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 R E G U L A M I N 

OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE 

I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI 

  

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Podstawą prawną działania Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości 

jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów   i olimpiad 

(Dz.U.2020.1036 t.j.) z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 września 1991 r.   o systemie 

oświaty (Dz.U.2019.1481 ze zm.). 

2. Celem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jest zwiększenie 

świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także kształtowanie postaw 

obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne. 

3. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości odbywa się pod honorowym 

patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. 

4. Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jest Instytut 

Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 

Warszawa, tel. 22 826 03 63.  

5. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości skierowana jest do uczniów 

szkół ponadpodstawowych. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć także uczniowie szkół 

podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, 

rekomendowani przez szkołę. 

6. Wszelkie informacje dotyczące: zgłoszenia szkoły, uczestników do Olimpiady i jej 

przebiegu zamieszczane są na stronie internetowej, która jest podstawowym kanałem 

komunikacji między Organizatorem i uczestnikami. 

https://www.google.com/search?q=IWS&rlz=1C1GCEA_enPL892PL892&oq=IWS+&aqs=chrome..69i57j69i59j35i39l2j69i61j69i60j69i61j69i60.1912j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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7. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Komitet Główny 

w porozumieniu z Organizatorem. 

 

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady 

1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny (zwany dalej “KG”) i Komitety Okręgowe 

(zwane dalej “KO”) Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości   

we współpracy z Organizatorem. 

2. KG Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości powoływany jest przez 

Organizatora. Aktualny skład KG Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze 

Sprawiedliwości zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady. 

3. Do zadań KG należy przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów Olimpiady 

zgodnie z regulaminem, a w szczególności: 

1) przygotowanie regulaminu i materiałów obowiązujących uczestników  

na poszczególnych etapach Olimpiady oraz opublikowanie ich na stronie 

internetowej Olimpiady; 

2) przygotowanie zadań na poszczególne etapy Olimpiady; 

3) prowadzenie dokumentacji Olimpiady;  

4) zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia wszystkich   

etapów Olimpiady; 

5) organizacja przebiegu i przeprowadzenie III etapu oraz jego uroczystego 

zakończenia; 

6) przechowywanie dokumentacji Olimpiady zgodnie z zasadami 

archiwizowania; 

7) weryfikacja oceny zadań z II etapu Olimpiady; 

8) kwalifikowania najlepszych w całej Polsce uczestników II etapu Olimpiady   

do III etapu; 

9) przyznawania tytułu finalisty oraz tytułu laureata Olimpiady Wiedzy  o Prawie 

i Wymiarze Sprawiedliwości;  

10) unieważnienia lub nakazania powtórzenia zawodów w przypadku stwierdzenia 

istotnych nieprawidłowości mających wpływ na wynik Olimpiady lub jej 
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poszczególnych etapów, np. naruszenia regulaminu przez uczestników, 

złamania zasady tajności. Każdorazowo decyzję w przedmiocie uznania 

zdarzenia za istotne i mające wpływ na wynik Olimpiady lub jej 

poszczególnych etapów podejmuje KG;  

11) wykluczenia z udziału w zawodach uczestników łamiących regulamin 

Olimpiady;  

12) KG wydaje uczestnikom zaświadczenia oraz prowadzi ewidencję 

zaświadczeń. KG może wydawać uczestnikom dyplomy oraz przyznawać 

nagrody.  

4. KG Olimpiady wraz z KO przeprowadza trójstopniową Olimpiadę o zasięgu krajowym. 

5. KO odpowiedzialny jest za bieżący kontakt ze szkołami oraz uczestnikami. Ponadto 

czuwa także nad prawidłowością przeprowadzenia Olimpiady.   

6. Podziału kraju na okręgi dokonuje KG. Uczestnicy są przypisywani do okręgów                 

ze względu na adres szkoły, do której uczęszczają.  

7. Pracami KG Olimpiady kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Zastępca 

Przewodniczącego. Przed dniem 30 września Przewodniczący KG określa liczbę 

okręgów i ich zakres terytorialny oraz powołuje KO i zatwierdza ich skład osobowy  

na kadencję kończącą się z dniem 31 lipca następnego roku kalendarzowego. Skład KO 

może być jednoosobowy. 

