodnie z programem nauczania wiedzy o społeczeństwie na 

poziomie rozszerzonym.  

3. Szczegóły związane z wymaganiami publikowane są corocznie w formie zakresu 

zagadnień egzaminacyjnych. 

Rozdział IX. Zalecana literatura, akty prawne i zagadnienia Olimpiady. 

1/ Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., Prawo cywilne, Kraków 2006 

2/ Encyklopedia prawa, red. A. Łopatka, Warszawa 2001 

3/ Encyklopedia prawa, red. J. Lewandowski, Warszawa 2006 

4/ Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, aut. B. Banaszak, Warszawa 2005 

5/ Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2005 

6/ Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2005 

7/ Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 2002 

8/ Moryksiewicz L., Pacholska M., Wiedza o społeczeństwie dla liceum 

ogólnokształcącego – zakres rozszerzony, Warszawa 2006 

9/ Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2007 

10/ Smutek Z., Maleska J., Surmacz B., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla 

liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony, Gdynia 2006 

11/ Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 

12/ Ulicka G., Nowe ruchy społeczne: niepokoje i nadzieje współczesnych 

społeczeństw, Warszawa 1993 

13/ Wojtaszczyk K. A., Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 

1998 

14/ Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W., Podstawy nauk politycznych, Warszawa 

2006 

15/ Z demokracją na ty. Wiedza o społeczeństwie – zakres podstawowy i 

rozszerzony dla liceum ogólnokształcącego, pod red. Tomasza Merty, Warszawa 

2007. 

1.  Zalecane akty prawne: 

1/ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. 

Nr 78,. poz. 483) 

2/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu – Regulamin Sejmu (M.P. 2002 Nr 23, poz. 

398) 

3/ Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) 

4/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91, 

poz. 578) 

5/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. 1998 Nr 91, poz. 

576). 

2. Powyższy zbiór zawiera jedynie wybrane przez Organizatora propozycje literatury 

przedmiotu. Uczestników Olimpiady zachęca się do korzystania z całego bogatego 
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dorobku polskiej myśli prawniczej oraz materiałów źródłowych (poszczególnych aktów 

prawnych). 

3. Zagadnienia Olimpiady  (etap III – ustny, ogólnopolski): 

1/  Konstytucja, jej miejsce i rola w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. 

2/  Zasada trójpodziału władz. 3/  Źródła prawa. 4/ Hierarchia aktów prawnych i ich 

rodzaje. 5/  Prymat ustawy. 6/  Referendum w systemie prawnym Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

7/  Pojęcie kodeksu. 8/ Zagadnienie konstytucyjności aktów prawnych w Rzeczypospolitej 

Polskiej.9/  Zagadnienie mocy wiążącej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w RP. 

10/ System organów państwowych.11/ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.12/ Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej.13/ Zgromadzenie Narodowe.14/ Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

15/ Prawo wyborcze.16/ Partie polityczne w świetle Konstytucji i ustaw.17/ Rada Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej.18/ Rzecznik Praw Obywatelskich.19/ Najwyższa Izba Kontroli.                    

20/ Samorząd terytorialny.21/ Organy administracji rządowej. 22/ Podział terytorialny 

Państwa. 23/ Gmina, Powiat, Województwo.24/ Organy wymiaru sprawiedliwości w 

Rzeczypospolitej Polskiej.25/ Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, Sądy szczególne.26/ 

Trybunał Stanu. 27/ Sądownictwo administracyjne.28/ Prokuratura, Adwokatura, Radcy 

Prawni, Notariat. 29/ Orzeczenia sądowe.30/ Apelacja, Kasacja.31/ Prawomocność 

orzeczenia.32/ Przedawnienie. 33/ Pojęcie prawa cywilnego.34/ Skarb Państwa.35/ Osoby 

prawne  i fizyczne.36/ Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.37/ Czynność 

prawna. 38/ Zasady współżycia społecznego. 39/ Powództwo.40/ Pojęcie prawa 

gospodarczego. 41/ Spółki.42/ Pojęcie podatku.43/ Budżet Państwa.44/ Budżety jednostek 

samorządu terytorialnego.45/ Pojęcie prawa karnego. 46/ Przestępstwo.47/ Kara 

kryminalna. 48/ Postępowanie karne.49/ Formy postępowania przygotowawczego.50/ Akt 

oskarżenia. 51/ Abolicja i amnestia.52/ Prawo łaski.53/ Pozbawienie wolności w prawie 

polskim. 54/ Tymczasowe aresztowanie.55/ Pojęcie prawa administracyjnego.                              

