
 
REGULAMIN I EDYCJI KOLEGIUM LEGISLACJI 

Edycja Zimowa – „Legislacja w czasie kryzysu” 
 

§ 1 
Organizator 

I edycja Kolegium Legislacji realizowana jest przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, 
z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 81b lok. 73a, NIP: 701-03-46-695; REGON: 
146179980; KRS: 0000425007 (dalej: „Fundacja”).  
 

§ 2 
Uczestnicy programu 

1. Uczestnikiem I edycji Kolegium Legislacji może zostać student prawa.  
2. Uczestnikiem I edycji Kolegium Legislacji może zostać osoba, która z pozytywnym 

wynikiem przejdzie proces kwalifikacyjny określony w §4. 
3. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie były karane  

za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko nim 
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni 
praw publicznych.  

 
§ 3 

Proces rekrutacyjny 
1. Postępowanie rekrutacyjne zostało podzielone na trzy etapy, które będą odbywać się 

zgodnie z następującym harmonogramem:  
a. Etap I rekrutacji: 23.11.2020 r. – 18.12.2020 r.  

Wyniki I etapu rekrutacji: 20.12.2020 r.  
b. Etap II rekrutacji: 21.12.2020 r. – 23.12.2020 r.  

Wyniki II etapu rekrutacji: 04.01.2021 r.  
c. Etap III rekrutacji: 05.01.2020 – 18.01.2020 r.  

Wyniki rekrutacji: 22.01.2020 r.  
 

§4  
Zasady udziału w procesie rekrutacyjnym 

 
Proces rekrutacji składa się z trzech etapów. Aby wziąć w nim udział należy: 
W etapie I: 

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.kolegiumlegislacji.pl. Do 
formularza można dołączyć maksymalnie trzy rekomendacje w każdej z dwóch 
poniższych kategorii: 



 
a) Rekomendacje od organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, 

organizacje studenckie itp.)  
b) Rekomendacje od autorytetów naukowych tj. nauczycieli akademickich, 

praktyków prawniczych z minimalnym stopniem doktora nauk prawnych.  
2. Dodanie maksymalnie trzech rekomendacji w każdej z dwóch kategorii nie jest 

obowiązkowe, lecz wpływa na przyznawane punkty w procesie rekrutacyjnym.  
3. Organizator, ze względu na sytuację epidemiologiczną będzie honorować wydane 

zaświadczenia w formie elektronicznej, w tym również wiadomości e-mail  
z zaświadczeniem, które należy zapisać w formacie pdf.  

4. Do II etapu zakwalifikuje się maksymalnie 120 osób, które wypełnią poprawnie ankietę 
zgłoszeniową oraz uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku, gdy więcej osób 
uzyska tę samą liczbę punktów, co 120. osoba z grupy, do następnego etapu 
przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów. 
 

W etapie II 
1. Osoby zakwalifikowane przez komisję do tego etapu będą musiały uzupełnić test 

jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy dotyczącej znajomości bieżącej sytuacji  
w Polsce, Europie i na świecie oraz wszystkich aspektów związanych z legislacją  
w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące uzupełnienia testu online zostaną podane 
przez Organizatora 20 grudnia 2020 r. 

2. Do III etapu rekrutacji przechodzi maksymalnie 60 osób, które uzyskają największą 
liczbę punktów.  W przypadku, gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, co 60. 
osoba z grupy, do następnego etapu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką 
liczbę punktów. 

 
W etapie III  
1. Osoby zakwalifikowane przez komisję do tego etapu będą musiały przygotować 

prezentację wideo (zapis z osobiście przeprowadzonej prezentacji) trwającej  
do 10 minut. Temat prezentacji zostanie wskazany przez organizatora i przekazany  
5 grudnia drogą mailową.  

2. Kandydaci będą zobowiązani do przesłania nagrania do 18 stycznia 2021 r. w sposób 
umożliwiający pobranie pliku wideo na komputer lub jego obejrzenie w dowolnym 
momencie np. serwis YouTube (film niepubliczny – dostępny tylko dla osób mających 
link). Poza plikiem wideo kandydat zobowiązany jest do wysłania materiałów z których 
będzie korzystać w trakcie wystąpienia (np. prezentacja PowerPoint).  