8. W przypadku ujawnienia, że dany członek Komitetu pozostaje z autorem pracy  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, bądź też,  

że pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym z uczestnikiem, iż mogłoby  

to budzić wątpliwości co do bezstronności tego członka Komitetu, zobowiązany                

jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego KG                       

oraz wyłączenia się od oceny takiej pracy. 

 

§ 3. Uczestnictwo w Olimpiadzie 

1. Warunkiem przystąpienia uczniów do Olimpiady jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora 

placówki, wyznaczonego nauczyciela lub Komisję Szkolną poprzez formularz 

udostępniony na stronie Olimpiady. Zgłoszenie powinno zawierać pełny adres i dane 

kontaktowe placówki, w tym adres szkolnej poczty elektronicznej lub takie adresy, 
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które pozwolą na identyfikację osoby wysyłającej, m.in. szkolną domenę, a także: 

imiona, nazwiska oraz adresy e-mail uczestników, dane identyfikacyjne (imię  

i nazwisko) członków Komisji Szkolnej. Po rejestracji placówka lub uczestnicy 

otrzymują powiadomienie potwierdzające prawidłowe zgłoszenie udziału  

w Olimpiadzie na adres e-mail. 

2. W przypadku uczestnictwa uczniów niepełnoletnich, wymagana jest zgoda ucznia oraz 

jego opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i zgody  na udostępnienie 

wizerunku. Powyższe zgody w formie pisemnej uczestnik powinien złożyć w szkole 

wraz z dokonaniem zgłoszenia. Dyrektor placówki przechowuje zgody uczestników 

podczas I oraz II etapu Olimpiady, a podczas III etapu uczestnicy powinni je okazać 

podczas potwierdzenia obecności. Uczestnicy zobowiązani są przekazać zgody 

organizatorowi lub członkowi KG lub KO przed bezpośrednim przystąpieniem do III 

etapu. Brak dokonania czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim może 

powodować wykluczenie z uczestnictwa w III etapie.  

3. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania                 

na pytania na każdym etapie Olimpiady. 

4. Wypadki losowe uniemożliwiające uczestnikowi udział w którymkolwiek etapie 

Olimpiady nie są podstawą do organizowania dodatkowych zawodów, ani do ubiegania 

się o przyjęcie uczestnika do następnego etapu, z pominięciem poprzedniego, w którym 

nie mógł uczestniczyć. 

5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

6. Organizator zastrzega możliwość odwołania poszczególnych etapów Olimpiady                   

w szczególności z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. 

7. W przypadku zgłoszenia się do Olimpiady ucznia z niepełnosprawnością, Organizator 

w miarę możliwości zapewni niezbędne warunki jego uczestnictwa w zależności  

od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.   
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§ 4. Przebieg Olimpiady 

 

1. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości podzielona jest na 3 etapy: 

a) I Etap – szkolny, który polega na rozwiązaniu testu online w udostępnionym 

formularzu lub rozwiązaniu testu w wersji pisemnej zgodnie  z postanowieniami 

zawartymi w § 4.1 ust. 2 Regulaminu;  

b) II Etap – okręgowy, który polega na przygotowaniu pracy pisemnej                           

na wskazany temat w udostępnionym formularzu lub w formie, o której stanowi  

§ 4.2 ust. 1 Regulaminu;  

c) III Etap – centralny, organizowany w Warszawie w siedzibie Instytutu Wymiaru 

Sprawiedliwości;  

2. Termin dokonania zgłoszeń uczestników mija w dniu określonym w Terminarzu 

Olimpiady. 

§ 4.1 Etap szkolny 

1. Umożliwiając uczestnikom rzetelne przygotowanie się do Olimpiady, najpóźniej 

ostatniego dnia rejestracji zgłoszeń, udostępniona zostanie im baza 500 (pięciuset) 

pytań, z której wylosowane zostanie 50 (pięćdziesiąt) pytań wchodzących w skład  

I etapu Olimpiady.  

2. Za prawidłowe przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady odpowiedzialny                     

jest dyrektor placówki oraz wyznaczona przez niego Komisja Szkolna. Z uwagi                 

na konieczność rozwiązywania testu online w udostępnionym formularzu zalecane     

jest przeprowadzenie testu w salach wyposażonych w stanowiska komputerowe.            

