Oświadczenie Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie
w sprawie dalszej organizacji.
W związku z brakiem oferty Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację olimpiad prawniczych, a tym samym braku dotacji
na organizację kolejnych edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie informujemy, że w chwili obecnej planujemy
kontynuację tego przedsięwzięcia w wymiarze ogólnopolskim jako komercyjne. W związku z ustaleniem wpisowego od
rodziców uczestników niektóre instytucje wycofały się z przyznania Olimpiadzie patronatu honorowego wskazując
komercyjny charakter (Minister Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki). Jednocześnie
pragniemy podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom oraz osobom, które przez ostatnie 25 lat pomagały w sprawnym
przeprowadzeniu szkolnych i okręgowych etapów Olimpiady.

Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie jest mgr Adam Ochenkowski, Dyrektor II Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Udało mu się stworzyć pierwszy w Polsce interdyscyplinarny konkurs
obejmujący tematykę z zakresu prawa. Spotkało się to z przychylnością i zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli.
Co roku w Olimpiadzie startowali uczniowie z ponad 300 szkół z całej Polski. Łącznie do I Etapu rozgrywki przez 25 lat
przystąpiło prawie 30 tys. uczniów szkół licealnych z całej Polski, którzy swoją przyszłość wiążą z karierą prawniczą.

O randze i znaczeniu w Polsce Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie świadczy fakt, że jej laureaci i finaliści mieli
możliwość podjęcia studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie
Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie w Białymstoku,
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, KUL, Uniwersytecie Śląskim. Olimpiada co roku odbywała się pod patronatem
Komisji Europejskiej, Przedstawicielstwa w Polsce, Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
Marszałeka Województwa Mazowieckiego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Izby Radców
Prawnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Prokuratora
Okręgowego w Ostrołęce, Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Ostrołęki, Kancelarii Adwokackiej Ostrołęka - Paweł
Niewiadomski. Wielu laureatów to także absolwenci studiów prawniczych uniwersytetów.

Olimpiada miała na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in.
państwa, prawa. Miała też podnosić świadomość prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla
prawa. Uczniowie, którzy uczestniczyli w Olimpiadzie poznawali problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego,
politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmowała m.in. podstawy ustroju RP, zasady i procedury demokratyczne
oraz zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe zachodzące w Polsce, Europie i na świecie.

Uczniowie zdobywali także wiedzę dotyczącą instytucji życia publicznego m.in. z zakresu działalności partii politycznych,
instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą mierzyli się uczestnicy Olimpiady,
było prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.
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