56/ Postępowanie administracyjne. 57/ Podstawowe zasady postępowania 

administracyjnego.58/ Decyzja administracyjna.59/ Środki odwoławcze w postępowaniu 

administracyjnym. 60/ Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.61/ Rynek 

papierów wartościowych (akcje, obligacje).62/ Prawo zrzeszania się i stowarzyszeń 

(rodzaje stowarzyszeń). 

63/ Prawo azylu.64/ Socjalizacja i jej znaczenie.65/ Grupy społeczne i ich rodzaje. 

66/ Naród i procesy narodowotwórcze.67/ Postawy związane z narodem: patriotyzm, 

nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, kosmopolityzm, rasizm.68/ Mniejszości narodowe                      

i mniejszości etniczne.69/ Mechanizmy regulujące życie społeczne.70/ Konflikty społeczne 

i sposoby ich rozwiązywania.71/ Problemy społeczne związane z okresem transformacji 

systemowej w Polsce. 72/ Pojęcie i typy kultury.73/ Geneza, rozwój i rodzaje subkultur.                       

74/ Historyczne i współczesne ruchy społeczne.75/ Podstawowe pojęcia polityki.                      

76/ Podstawowe rodzaje współczesnych doktryn politycznych: konserwatyzm, liberalizm, 

chrześcijańska demokracja, socjaldemokracja, komunizm, faszyzm.77/ Geneza, rozwój                         

i fundamentalne zasady demokracji współczesnej.78/ Zagrożenia dla współczesnej 
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demokracji.79/ Autorytaryzm i totalitaryzm.80/ Podstawy funkcjonowania społeczeństwa 

obywatelskiego.81/ Obywatelskie nieposłuszeństwo i jego konsekwencje.                       

82/ Państwo: pojęcie, geneza, funkcje.83/ Modele ustrojowe wybranych państw: USA, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch.84/ Prawa człowieka: pojęcie, cechy, 

generacje. 85/ Systemy ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.86/ 

Podstawowe pojęcia stosunków międzynarodowych.87/ ONZ, NATO, UE a UA.88/ Rada 

Europy.89/ KBWE i OBWE.90/ WNP, EaWG, OUBZ, GUAM, SOW.91/ EFTA, CEFTA, 

RPMB, ISE, Rada Nordycka i UZE.92/ OPEC, OECD, APEC, NAFTA, LPA, OPA.93/ 

Najważniejsze konflikty międzynarodowe (zbrojne) w ostatnich 25 latach.94/ 

Międzynarodowy terroryzm. 95/ Ekologia i problemy związane z degradacja środowiska 

naturalnego.96/ Globalizacja i problemy z nią związane.97/ Rzecznik Praw Dziecka, 

Rzecznik Praw Obywatelskich. 98/ Rodzaje konstytucji. 99/ Systemy partyjne.                          

100/ Ordynacja wyborcza i jej rodzaje. 101/ Koalicja a opozycja. 102/ Monarchie 

współczesnego świata. 103/ Prezydenci i ich rodzaje. 104/ Państwa federalne a unitarne. 

105/ Systemy polityczne i ich rodzaje. 106/ Sąd konstytucyjny. 107/ Obywatelstwo 

europejskie. 108/ RWPG i Układ Warszawski.109/ Polska polityka zagraniczna III RP. 

 

Rozdział X. Harmonogram Olimpiady Wiedzy o Prawie 

1. Do dnia 16 października 2015 roku należy przesłać zgłoszenie do Komitetu 

Okręgowego  oraz Komitetu Głównego wraz z opłatą rekrutacyjną na konto bankowe               

Nr 58 1020 3802 0000 1202 0177 0684 (załącznik nr 1 i nr 4 regulaminu) – na adres 

internetowy. 

2. Do dnia 03 listopada 2015 roku Komitet Główny opracowuje test pisemny eliminacji 

szkolnych, który wraz z kluczem odpowiedzi przesyła do komisji szkolnych zgłoszonych 

szkół. 

3. Eliminacje szkolne odbędą się 16 listopada 2015 r., początek we wszystkich 

szkołach w całej Polsce – o godz. 1000. 

4. Komisje Szkolne do dnia 23 listopada 2015 r. przesyłają drogą mailową i pocztą 

tradycyjną (wypełniając załącznik nr 2) szczegółową listę osób (wraz z ich testami) 

zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych właściwym pod względem terytorialnym 

Komisjom Okręgowym. 

5. Komitety Okręgowe do dnia 30 listopada 2015 r., w piśmie zwrotnym potwierdzają 

zakwalifikowanie określonych uczniów do eliminacji okręgowych oraz przesyłają do 

Komitetu Głównego drogą mailową wszystkie otrzymane ze szkół załączniki nr 2.  