W razie przeszkód w rozwiązywaniu testu na stanowiskach komputerowych,                            

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi drogą elektroniczną (adres e-mail 

podany na stronie internetowej Organizatora) przez dyrektora placówki lub członka 

Komisji Szkolnej, możliwe jest rozwiązanie testu w formie pisemnej. Zgłoszenie,                      

o którym stanowi niniejszy punkt musi wpłynąć do KG nie później niż na 14 dni przed 

planowanym etapem. W takim przypadku należy rozwiązany test uczestnika w formie 

pisemnej udostępnić KO drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu.  

W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
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3. Etap szkolny odbywa się co do zasady w szkole uczestnika. Dopuszczalne                         

jest przeprowadzenie I etapu Olimpiady w jednej szkole dla uczestników z kilku 

placówek.  

4. Pierwszy etap odbędzie się w szkołach tego samego dnia zgodnie z Terminarzem 

Olimpiady pod nadzorem Komisji Szkolnej wyznaczonej przez dyrektora placówki. 

Komisja Szkolna musi składać się z co najmniej dwóch członków z grona 

pedagogicznego.    

5. Uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną link do formularza. Na rozwiązanie testu 

uczestnicy będą mieli 50 minut. Test będzie składał się z pięciu części po 10 pytań 

jednokrotnego wyboru. Do następnych części testu przechodzą uczestnicy, którzy 

udzielili wszystkich poprawnych odpowiedzi w poprzedzającej części. 

6. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia I etapu Olimpiady w szkole,                      

z uwagi na zawieszenie zajęć i prowadzenie edukacji zdalnej, Organizator zastrzega,    

że etap ten może zostać przeprowadzony w formie online umożliwiającej rozwiązanie 

testu przez uczestnika w warunkach domowych. 

7. Po zakończeniu testu i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik otrzyma 

informację czy został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Osoby, które rozwiążą 

test bezbłędnie przechodzą do II etapu. W sytuacji, gdy mniej niż 100 uczestników 

udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania, do kolejnego etapu przejdzie 100 

osób, które uzyskają najlepszy wynik w I etapie.  

 

§ 4.2 Etap okręgowy 

 

1. Za prawidłowe przeprowadzenie etapu okręgowego Olimpiady odpowiedzialny jest KO 

wraz z dyrektorami placówek. Z uwagi na konieczność sporządzania pracy  

w udostępnionym formularzu niezbędne jest przeprowadzenie etapu w salach 

wyposażonych w stanowiska komputerowe. W razie braku dostępu do komputera 

uczestnik, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi za pośrednictwem 

adresu e-mail podanego na stronie internetowej lub za pośrednictwem dyrektora 

placówki, może sporządzić pracę w formie pisemnej, a następnie udostępnić ją KG  

za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu dokumentu. Zgłoszenie,                      

o którym stanowi niniejszy punkt musi wpłynąć do KG nie później niż na 14 dni przed 
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planowanym etapem. Etap okręgowy odbywa się w szkole uczestnika. Dopuszczalne 

jest, by za porozumieniem, w jednej szkole etap był przeprowadzony dla uczestników  

z kilku placówek.  

2. Drugi etap odbędzie się dla wszystkich okręgów tego samego dnia zgodnie  

z Terminarzem Olimpiady pod nadzorem nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora 

placówki. Uczestnikom, którzy dostali się do II etapu zostaną udostępnione                        

na wskazane adresy e-mail formularze z wskazanymi do wyboru tematami prac                     

z zakresu prawa lub edukacji prawnej. Po wyborze tematu zadaniem uczestnika                    

jest sporządzenie pracy pisemnej w formie eseju w udostępnionym arkuszu i zapisanie 

w nim pracy. Na rozwiązanie zadania uczestnicy będą mieli 180 minut. 

3. Wskazane zadanie nie będzie wymagało specjalistycznej prawniczej wiedzy,  

a niezbędne będzie wykazanie się kreatywnością i łatwością w formułowaniu myśli. 

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia II etapu Olimpiady w szkole,                    

z uwagi na zawieszenie zajęć i prowadzenie edukacji zdalnej, Organizator zastrzega,     

że etap ten może zostać przeprowadzony w formie online umożliwiającej rozwiązanie 

testu przez uczestnika w warunkach domowych.  

