
REGULAMIN OLIMPIADY Z USTROJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

§1 

ORGANIZACJA OLIMPIADY 

1. Organizatorami Olimpiady z Ustroju Samorządu Terytorialnego (dalej: Olimpiada) są: 

Zakład Ustroju Administracji Publicznej (dalej: „ZUAP” lub „Organizator”) przy 

wsparciu Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo (dalej: 

KNST) 

2. Olimpiada jest organizowana dla Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: WPAiE) kierunku Administracja. 

3. Zakres przedmiotowy Olimpiady obejmuje zagadnienia egzaminacyjne z Ustroju 

samorządu terytorialnego w roku akademickim 2021/2022. Zagadnienia stanowią punkt 

odniesienia dla formułowania pytań testowych, zagadnień problemowych oraz 

kazusów. Zagadnienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

UCZESTNICY OLIMPIADY 

 

1. W Olimpiadzie może wziąć udział Student WPAiE na kierunku Administracja, który 

nie uzyskał zaliczenia z egzaminu przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego oraz 

dokonał zgłoszenia udziału w Olimpiadzie. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest za pośrednictwem formularza 

obsługiwanego przez Organizatora oraz Prezesa KNST. 

3. Zgłoszenie jest dokonywane w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

4. Zgłoszenie zawiera następujące dane: 

a) imię i nazwisko Studenta, 

b) kierunek, tryb i rok studiów, 

c) numer indeksu, 

d) numer grupy ćwiczeniowej z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego, do 

której przypisany jest Student. 

5. Wymóg określony w ust. 4 pkt 4 nie dotyczy Studenta, który uzyskał już zaliczenie 

z ćwiczeń z Ustroju samorządu terytorialnego. 



6. W przypadku, gdy Zgłoszenie będzie niekompletne, Prezes KNST poinformuje o tym 

osobę dokonującą Zgłoszenia, zakreślając 7-dniowy termin do uzupełnienia braków. 

Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

z dokonania Zgłoszenia. 

7. Student, który dokonał Zgłoszenia, ma prawo je wycofać nie później niż 3 dni przed 

przeprowadzeniem pierwszego etapu Olimpiady. Wycofanie zgłoszenia następuje 

w formie pisemnej na adres mailowy kolosamorzaduterytorialnego@gmail.com  

 

§ 3 

TERMIN PRZEPROWADZENIA OLIMPIADY 

1. Olimpiada odbywa się w terminie:  

− pierwszy etap w dniu 19.05.2022 r., 

− drugi i trzeci etap w dniu 23.05.2022 r.  

2. Miejsce i godzina przeprowadzenia każdego etapu Olimpiady zostanie podana do 

wiadomości Uczestnikom Olimpiady (dalej: „Uczestnicy”) drogą mailową, na adres 

podany w zgłoszeniu, co najmniej 2 dni przed przeprowadzeniem danego etapu 

Olimpiady.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Olimpiady z przyczyn związanych 

ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii oraz innymi ogłoszonymi 

stanami nadzwyczajnymi, o czym niezwłocznie poinformują Uczestników drogą 

mailową 

 

§ 4 

ETAPY OLIMPIADY 

1. Olimpiada składa się z trzech etapów:  

− pierwszy etap – test jednokrotnego wyboru,  

− drugi etap – udzielenie odpowiedzi na zagadnienie problemowe, 

− trzeci etap – rozwiązanie kazusu. 

2. Pierwszy etap Olimpiady przeprowadzany jest w formie pisemnej, a drugi i trzeci w formie 

ustnej. 

3. W pierwszym etapie Olimpiady, Uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru, 

składający się z 60 pytań jednokrotnego wyboru (a-b-c-d). Czas rozwiązania testu wynosi 60 

minut. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.  
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4. Do drugiego etapu Olimpiady zostają zakwalifikowani Uczestnicy, którzy udzielili co 

najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w pierwszym etapie Olimpiady. Wyniki testu zostaną 

podane do wiadomości Uczestnikom drogą mailową, nie później niż w dniu następującym po 

dniu przeprowadzeniu pierwszego etapu Olimpiady.  

5. W drugim etapie Olimpiady, Uczestnicy omawiają zagadnienie problemowe wylosowane 

z puli pytań ustalonych przez Komisję Olimpiady (dalej: „KO”).  

6. KO ocenia Uczestników drugiego etapu Olimpiady, stosując jednolite kryteria:  

1) merytoryczna prawidłowość udzielonej odpowiedzi – maksymalnie 20 punktów;  

2) respektowanie terminologiczno-pojęciowych uwarunkowań języka prawniczego i języka 

prawnego – maksymalnie 10 punktów;  

3) forma omówienia zagadnienia problemowego (wystąpienie publiczne) – maksymalnie 5 

punktów.  