6. Do dnia 12 lutego 2016 roku Komitet Główny przygotowuje i przesyła do Komitetów 

Okręgowych Olimpiady test przeznaczony dla uczestników eliminacji okręgowych wraz                         

z kluczem odpowiedzi. W tym samym terminie Komitet Główny przesyła Komitetom 

Okręgowym tematy prac pisemnych dla uczestników, wraz z kluczem wymagań, 

niezbędnym do oceny punktowej prac. Dokumenty te są ściśle tajne i zostają otwarte 

komisyjnie, przy obecności uczestników, dopiero w dniu etapu okręgowego Olimpiady. 

7. Eliminacje okręgowe odbędą się 27 lutego 2016 r. (test – godz. 1000 i praca 

pisemna na jeden temat przygotowany przez Komitet Główny. Godz. rozpoczęcia pisania 
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pracy pisemnej jest uzależniona od sprawdzenia testu przez komitet okręgowy                            

i zakwalifikowaniu do12 uczestników do części drugiej, które najlepiej napisały test ( co 

najmniej 20 pkt. i więcej), ale nie później niż  o godz. 1300). 

8. Najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r. Komitety Okręgowe zawiadamiają 

zainteresowanych uczestników o zakwalifikowaniu do eliminacji finałowych – 

ogólnopolskich. 

9. Komisje Okręgowe przesyłają listę uczestników zakwalifikowanych do Finału 

Centralnego Olimpiady do Komitetu Głównego (wraz z ocenionymi pracami oraz 

wypełnionymi kartami uczestnika laureatów etapu okręgowego) do dnia 04 marca 2016 

roku. 

10. Do 09 marca 2016 roku Komitet Główny przesyła uczestnikom zakwalifikowanym 

do Finału Centralnego Olimpiady stosowną informację dotyczącą technicznego 

przebiegu eliminacji końcowych oraz przygotowuje zestawy zagadnień egzaminacyjnych. 

11. Eliminacje finałowe etapu centralnego odbędą się 02 kwietnia 2016 r.                                

o godz.800. Po ich zakończeniu w tym samym dniu Komitet Główny ogłasza listę 

laureatów i finalistów Olimpiady.  

12. Uczniowie, którzy nie zostali zgłoszeni nie mogą uczestniczyć na żadnym etapie 

Olimpiady. 

 

Rozdział XI. Wykaz Komitetów Okręgowych: 

 

1. Komitet Główny powołuje 16 komitetów okręgowych: 

1/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego 

2/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Zielonej Górze dla województwa lubuskiego 

3/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego 

4/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Opolu dla województwa opolskiego 

5/ Komitet Okręgowy Olimpiady we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego 

6/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego 

7/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Chorzowie dla województwa śląskiego 

8/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Ostrołęce  dla województwa mazowieckiego 

9/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Szczecinie  dla województwa zachodniopomorskiego 

10/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Gdańsku dla województwa pomorskiego 

11/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Białymstoku dla województwa podlaskiego 

12/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Zamościu dla województwa lubelskiego 

13/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Olsztynie dla województwa warmińsko – 

mazurskiego 

14/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Krakowie dla województwa małopolskiego 

15/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Skierniewicach dla województwa łódzkiego 

16/ Komitet Okręgowy Olimpiady w Przemyślu dla województwa podkarpackiego 
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Rozdział XII. Zasady organizacji Olimpiady Wiedzy o Prawie  

 

1. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla 

prawa.  

2. Komitet Główny Olimpiady: 

Siedziba:  II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika                          

w Ostrołęce 

        ul. Prądzyńskiego 5, 07 – 410  Ostrołęka 

       tel./fax. (29)764-54-37, (29)769-43-83 – przewodniczący KG 

      e-mail:kancelaria2slo@interia.pl, www.slo2.pl, www.olimpiadaprawa.republika.pl   

       Dyrektor szkoły (Przewodniczący): mgr Adam Ochenkowski 

Skład:  1/ mgr Adam Ochenkowski – przewodniczący, Dyrektor II 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce 

2/ prof. dr hab. Stanisław Pikulski – wiceprzewodniczący, Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie; 

przedstawiciel dziekana – dr Małgorzata Augustyniak 

3/ prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski - wiceprzewodniczący, Dziekan 

Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; przedstawiciel Dziekana 

–   dr Andrzej Jackiewicz 

4/ adw.Wojciech Domański – członek, prawnik, Kancelaria Adwokacka              

w Ostrołęce 

5/ mgr Jolanta Ciszkowska – członek, nauczyciel historii                               

w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika                        

w Ostrołęce 

6/ mgr Adam Zienkiewicz – członek, nauczyciel, historii i wiedzy                                   

o społeczeństwie w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 

7/ mgr Andrzej Jackiewicz – członek, prawnik, wykładowca Wydziału 

Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 

8/ mgr Tomasz Szmitko – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie                 

w  II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika                         

w Ostrołęce 

3. Patronat organizacyjny: 

1/ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego                           

w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10 – 702 Olsztyn 

a/ tel. (89) 527-08-85, fax. (89) 535-15-97 

b/ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  – prof. dr hab. Stanisław Pikulski 

c/ e-mail: hade@uwm.edu.pl; www.uwm.edu.pl 

 2/ Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok 

  a/ tel. (85) 732-70-62, fax (85) 740-60-89 

  b/ Dziekan Wydziału Prawa – prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski 

  c/ e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl; www.prawo.uwb.edu.pl  

mailto:kancelaria2slo@interia.pl
http://www.slo2.pl/
http://www.olimpiadaprawa.republika.pl/
mailto:hade@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/
mailto:wp-sekr@uwb.edu.pl
http://www.prawo.uwb.edu.pl/
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4. Komitety Okręgowe Olimpiady i ich siedziby: 

1/ Komitet Okręgowy w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego 

Siedziba:  II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamojskiej i Heleny  

Modrzejewskiej, ul. Matejki 8/10, 60-766 Poznań 

tel. (61) 866-28-92, e-ail:sekretariat@2lo.poznan.pl,www.2lo.poznan.pl 

,                     Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Dembska 

2/ Komitet Okręgowy w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Siedziba: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące  

ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń 

tel. (56) 660-22-90,e-mail: koowop.torun@wp.pl, www.8lo.torun.pl                                                     

Dyrektor szkoły: mgr Urszula Przedpełska  

3/ Komitet Okręgowy w Zielonej Górze dla województwa lubuskiego 

Siedziba:  Zespół Szkół Ekonomicznych  

ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra, tel. (68) 454-45-50,                                           

e-mail: ekonomik@zsek.zgora.pl, www.zsek.zgora.pl                                                                                                   

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Bogacz – Szczepańska  

4/ Komitet Okręgowy w Chorzowie dla województw: śląskie 

Siedziba:  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie 

      ul. Dąbrowskiego 36, 41-500 Chorzów 

tel. fax (32) 2417-294; e-mail:slowak@slowacki.edu.pl;www.slowacki.edu.pl  

                    Dyrektor szkoły: mgr Przemysław Fabjański  

                5/ Komitet Okręgowy w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego 

Siedziba: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im.prof.Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

       ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce; tel. (41) 345-69-19;                                                                        

e-mail: wseip@wseip.edu.pl; www.wseip.edu.pl ,                                                                               

Dziekan Wydziału Prawa: dr Krzysztof Wątorek                                                                                                

6/ Komitet Okręgowy w Ostrołęce dla województwa mazowieckiego 

Siedziba:  II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce 

  ul. Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka 

       tel./fax (29)764-54-37; e-mail: kancelaria2slo@interia.pl, www.slo2.pl  

       Dyrektor szkoły: mgr Adam Ochenkowski 

7/ Komitet Okręgowy w Opolu dla województwa opolskiego 

Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu 

      ul. Licealna 3, 45-714 Opole 

  tel. (77) 474-29-44; e-mail: sekretariat@zso1.opole.pl,  www.zso1.opole.pl      

      Dyrektor szkoły: mgr Zofia Godlewska 

8/ Komitet Okręgowy we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego 

Siedziba:  Liceum Ogólnokształcące Nr 12 im. Bolesława Chrobrego 

      Plac Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław 

  tel. (71) 359-37-73; e-mail: sekretariat@lo12.wroc.pl,  www.lo12.wroc.pl      

      Dyrektor szkoły: dr Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska 

 

mailto:sekretariat@2lo.poznan.pl
http://www.2lo.poznan.pl/
mailto:zsps@pro.onet.pl
http://www.8lo.torun.pl/
mailto:ekonomik@zg.pl
http://www.zsek.zgora.pl/
mailto:slowak@slowacki.edu.pl
http://www.slowacki.edu.pl/
mailto:e-mail:%20olimpiada.prawo@wseip.edu.pl
mailto:kancelaria2slo@interia.pl
http://www.slo2.pl/
mailto:sekretariat@ilo.opole.pl
http://www.ilo.opole.pl/
mailto:sekretariat@lo12.wroc.pl
http://www.lo12.wroc.pl/
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9/ Komitet Okręgowy w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego 