5. KO otrzymują zanonimizowane prace. 

6. Pracę zostaną sprawdzone i ocenione przez KO. 

7. Prace zostaną ocenione w skali 0-30 pkt. 

8. Ocena każdego eseju dokonywana przez KO jest przeprowadzana według 

następujących kryteriów i punktacji (możliwa jest punktacja cząstkowa): 

a) interpretacja tematu – 0-6 pkt; 

b) spójność tekstu – 0-6 pkt; 

c) kreatywność – 0-6 pkt; 

d) merytoryczność – 0-6 pkt; 

e) sposób argumentacji – 0-6 pkt. 

9. Wyniki II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady w terminie 

wskazanym w Terminarzu Olimpiady.  

10. Do III etapu zostanie wyłonionych 20 najlepszych prac. W przypadku równej 

sumarycznej liczby punktów będą wyłaniane prace, które otrzymały najlepszy wynik 

kolejno z następujących kryteriów: interpretacja tematu, sposób argumentacji, 

kreatywność, merytoryczność oraz spójność tekstu.  
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§ 4.3 Etap centralny 

1. Finał Olimpiady odbędzie się w siedzibie Organizatora.  

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przyjechać na Finał Olimpiady z pełnoletnią 

osobą sprawującą nad nimi pieczę. 

3. Finał Olimpiady podzielony zostanie na dwie rundy: 

a) Runda eliminacyjna - Uczestnicy losują kolejność udzielania odpowiedzi w serii 

pytań. Podczas tej rundy prowadzący będzie zadawał wszystkim uczestnikom 

po jednym pytaniu. Każdy uczestnik udziela na nie odpowiedzi w formie 

“TAK/NIE” lub “PRAWDA/FAŁSZ” w każdej z serii. Nieprawidłowa 

odpowiedź skutkuje wyeliminowaniem zawodnika. Runda  ta trwa do momentu 

wyłonienia 5 uczestników przechodzących do rundy finałowej. Rozpoczęta seria 

kończy się dopiero w momencie udzielenia odpowiedzi przez ostatniego   

z uczestników. W sytuacji, gdy w jednym cyklu pytań poprawnie odpowie mniej 

niż 5 osób, między uczestnikami, którzy odpowiedzieli nieprawidłowo  

w ostatniej serii odbędzie się dogrywka w takiej samej formie, aż do momentu, 

w którym wyłonionych zostanie 5 uczestników ścisłego finału.   

b) Runda finałowa - Uczestnicy losują kolejność udzielania odpowiedzi w serii 

pytań. Podczas tej rundy każdy z uczestników będzie odpowiadał na losowe 

pytania do momentu udzielenia trzech nieprawidłowych odpowiedzi. Uczestnik, 

który jako ostatni udzieli trzeciej nieprawidłowej odpowiedzi zostaje zwycięzcą 

Olimpiady. W razie wyczerpania puli pytań, zwycięzcą zostanie uczestnik, który 

zachował największą liczbę szans. W razie wyczerpania  szans przez dwóch  lub 

więcej uczestników w tej samej turze pomiędzy nimi odbędzie się dogrywka.  

W ramach dogrywki uczestnikom zostaną zadane pytania otwarte do momentu 

wyklarowania się poszczególnych miejsc zajętych przez uczestników.  

4. Finał Olimpiady poprzedzony zostanie weryfikacją tożsamości uczestników. W trakcie 

trwania Finału Olimpiady uczeń zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji 

szkolnej lub dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego                 

na jednoznaczne potwierdzenie jego tożsamości, a także jego zgodę oraz zgodę 
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opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz na udostępnienie 

wizerunku. 

5. Organizator pokrywa koszty podróży, wyżywienia i noclegu uczestników. 

 

§ 5. Nagrody 

1. Przewidziane są następujące nagrody pieniężne dla uczestników, którzy zajmą kolejno: 

a) I Miejsce - 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), 

b) II Miejsce - 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych), 

c) III Miejsce - 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). 

2. W wyniku III etapu uczestnicy, którzy osiągną trzy najlepsze wyniki zostają laureatami 

Olimpiady, pozostali uczestnicy III etapu zostają finalistami Olimpiady. Dla wybranych 

finalistów przewidziane jest wyróżnienie poprzez przyznanie  im nagrody w wysokości 

po 500 złotych (słownie: pięćset złotych).  

3. Wskazane powyżej nagrody wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 

pkt 115 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych 

(Dz.U.2019.1387 ze zm.). 

