
REGULAMIN 

Olimpiady Publicznoprawnej 

w roku akademickim 2019/2020 

 

§ 1. 

 1. Olimpiada Publicznoprawna, zwana dalej „Olimpiadą”, jest konkursem sprawdzającym 

wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz 

publicznego prawa gospodarczego – przedmiotów objętych programem kształcenia na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 2. Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje całość zagadnień egzaminacyjnych 

z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz publicznego prawa 

gospodarczego. 

 

§ 2. 

 1. Organizatorami Olimpiady są: Instytut Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej „Instytutem”, Koło Naukowe 

Prawa Publicznego „Imperium” oraz Koło Naukowe Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości. 

 2. Olimpiadę przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez 

Dyrektora Instytutu. 

 

§ 3. 

 1. Do udziału w Olimpiadzie uprawnieni są studenci trzeciego roku stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów prawa, którzy uzyskają zaliczenie ćwiczeń z postępowania 

administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego, lub 

otrzymają zaświadczenie wystawione przez prowadzących ćwiczenia z obu przedmiotów, 

potwierdzające merytoryczne przygotowanie do udziału w Olimpiadzie. 

 2. Studenci zgłaszają chęć uczestnictwa w Olimpiadzie w terminie do dnia 8 grudnia 

2019 r., za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebSMqXLq38lI0uPnQ0pt4P9McrRWXFhF4_zmaMY-CFySPVow/viewform 

Studenci, którzy nie zgłoszą chęci uczestnictwa w Olimpiadzie w sposób opisany w zdaniu 

powyższym, nie mogą uczestniczyć w Olimpiadzie.  

 

§ 4. 

 1. Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 11:30 w sali 

2D. Uczestnicy przystępujący do pierwszego etapu Olimpiady przedkładają dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w  § 3 ust. 1. Pierwszy etap Olimpiady polega 

na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru, spośród których po 25 

pytań dotyczy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz publicznego 

prawa gospodarczego. Czas na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wynosi 60 minut. 



Uczestnicy pierwszego etapu Olimpiady nanoszą odpowiedzi na karty odpowiedzi przeznaczone 

do elektronicznego sprawdzenia. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie testowe 

uczestnik otrzymuje jeden punkt.  

 2. Wyniki pierwszego etapu Olimpiady ustala Komisja na podstawie elektronicznego 

sprawdzenia kart odpowiedzi. 

 3. Do udziału w drugim etapie Olimpiady może zostać zakwalifikowany wyłącznie 

uczestnik pierwszego etapu Olimpiady, który: 

1) uzyska nie mniej niż 13 punktów z tytułu udzielenia odpowiedzi na pytania 

z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz  

2) uzyska nie mniej niż 13 punktów z tytułu udzielenia odpowiedzi na pytania 

z zakresu publicznego prawa gospodarczego. 

 4. Spośród uczestników pierwszego etapu Olimpiady spełniających warunek, o którym 

mowa w ust. 3, do drugiego etapu Olimpiady zostaje zakwalifikowanych trzydziestu uczestników, 

których uzyska najwyższą punktację. 

 5. Liczba uczestników określona w ust. 4 ulega odpowiedniemu zwiększeniu w przypadku 

uzyskania tej samej punktacji przez uczestników, którzy zajęli ostatnie miejsce premiowane 

awansem do drugiego etapu Olimpiady. 

 

§ 5. 

 1. Drugi etap Olimpiady odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 8:15 w Amfiteatrze 

BC. Polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania dotyczące jednego kazusu dotyczącego 

postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz jednego kazusu dotyczącego 

publicznego prawa gospodarczego. Czas na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wynosi 

120 minut. W trakcie udzielania odpowiedzi na pytania uczestnicy mogą korzystać z tekstów aktów 

prawnych, niezawierających dodatkowych oznaczeń i notatek. 

 2. Odpowiedzi na pytania w ramach drugiego etapu Olimpiady podlegają: 

1) ocenie egzaminacyjnej; 

2) ocenie konkursowej. 