Siedziba:  IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie 

       ul. Świętej Kingi 2, 71-032 Szczecin 

      tel. (91) 483-42-44; e-mail: sekretariat@lo4.szczecin.pl, www.lo4.szczecin.pl   

                               Dyrektor szkoły: mgr Janusz Olczak  

          10/ Komitet Okręgowy w Gdańsku dla województwa pomorskiego 

Siedziba:  VI Liceum Ogólnokształcące  

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk 

tel. (58) 346-38-21; e-mail: vilogdansk@gmail.com, www.vilogdansk.pl                                                                            

Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Zbierski  

11/ Komitet Okręgowy w Zamościu dla województwa lubelskiego 

Siedziba:  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

       ul. Akademicka 8, 22- 400 Zamość 

       tel. (84) 639-28-01; e-mail: zam.1lo@2com.pl, www.1lo.com.pl                   

       Dyrektor szkoły: mgr Zygmunt Kamiński  

12/ Komitet Okręgowy w Białymstoku dla województwa podlaskiego 

Siedziba: IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 

       ul. Zwierzyniecka 9a, 15-312 Białystok 

      tel. (85) 742-23-18; e-mail:  owop@4lo.bialystok.pl,  www.4lo.bialystok.pl                

       Dyrektor szkoły: mgr Bożena Karpowicz  

13/ Komitet Okręgowy w Olsztynie dla województwa warmińsko – mazurskiego  

Siedziba: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  

       ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn 

       tel. (89) 524-64-70; e-mail: hade@uwm.edu.pl,  www.uwm.edu.pl                 

       Dziekan wydziału: prof.dr hab. Stanisław Pikulski  

14/ Komitet Okręgowy w Krakowie dla województwa małopolskiego 

Siedziba:  V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 

       ul. Studencka 12, 31- 116 Kraków 

       tel.(12)422-31-72;e-mail:owp@v-lo.krakow.pl, www.v-lo.krakow.pl   

                  Dyrektor szkoły: mgr Stanisław Pietras 

          15/ Komitet Okręgowy w Skierniewicach dla województwa łódzkiego 

Siedziba:        Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa 

       ul. Sienkiewicza 10, 96- 100 Skierniewice 

      tel. (46) 833-31-89; e-mail: lo.prus.skierniewice@interia.eu, www.loprus.pl                    

         Dyrektor szkoły: mgr Iwona Leśniewicz 

           16/ Komitet Okręgowy w Przemyślu dla województwa podkarpackiego 

Siedziba:  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 

       ul. Słowackiego 21, 37- 700 Przemyśl 

       tel. (16) 676-95-70; e-mail: liceum@slowak.edu.pl,www.slowak.edu.pl                    

         Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Dziumak  

5. Komitet Główny roześle w dniu eliminacji szkolnych/ eliminacji okręgowych        

drogą e-mailową do zainteresowanych szkół/komisji okręgowych biorących udział                     

mailto:sekretariat@lo4.szczecin.pl
http://www.lo4.szczecin.pl/
mailto:vilogdansk@gmail.com
http://www.vilogdansk.pl/
mailto:zam.1lo@2com.pl
http://www.1lo.com.pl/
mailto:owop@4lo.bialystok.pl
http://www.4lo.bialystok.pl/
mailto:hade@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/
mailto:dyrekcjasobieski@tlen.pl
http://www.sobieski.krakow.pl/
mailto:lo33@toya.net.pl
http://www.lo33.pl/
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w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie po jednym egzemplarzu testu i jednym egzemplarzu 

tematu pracy pisemnej zgodnie z kartą zgłoszenia. Komisja szkolna/ okręgowa drukuje 

dwustronnie odpowiednią ilość egzemplarzy dla zdających zgodnie ze zgłoszeniem 

podanym do Komitetu Głównego. Jeżeli ilość uczniów ulegnie zmianie należy odnotować 

w protokole (załącznik nr 2 regulaminu). Otrzymany test i temat pracy pisemnej wraz                   

z kluczem odpowiedzi i kryteriami oceniania w dniu eliminacji szkolnych/okręgowych 

należy zabezpieczyć do momentu ujawnienia w sali egzaminacyjnej. Klucze odpowiedzi 

należy otworzyć komisyjnie dopiero po napisaniu testu przez uczestników. Testy są 

jednakowe dla wszystkich, uczestnicy powinni siedzieć pojedynczo  w ławce. 

6. Protokół z eliminacji szkolnych Komisja Szkolna przesyła do właściwego Komitetu 

Okręgowego, a kopię do Komitetu Głównego.  

7. Testy i prace pisemne etapu okręgowego uczestnicy piszą w siedzibie Komitetu 

Okręgowego (miejscu wskazanym przez Komitet Okręgowy). W trakcie pisania testów                            

i pracy pisemnej komitety przebywają w sali i obserwują piszących.  