4. Dla laureatów Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości nagrodą może 

być także indeks umożliwiający rozpoczęcie studiów. Lista Uczelni umożliwiających 

rozpoczęcie studiów zostanie umieszczona na stronie internetowej Olimpiady. Nagrodą, 

zamiast ww. indeksu mogą być także dodatkowe punkty  w trakcie rekrutacji na studia. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie przyznawanych nagród. 

Zmianie nie podlegają przewidziane w ust. 1 i 2 nagrody finansowe. 

6. Wszyscy laureaci oraz finaliści ponadto otrzymają dyplomy oraz zaświadczenia 

potwierdzające udział w Olimpiadzie. 

7. Potwierdzeniem uzyskania statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu                       

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.2020.1036 ze zm.). 
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§ 6. Wymagania merytoryczne dla uczestników Olimpiady 

1. Od uczestników Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oczekuje  

się gruntownej wiedzy na temat systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie prawa konstytucyjnego, 

administracyjnego, cywilnego, karnego i pracy, w tym z zakresu, jaki jest wskazany                

w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie oraz historii w szkole 

ponadpodstawowej. 

2. Na stronie internetowej Olimpiady udostępniony zostanie program merytoryczny                

oraz materiały obowiązujące uczestników na poszczególnych stopniach zawodów,  

tj. baza pytań celem przygotowania do I etapu oraz wykaz literatury celem 

przygotowania do III etapu.    

 

§ 7. Tryb Odwoławczy 

1. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma prawo złożenia odwołania w przypadku, gdy 

uważa, że zadania lub zasady oceniania rozwiązań zadań zawierały wyłącznie błędy 

merytoryczne. Ponadto uczestnicy mają prawo wglądu w swoją pracę, która może być 

mu udostępniona w uzgodnionym terminie, w siedzibie KG, na czas nie dłuższy niż 30 

minut. 

2. Odwołania dotyczące I oraz II etapu należy przesyłać wyłącznie elektronicznie kanałem 

wskazanym na stronie internetowej Olimpiady w terminach określonych poniżej. 

Odwołania przesłane inną drogą lub w innym terminie nie są rozpatrywane. Uczestnik 

może skorzystać ze wzoru odwołania znajdującego się na stronie Olimpiady w zakładce 

“dokumenty”.   

3. W treści wiadomości powinny znajdować się: imię i nazwisko uczestnika, pełen adres 

szkoły, do której uczęszcza uczestnik, szczegółowa treść odwołania wraz z wnioskiem 

o zmianę zasad oceniania, zmianę liczby przyznanych punktów lub wgląd do pracy              

w przypadku II etapu. 

4. Odwołania należy składać w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji  

o wynikach I etapu, a w przypadku II etapu od daty opublikowania wyników  na stronie 

internetowej Olimpiady.  
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5. Na I oraz II etapie KG odpowiada na odwołania w terminie maksymalnie 14 dni 

roboczych, wysyłając wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail 

uczestnika. 

6. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma prawo złożyć ustny wniosek o ponowne 

rozpatrzenie wyników III etapu Olimpiady niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. 

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu jednej godziny. W przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku koryguje się wynik uzyskany przez uczestnika i aktualizuje listę 

wyników. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne i nie podlega rozpoznaniu.  

 

§ 8. Prawa autorskie. Prawa osób trzecich 

1. Uczestnik Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oświadcza,                  

że napisana podczas II etapu praca stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

288), zwana dalej: ,,Utworem”, została przez niego wykonana osobiście, nie stanowi 

opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niej wyłączne, pełne                                      

i nieograniczone prawa autorskie, w tym zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste,                

a także, że może nimi swobodnie rozporządzać. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania Utworów stanowiących prace 

konkursowe w formie materiałów prezentacyjnych, w publikacjach, w materiałach 

informacyjnych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. 

3. Uczestnik Olimpiady przystępując do Olimpiady, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do Utworu i przenosi je na Organizatora                     

w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia, 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do Utworu na rzecz 

Organizatora. 

