
 

 

Regulamin 

„Konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym” 

§ 1 

1. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II. 

2. Organizatorem konkursu jest Katedra Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. 

3. Konkurs jest jawny, za wyjątkiem narad Komisji Konkursowej. 

§ 2 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku 

prawo lub prawo w biznesie studiujący na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie chęci wzięcia udziału przez Studenta 

poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, tj. paulinawos@kul.lublin.pl 

(zawierającego imię, nazwisko, nr indeksu oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu 

kontaktowego o adres poczty elektronicznej), nie później niż 5 dni przed terminem pierwszego 

etapu Konkursu, wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu Konkursu oraz wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem udziału  

w Konkursie do celów związanych z organizacją Konkursu. 

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Regulamin 

konkursu i inne informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatora. 

§ 3 

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu postępowania cywilnego w części regulowanej ustawą z dnia 

17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych, ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych oraz 

ustawą z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. 

 

§ 4 

1. Konkurs składa się z dwóch części: 

a) część pierwsza - część pisemna, podczas której sprawdzana jest wiedza teoretyczna, 

b) część druga - część ustna, podczas którego sprawdzane będą także umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy teoretycznej. 

2. Każdy etap Konkursu odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Komisję Konkursową na 

stronie internetowej Organizatora. 

3. Część pisemna Konkursu przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 50 pytań 

jednokrotnego wyboru. 

4. Z pierwszej części konkursu Komisja Konkursowa sporządza listę rankingową, która dostępna jest 

w sekretariacie Instytutu Prawa oraz stronie internetowej Organizatora. Lista rankingowa zawiera 

wyłącznie numer indeksu uczestnika konkursu, miejsce na liście oraz liczbę uzyskanych punktów. 
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5. Do drugiej części Konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, który uzyskali najwyższe miejsca 

na liście rankingowej, w liczbie nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby uczestników. 

6. Część ustna Konkursu polega na przedstawieniu Komisji Konkursowej rozwiązania wylosowanego 

kazusu. Czas przygotowania do przedstawienia rozwiązania kazusu to 10 minut; w tym czasie 

uczestnik Konkursu może korzystać z wersji papierowej tekstów ustaw, które obejmują zakres 

tematyczny Konkursu. Wskazane teksty ustaw nie mogą zawierać dopisków ani innych informacji, 

które nie pochodzą od wydawcy.  

7. Odpowiedzi na pytania testowe oraz kazusy są oceniane zgodne ze stanem prawnym 

obowiązującym w dniu, w którym odbywa się dany etap Konkursu. 

§ 5 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

2. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej dwóch pracowników naukowych Katedry 

Postępowania Cywilnego lub doktorantów tej Katedry. 

3. Komisja Konkursowa ustala harmonogram konkursu. 

4. Komisja Konkursowa może powołać, także spoza pracowników naukowych Katedry Postępowania 

Cywilnego, sekretarza Konkursu. Sekretarz Konkursu zajmuje się dokumentacją Konkursu i może 

uczestniczyć bez prawa głosu w naradzie Komisji Konkursowej. 

§ 6 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu ma miejsce po naradzie Komisji Konkursowej, która następuje 

bezpośrednio po zamknięciu drugiego etapu Konkursu. 

2. Komisja konkursowa ogłasza laureatów I. (zwycięzca konkursu), II. i III. miejsca. 

3. Laureaci I., II. i III. miejsca otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu z przedmiotu 

Postępowanie cywilne pod warunkiem uzyskania co najmniej 40 punktów z części pisemnej 

konkursu.  

4. Zwycięzca oraz laureat II miejsca uzyskają możliwość wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

z postępowania cywilnego. 

5. Komisja konkursowa może przewidzieć także nagrody rzeczowe, w szczególności książki lub 

czasopisma naukowe. 

7. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać certyfikat poświadczający udział w Konkursie. 

§ 7 

1. Do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów 

związanych z jego stosowaniem uprawniona jest wyłącznie Komisja Konkursowa. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa (poprzez przesłanie e-maila) winno zawierać oświadczenie o akceptacji 

regulaminu Konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie do celów związanych z organizacją 

Konkursu zgodnie z rozporządzeniem 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, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 

Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 

32 30). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu pt. „Konkurs wiedzy o postępowaniu 

cywilnym”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych. W przypadku cofnięcia zgody 

dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji żądania. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych. Dane 

osobowe laureatów konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym będą udostępnione organizatorowi ogólnopolskiego konkursu,  

tj. Uniwersytetowi Jagielońskiemu. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, niemniej konieczne, aby wziąć udział w konkursie.  Zgoda może 

być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 