8. W trakcie eliminacji okręgowych może uczestniczyć delegowany przedstawiciel 

Komitetu Głównego w charakterze obserwatora.  

9. Uczniowie z dysleksją lub dysgrafią lub innym schorzeniem powinni dołączyć  

orzeczenie   z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej).  

10. W przypadku udziału osób niepełnosprawnych komisje poszczególnych etapów 

dokonają wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować 

olimpiadę w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały ich udziału. Udział                     

w eliminacjach, wyżywienie oraz  noclegi dla tych osób należy organizować                               

w pomieszczeniach łatwo dostępnych.  

11. Komitety Okręgowe nagradzają laureatów etapu okręgowego - uczestników, którzy 

przechodzą do finału ogólnopolskiego.  

12. Testy i prace pisemne nie będą zwracane. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w całości bądź 

części  z zaznaczeniem nazwiska autora. 

14. Decyzje komisji olimpiady III etapu zapadają większością głosów. 

15. Wszelkich informacji na temat olimpiady udzielają Komitety Okręgowe, nauczyciele, 

organizator i Komitet Główny. 

16. W wyniku eliminacji centralnych ustala się 50% laureatów, pozostali uczestnicy zostają 
finalistami Olimpiady, jeżeli z egzaminu ustnego otrzymali co najmniej 15 pkt.   

17. Olimpiada ma charakter Ogólnopolski. 

18.  Ogólnopolski Finał Olimpiady kończy się uroczystym ogłoszeniem wyników Olimpiady, 

wręczeniem dyplomów dla laureatów i finalistów, wydaniem zaświadczeń dla laureatów                     

i finalistów, wręczeniem nagród, wystąpieniem zaproszonych gości.  

19. W przypadku nieobecności na eliminacjach szkolnych, okręgowych, centralnych z 

powodu różnych sytuacji zdrowotnych czy losowych uczestnik nie ponosi żadnych 

konsekwencji. Organizator nie przewiduje możliwości organizacji dodatkowych 

terminów poszczególnych etapów Olimpiady.  

20. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Komitet Główny                      

w porozumieniu z Organizatorem. 
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Rozdział XIII. Liczba miejsc dla poszczególnych okręgów w XVIII edycji 

Olimpiady Wiedzy o Prawie roku szkolnego 2015/2016 

1. Na podstawie Regulaminu XVIII Olimpiady Wiedzy o Prawie poszczególnym okręgom 

przypada jednakowa liczba miejsc  w zawodach ogólnopolskich i wynosi: 

1/ Komitet Okręgowy w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego – 3  

2/ Komitet Okręgowy w Toruniu dla województwa kujawsko – pomorskiego  – 3  

3/ Komitet Okręgowy we Zielonej Górze dla województwa lubuskiego – 3  

4/ Komitet Okręgowy we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego – 3  

5/ Komitet Okręgowy w Opolu dla województwa opolskiego – 3 

6/ Komitet Okręgowy w Kielcach dla województw: świętokrzyskie - 3 

7/ Komitet Okręgowy w Chorzowie dla województwa śląskiego - 3 

8/ Komitet Okręgowy w Ostrołęce  dla województwa  mazowieckiego – 3 

9/ Komitet Okręgowy w Szczecinie  dla województwa zachodniopomorskiego  – 3+1 

 10/ Komitet Okręgowy w Gdańsku dla województwa pomorskiego – 3+1  

11/ Komitet Okręgowy w Białymstoku dla województwa  podlaskiego – 3 

12/ Komitet Okręgowy w Zamościu  dla województwa lubelskiego – 3  

13/ Komitet Okręgowy w Olsztynie  dla województwa warmińsko – mazurskiego – 3 

14/ Komitet Okręgowy w Krakowie  dla województwa małopolskiego – 3+1  

15/ Komitet Okręgowy w Skierniewicach  dla województwa łódzkiego – 3  

16/ Komitet Okręgowy w Przemyślu  dla województwa podkarpackiego – 3  

2. Jeśli w poprzedniej edycji Olimpiady uczestnik z danego województwa zajął jedno z 

trzech pierwszych miejsc w zawodach centralnych, właściwemu Komitetowi 

Okręgowemu przysługuje prawo kwalifikowania do etapu centralnego o jednego 

uczestnika więcej   w kolejnej edycji. Dodatkowy przydział miejsc oznaczony jest 

w ust. 2 kolorem czerwonym, tj. +1. 