 3. Oceny egzaminacyjne są wystawiane według skali ocen określonej w Regulaminie 

studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik drugiego etapu otrzymuje: 

1) ocenę egzaminacyjną z postępowania administracyjnego 

i sądowoadministracyjnego – wystawianą łącznie na podstawie wyników testu 

(w zakresie pytań z tego przedmiotu), przeprowadzonego w ramach I etapu 

Olimpiady, oraz odpowiedzi na pytania dotyczące kazusu z tego przedmiotu 

w ramach II etapu Olimpiady; 

2) ocenę egzaminacyjną z publicznego prawa gospodarczego – wystawianą łącznie na 

podstawie wyników testu (w zakresie pytań z tego przedmiotu), przeprowadzonego 

w ramach I etapu Olimpiady, oraz odpowiedzi na pytania dotyczące kazusu z tego 

przedmiotu w ramach II etapu Olimpiady. 



 4. Oceny egzaminacyjne są ocenami z egzaminów z postępowania administracyjnego 

i sądowoadministracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego i podlegają wpisowi do 

protokołów egzaminacyjnych, przy czym: 

1) niedostateczna ocena egzaminacyjna nie jest oceną z egzaminu i nie podlega 

wpisowi do protokołu egzaminacyjnego; 

2) oceny podlegają wpisowi do protokołów egzaminacyjnych pod warunkiem 

uprzedniego wpisania do protokołów pozytywnych ocen zaliczeniowych z ćwiczeń; 

3) uczestnik drugiego etapu Olimpiady, który uzyskał niedostateczną ocenę 

egzaminacyjną z jednego przedmiotu, nie jest uprawniony do otrzymania oceny 

z egzaminu z drugiego przedmiotu, choćby była to ocena pozytywna, chyba że 

Komisja postanowi inaczej; 

4) uczestnik drugiego etapu Olimpiady, który uzyskał pozytywne oceny 

egzaminacyjne z obu przedmiotów, może odmówić przyjęcia oceny z egzaminu 

z jednego lub obu przedmiotów; odmowa przyjęcia oceny powinna zostać 

zgłoszona niezwłocznie po ogłoszeniu oceny; 

5) uczestnik drugiego etapu Olimpiady, który został zakwalifikowany do udziału 

w trzecim etapie Olimpiady – zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, i nie przystąpił 

do trzeciego etapu, nie jest uprawniony do otrzymania ocen z egzaminów z obu 

przedmiotów. 

 5. Ocena konkursowa jest wystawiana w skali punktowej, od 0 do 20 punktów za 

odpowiedzi na pytania dotyczące jednego kazusu. Z oceny konkursowej wyłączeni są uczestnicy 

drugiego etapu Olimpiady, którzy uzyskali niedostateczną ocenę egzaminacyjną z jednego lub obu 

przedmiotów. 

 6. Pięciu uczestników drugiego etapu Olimpiady, których uzyska najwyższą punktację 

w ramach oceny konkursowej, zostaje zakwalifikowanych do udziału w trzecim etapie Olimpiady.  

 

§ 6. 

 1. Trzeci etap Olimpiady odbędzie się w styczniu 2020 r. Komisja zawiadomi uczestników 

trzeciego etapu o dacie i miejscu jego przeprowadzenia z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 

10 dni. Trzeci etap polega na wystąpieniu w symulacji rozprawy w ramach postępowania 

sądowoadministracyjnego. 

 2. Po ogłoszeniu wyników drugiego etapu Olimpiady uczestnicy zakwalifikowani do 

udziału w trzecim etapie Olimpiady zgodnie z § 5 ust. 6, otrzymują opis stanu faktycznego, 

będącego podstawą przeprowadzenia symulacji. Uczestnicy wybierają role procesowe, w których 

będą występować podczas symulacji, według kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych 

w ramach oceny konkursowej w drugim etapie Olimpiady. 

 3. Przy ocenie wystąpień uczestników trzeciego etapu Olimpiady Komisja uwzględnia: 

1) trafność argumentacji prawnej; 

2) spójność i logikę wywodów; 

3) funkcjonalne wykorzystanie dorobku doktryny i orzecznictwa; 



4) poprawność językową. 

 4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3 powyżej, Komisja wyłania laureatów I, II 

i III miejsca Olimpiady. Komisja może przyznać wyróżnienia. 

 5. W przypadku wysokiej jakości wystąpienia uczestnika trzeciego etapu Olimpiady oceny 

egzaminacyjne, o których mowa w § 5 ust. 3, mogą ulec podwyższeniu. 

 

§ 7. 

 Spory i wątpliwości na tle interpretacji przepisów niniejszego regulaminu rozstrzyga 

Komisja. 

 