7. Do trzeciego etapu Olimpiady zostają zakwalifikowani Uczestnicy, którzy zdobyli co 

najmniej 50% punktów w drugim etapie Olimpiady. KO sporządza listę rankingową 

Uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu Olimpiady i podaje ją niezwłocznie do 

wiadomości Uczestnikom, określając miejsce i godzinę przeprowadzenia trzeciego etapu 

Olimpiady.  

8. W trzecim etapie Olimpiady, Uczestnicy prezentują przed KO rozwiązanie kazusu, 

wylosowanego z puli kazusów przygotowanych przez KO. Do oceny odpowiedzi Uczestników 

stosuje się kryteria określone w ust. 6.  

9. Uczestnikom zapewnia się materiały niezbędne do udziału w trzecim etapie Olimpiady, 

w tym wyciągi z wybranych aktów prawnych.  

10. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu Olimpiady, KO wyłania laureatów trzech pierwszych 

miejsc w Olimpiadzie. Wyniki Olimpiady zostaną ogłoszone przez KO ustnie w miejscu 

przeprowadzenia trzeciego etapu, po przeprowadzeniu tajnej narady i głosowania.  

11. Zwycięzcą Olimpiady zostaje Uczestnik, który w trzecim etapie Olimpiady uzyska 

najwyższą liczbę punktów z rozwiązywanego kazusu.  

12. Laureatami Olimpiady zostają Uczestnicy, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki w trzecim 

etapie Olimpiady. 

 

§ 5 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Uczestnik Olimpiady, który zakwalifikuje się do drugiego etapu uzyskuje ocenę dobrą (4,0) 

z egzaminu oraz z ćwiczeń z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 



2-3. Jeżeli uzyskana ocena lub oceny nie satysfakcjonują Uczestnika, składa on Prowadzącemu 

ćwiczenia z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego oświadczenie o niezaakceptowaniu 

oceny i przystępuje do zaliczenia na zasadach ogólnych, przewidzianych dla grupy, do której 

jest przypisany.  

2. Uczestnik Olimpiady, który zakwalifikuje się do trzeciego etapu uzyskuje ocenę dobry plus 

(4,5) z egzaminu oraz z ćwiczeń z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego. Przepis ust. 1 

zd. 2 stosuje się odpowiednio.  

3. Nagrodami dla laureatów trzech pierwszych miejsc w trzecim etapie Olimpiady są:  

1) ocena bardzo dobra (5,0) z egzaminu oraz z ćwiczeń z przedmiotu Ustrój 

samorządu terytorialnego, 

2) nagrody rzeczowe.  

4. KO może wyróżnić oraz przyznać nagrody specjalne Uczestnikom trzeciego etapu 

Olimpiady. Przepisy ust. 3 pkt 2-3 stosuje się odpowiednio.  

5. Prowadzący ćwiczenia z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego mogą, na zasadach 

przez nich ustalonych i podanych do wiadomości grupy, nagradzać Uczestników, którzy nie 

zakwalifikowali się do kolejnych etapów, w ramach przyznawanych im ocen z ćwiczeń. Sposób 

nagradzania powinien być stosowny do rezultatów uzyskanych przez Uczestnika na 

Olimpiadzie.  

 

§ 6 

KOMISJA OLIMPIADY 

1. Członków KO wyłania Kierownik ZUAP spośród pracowników naukowo–dydaktycznych 

zatrudnionych w Instytucie Nauk Administracyjnych oraz współpracowników Instytutu. Liczba 

członków KO nie może być mniejsza niż pięć i większa niż siedem osób.  

2. Do zadań KO należy:  

1) sporządzenie listy rankingowej oraz protokołu po każdym etapie Olimpiady 

z wyodrębnieniem Uczestników, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu 

Olimpiady;  

2) ogłoszenie wyników trzeciego etapu Olimpiady;  

3) wypełnianie obowiązków informacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie;  

4) dokonanie oceny odpowiedzi Uczestników, na podstawie kryteriów określonych 

w Regulaminie.  

 

  



§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Wykładowców z przedmiotu Ustrój 

samorządu terytorialnego w zakładce Materiały dla studentów.  

 

Załącznik: 

− wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Ustroju Samorządu Terytorialnego w roku 

akademickim 2021/2022 opublikowany w podręczniku J. Korczak, P. Lisowski, 

A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wrocław 2020 dostęp online: 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/115903  

 

 

Kierownik Zakładu Ustroju Administracji Publicznej 

Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/81797
jerko
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