Rozdział XIV. Zasady porządkowe i dyskwalifikacje 

1. Przed wejściem na salę, w której będą odbywać się Zawody uczestnicy powinni 

okazać dokument potwierdzający ich tożsamość. Członkowie komisji odnotowują 

obecność uczestników na liście. Po odznaczeniu na liście uczestnik powinien zająć 

wskazane miejsce w sali.  

2. Niezwłocznie po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na 

rozwiązywanie testu/pisania pracy uczestnicy zaprzestają udzielania odpowiedzi, 

pozostają na miejscu i oddają arkusze na żądanie członka komisji.  

3. Uczestnik Olimpiady podlega dyskwalifikacji, jeżeli w trakcie rozdawania/zbierania 

prac lub w czasie przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi: pracuje niesamodzielnie, 

posiada jakiekolwiek włączone urządzenie telekomunikacyjne lub elektroniczny 

nośnik informacji/danych, korzysta z jakichkolwiek materiałów (książek, skryptów, 

opracowań itp.) lub form łączności komunikacyjnej. Komisja może zdyskwalifikować 

uczestnika niestosującego się także do innych zasad wynikających z Regulaminu lub 

Harmonogramu Olimpiady.  

4. Jeżeli do 2 lat po zakończeniu Zawodów uczestnikowi zostanie udowodnione, że 

dopuścił się zabronionych zachowań określonych w rozdziale XIV ust. 3, zostanie 

poddany procedurze odebrania uprawnień, które zdobył podczas danej edycji 

Olimpiady.  
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Załączniki – wzory pism i dokumentów 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

 

 

………………………………………………. 

(pieczątka szkoły)     ………………………….., dn. …………….

   

 

       Komitet Okręgowy 

Olimpiady Wiedzy o Prawie 

w ………………………............................ 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w  Olimpiadzie Wiedzy o Prawie 

 

 

Komisja Szkolna  Olimpiady Wiedzy o Prawie w składzie: 

- Przewodniczący Komisji ……………………………………………………………………... 

- Członkowie Komisji ………………………………………………………………………….. 

stwierdza, że: do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się …………… uczniów,  

w tym …………… uczniów z klas maturalnych. 

Podaję adres e-mailowy do przesłania testów:....................................................................... 

Zobowiązujemy się uiścić opłatę rekrutacyjną za ...........uczniów po 10 złotych (słownie: 

dziesięć złotych). Razem.............zł na konto II Społecznego LO im. Toniego Halika                     

w Ostrołęce, konto bankowe w PKO BP Nr 58 1020 3802 0000 1202 0177 0684                            

z dopiskiem XVIII Olimpiada Wiedzy o Prawie.  

Do wiadomości: 

Komitet Główny Olimpiady: 

kancelaria2slo@interia.pl     

W załączeniu poświadczona kserokopia dowodu wpłaty opłaty za udział. 

 

Dyrektor Szkoły      Przewodniczący Komisji  

 

 

……………………………….    …………………………………. 

 

Uwaga! Niniejszą kartę przesyła szkoła do Komitetu Okręgowego i Komitetu Głównego do 

dnia 16.X.br.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

 

 

……………………………………….. 

(pieczątka szkoły)      ………………………….., dn. …………. 

  

                                                     Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie 

                                                               z siedzibą w .......................................................... 

                                                              ............................................................................... 

        

 

 

Protokół eliminacji szkolnych 

 Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

 

Na podstawie eliminacji testowych, w których wzięło udział ………… uczniów, Komisja 

Szkolna w składzie: 

- Przewodniczący ………………………………………………………………………………. 

- Członkowie …………………………………………………………………………………… 

stwierdza, że do eliminacji okręgowych zakwalifikowani zostali następujący uczniowie: 

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

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

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

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

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

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

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

Do protokołu Komisja dołącza testy zakwalifikowanych uczniów z naszej szkoły do etapu 

okręgowego. 

Do wiadomości: 

Komitet Główny Olimpiady: 

kancelaria2slo@interia.pl  

 

Dyrektor Szkoły     Przewodniczący Komisji  

 

 

……………………………….   ……………………………………….. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

                                    …………………………..,dn. …………. 

     

 ……………………………………. 

( pieczątka komitetu okręgowego) 

                                                               Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie 

                                                           z siedzibą w II Społecznym LO im. Toniego Halika 

                                                               ul. Prądzyńskiego 5, 07 – 410 Ostrołęka 

 

Protokół eliminacji okręgowych 

 Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

Komitet Okręgowy  Olimpiady Wiedzy o Prawie w składzie: 

- Przewodniczący…………………………………………………………………………….... 