4. Przystępując do Olimpiady uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa 

autorskie do zgłoszonej do Olimpiady pracy na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na wszelkich nośnikach materialnych obrazu i dźwięku, 

b) zwielokrotnianie wszystkimi technikami potrzebnymi ze względu na cel,                 

dla jakiego Organizator będzie korzystać z prac konkursowych i ich składników, 
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w tym techniką drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową, video, 

c) wprowadzanie do obrotu, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, 

f) wyświetlanie, 

g) wystawianie, 

h) publiczne udostępnianie prac konkursowych lub ich poszczególnych 

składników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu                 

i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem Internetu), a także 

poprzez sieć komunikacji indywidualnej, 

i) najem, 

j) dzierżawa, 

k) użyczenie, 

l) odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji, lub fonii 

przewodowej, lub bezprzewodowej przez stację naziemną  

lub   za pośrednictwem satelity, 

m) równoczesne i integralne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie prac 

konkursowych, lub ich poszczególnych składników przez inną organizację 

radiową,  lub telewizyjną, 

n) wykorzystanie całości lub fragmentu pracy konkursowej lub jej poszczególnych 

składników, zarówno w formie oryginalnej, jak i w formie opracowania. 

5. Uczestnik Olimpiady przenosi na Organizatora prawa do ingerowania w strukturę 

Utworu, dokonywania opracowań, adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych. Jedynie 

po stronie Organizatora leży prawo do publikowania Utworu. W związku                              

z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Organizator nabywa także prawo  

do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z całości zgłoszonego do Olimpiady 

Utworu lub jego części, w kraju i za granicą, przez czas nieograniczony, bez względu 

na liczbę odtworzeń skalę wykorzystywania oraz bez względu  

na ich rozpowszechnienie bądź nieprzystąpienie do ich rozpowszechnienia. 

6. Uczestnik Olimpiady oświadcza, że przesłany Utwór nie jest obciążony żadnymi 

roszczeniami i prawami osoby trzeciej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności                  
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za naruszenie przez zgłaszającego pracę konkursową jakichkolwiek praw osób trzecich 

w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej  

lub jej poszczególnych składników w sposób w zakresie opisanym w Regulaminie. 

7. Utwór nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim 

treści nie mogą̨ przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, 

nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Olimpiadzie 

Utworów, których treść będzie ich zdaniem sprzeczna z celami Olimpiady. 

8. Organizator ma prawo do: 

a) anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia 

etapu w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) 

nieprawidłowości mających wpływ na wyniki Olimpiady lub jej 

poszczególnych etapów. 

b) wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin 

Olimpiady. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania, którejś z nagród lub do zmiany 

przedmiotu nagród (z wyłączeniem nagrody pieniężnej), jeśli wyniknie ona z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

10. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji, 

wymienionych w ust. 3 powyżej, następuje nieodpłatnie z chwilą wypełnienia 

podpisania stosownego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do III etapu. 

Odmowa podpisania oświadczenia przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego może 

być podstawą do niedopuszczenia do III etapu, a co za tym idzie wykluczenia uczestnika 

z Olimpiady.  

11. Uczestnicy, w celu udziału w Olimpiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie 

udostępnionych przez nich danych osobowych przez Organizatora. Zgoda ta dotyczy  

w szczególności danych podanych w zgłoszeniu. 

12. Uczestnicy zostali poinformowani o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie 

oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z Olimpiady                        

w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 
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14. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatorów ich imieniem                    

i nazwiskiem w celach informacyjnych.  

 

§ 9. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. 

Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 22 826 03 63 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iws@iws.gov.pl. Inspektorem ochrony danych 

jest Łukasz Boryczka, adres e-mail: lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 

2. Dane osobowe uczestników Olimpiady są przetwarzane przez administratora w celu: 

a) organizacji Olimpiady zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

b) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających                       

z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. Dane osobowe uczestników Olimpiady mogą być przekazane podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy. 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Olimpiady,                

w tym do wyłonienia jego laureatów przez KG Olimpiady oraz ewentualnej obrony 

przed roszczeniami, a co za tym idzie dane, nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 

5 lat od następnego roku po roku, w którym Olimpiada została przeprowadzona. W 

zakresie zaś koniecznym do przeprowadzenia Olimpiady dane przetwarzane będą na 

okres 1 (jednego) roku od zakończenia Olimpiady, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym Olimpiada została zakończona.       

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

mailto:iws@iws.gov.pl
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b) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 

c) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,  

tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych 

osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 lit. a-d należy skontaktować  

się z administratorem ochrony danych lub inspektorem ochrony danych, korzystając z 

wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  

w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.  

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Wszelkie dane zebrane w ramach prowadzonej Olimpiady pochodzą od uczestników.  

 

 