 
  



 
§5 

Wyłonienie uczestników 
1. Na podstawie wyników testu wiedzy i oceny prezentacji wideo komisja konkursowa 

ustala listę rankingową. Waga wyników z testu wiedzy wynosi 40%, a ocena  
z prezentacji wideo 60%.  

2. Pierwszych trzydziestu kandydatów z listy rankingowej zostanie zakwalifikowanych  
do uczestnictwa w Kolegium Legislacji.  

3. O wynikach rekrutacji na każdym z trzech etapów będzie decydować komisja złożona  
z pracowników Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.  

4. O kolejnych etapach oraz wynikach rekrutacji kandydaci do projektu będą informowani 
drogą mailową, zgodnie z danymi kontaktowymi, które zostaną podane w formularzu 
zgłoszeniowym.  

5. Kandydaci, którzy uplasują się na kolejnych miejscach powyżej 30 – tworzą listę 
rezerwową kandydatów.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu przeprowadzenia 
testu wiedzy i przesłania prezentacji wideo. O wszystkich zmianach Organizator będzie 
informował mailowo.   

 
§ 4 

Zasady udziału w Kolegium Legislacji 
1. I edycja Kolegium Legislacji, edycja zimowa – „Legislacja w czasie kryzysu” odbędzie 

się w terminie: 13.02 – 21.02.2021 r.  
2. Realizowane w ramach kolegium zajęcia będą obywać się w Warszawie.  
3. Pierwszego dnia uczestnik projektu zobowiązany jest przedstawić podpisaną zgodę na 

utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku oraz innych dokumentów wskazanych przez 
Organizatora. Niedostarczenie wskazanych dokumentów będzie uniemożliwiało 
wzięcie udziału w kolegium.  

4. Udział w kolegium jest nieodpłatny.  
5. W czasie trwania programu Organizator zapewnienia wszystkim jego uczestnikom 

zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Organizator nie pokrywa 
kosztów dojazdu do Warszawy.  

6. Każdy uczestnik kolegium może uczestniczyć tylko w jednej jego edycji.  
 

§ 5 
Obowiązki uczestnika Kolegium Legislacji 

 
1. Uczestnik programu zobowiązany jest do: 

a. przestrzegania ustalonego przez Organizatora regulaminu oraz rozkładu zajęć,  
b. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem oraz do 

stosowania się do poleceń opiekuna lub prowadzącego zajęcia,  



 
c. prezentowania wysokiego poziomu kultury osobistej,  
d. do przestrzegania wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa 

wdrożonych przez Organizatora w miejscu wydarzenia, w tym w szczególności 
uczestnicy zobowiązani będą do stosowana maseczek ochronnych (przyłbic, 
elementów garderoby) zasłaniających usta i nos.  

2. Uczestnictwo w programie zostaje zakończone ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku:  

a. nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach;  
b. stawienia się uczestnika na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; 
c. nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień § 5 pkt. 1 niniejszego 

regulaminu. 
3. Uczestnik kolegium ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie  

z obowiązującymi ustawowo przepisami. 
4. Organizator kolegium powinien zostać bezzwłocznie powiadomiony o wszelkich 

wypadkach i szkodach materialnych. 
5. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody 

dokonała. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Po zakończeniu programu uczestnik uzyskuje certyfikat potwierdzający jego 

ukończenie. 
2. Materiały, które zostały przekazane przez kandydatów związane z programem i 

przekazane Organizatorowi nie podlegają zwrotowi. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz programu I edycji 

Kolegium Legislacji, edycja zimowa – „Legislacja w czasie kryzysu” z nagłych, 
nieprzewidzianych i niezależnych od woli Organizatora przyczyn, w tym z powodu 
ogłoszenia żałoby narodowej lub wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych 
uniemożliwiających zorganizowanie stacjonarnego spotkania.  

4. W przypadku sytuacji podjęcia przez Organizatora decyzji o zmianie terminu I edycji 
Kolegium Legislacji z powodów ujętych w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu 
zakwalifikowani uczestnicy będą zobligowani potwierdzić w terminie wyznaczonym 
przez Organizatora swoją obecność w nowym zaproponowanym terminie. Odmowa, 
bądź brak odpowiedzi będzie skutkować wejściem na listę uczestników osób z listy 
rezerwowej.  
Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności 
informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje 
poprzednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną. 