- Członkowie…………………………………………………………………………………… 

Stwierdza, że w eliminacjach okręgowych wzięło udział …………. uczestników z ……….. 

szkół. Do Finału Ogólnopolskiego zakwalifikowani zostali: 

1....……………………………………………………., suma pkt ………………… 

2....……………………………………………………., suma pkt ………………… 

3....……………………………………………………., suma pkt ………………… 

4....……………………………………………………., suma pkt ………………… 

 

W załączeniu Komitet Okręgowy przesyła testy i prace pisemne laureatów etapu 

okręgowego. 

Nazwisko i imię nauczyciela delegowanego przez Komitet Okręgowy w celu sprawowania 

opieki pedagogicznej 

……………………………………………………………………………………….. 

( jeden nauczyciel lub przewodniczący KO delegowany z Okręgu - koszty delegacji 

pokrywa macierzysta delegująca szkoła ) 

Telefon kontaktowy do 

nauczyciela………………………………………………………………… 

 

 

Przewodniczący Komitetu Okręgowego 

 

 

…………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

                                                                 ......................................, dnia...................... 

                                                              Niniejszą kartę przesyła szkoła do Komitetu Okręgowego  

.........................................................                           i Komitetu Głównego do dnia 16.X. br. 
(podłużna pieczęć szkoły)                                                     

 

                               KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 udziału w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie WIEDZY O PRAWIE  
 

Nazwa szkoły.......................................................................................................................... 

 

Adres....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................ 
 

Ilość osób.........  Adres internetowy e-mail............................................................................. 

 

Wykaz uczestników: 

L.p. Nazwisko i imię Klasa 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

 

Wyrażam zgodę na udział i zobowiązuję się uiścić opłatę rekrutacyjną za w.w. 

uczestników: 

                                                                                                                                                      

.............................................................       ...............................................................              
   (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)                                 (podpis opiekuna lub przewodniczącego Komisji Szkolnej ) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

 

                                                                  ......................................,dnia.......................... r. 

 

 
 

KARTA UCZESTNIKA ETAPU OKRĘGOWEGO 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

Uwaga! Proszę kartę wypełnić starannie, czytelnie, bezbłędnie i drukowanymi 

literami! 

 

 

1/ Dane uczestnika: 

a/ Imię (imiona) i nazwisko .................................................................................................... 

b/ data urodzenia …………................ c/ miejsce urodzenia ……………..……………………. 

d/ Adres internetowy e-mail....................................................................................................  

e/ tel.: e1/ stacjonarny – (0- …..) …………………….; e2/ komórkowy – 0 - ………………..... 

f/ adres zamieszkania: ul. ….......................................................... kod ….............................                 

Miejscowość …………………………………..........................................................…………… 

 

2/ Szkoła: Nazwa ………........................................................................................................ 

Klasa ……….... Adres: ul. …..................................................................... kod ……………… 

Miejscowość ……………………….....…………………………………………………………….. 

 

3/ Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do Olimpiady: 

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

 

 

        .................................................... 
                                       (podpis uczestnika ) 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych mojego syna/ 
córki:  
....................................................................………………………………………………………
………………………...............................................................................................................
(imię i nazwisko)ucznia/uczennicy szkoły…………...........................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................ 
(nazwa i adres szkoły) 
na stronach internetowych organizatorów, w wykazach uczestników, w tym 
zakwalifikowanych do II i III stopnia oraz na listach laureatów i finalistów, Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Prawie, organizowanej przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

……………………...................................................................................................................
(czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

Miejscowość.............................................. 

   (dzień- miesiąc- rok) 
Data   -   -     
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Załącznik nr 7 do Regulaminu  Olimpiady Wiedzy o Prawie  

 
 

PROTOKÓŁ DYSKWALIFIKACJI UCZESTNIKA OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE 
 

Na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dyskwalifikujemy 
uczestnika Olimpiady: 
 
imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Dyskwalifikacja nastąpiła podczas pracy w trakcie*: 
 

 X 

Eliminacji szkolnych  

Eliminacji okręgowych  

Eliminacji finałowych ( centralnych)  

 
 
*Prosimy o wstawienie znaku X w odpowiedniej komórce. 
 
z powodu ( opisać szczegółowo okoliczności i sytuacje jakie się zdarzyły ): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Podpisy Komisji Szkolnej/ Okręgowej/ Centralnej** przeprowadzającej eliminacje: 
**Proszę skreślić niepotrzebne nazwy 
1. ...................................................przewodniczący 

2. ................................................... 

3. ................................................... 

4. ................................................... 

5. ................................................... 

6. ………………………………........ 

Miejscowość.............................................. 

   (dzień- miesiąc- rok) 
Data   -   -     

 

 

 


