
1

REGULAMIN IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA SYMULACJĘ ROZPRAWY CYWILNEJ 2022

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STUDENCKĄ PORADNIĘ PRAWNĄ
DZIAŁAJĄCĄ PRZY KRAKOWSKIEJ AKADEMII

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W KRAKOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Cele Konkursu

1. Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Symulację Rozprawy Cywilnej jest:
1) pogłębianie wiedzy dotyczącej procedury cywilnej i prawa materialnego

wśród studentów prawa;
2) rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, w szczególności w zakresie

stosowania  przepisów  procedury  cywilnej  oraz  stosowania  prawa
materialnego w przyszłej pracy zawodowej;

3) poszerzanie aktywności naukowej studentów;
4) ogólnopolska integracja studentów oraz umożliwienie wymiany doświadczeń

pomiędzy studentami prawa.
2. Konkurs odbywa się w całości w języku polskim, w oparciu o zasady wynikające

z niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje

O ile z postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, zwroty użyte w
treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

1) Konkurs  –  IV  edycja  Ogólnopolskiego  Konkursu  na  Symulację  Rozprawy
Cywilnej  2022  organizowana  przez  Organizatora  w  oparciu  o  niniejszy
Regulamin;

2) Organizator – Studencka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa,
Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie;

3) Uczestnik – członek drużyny zgłoszonej do udziału w Konkursie, spełniający
warunki, o których mowa w § 6 ust. 1;

4) Regulamin –  niniejszy  Regulamin  IV  edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  na
Symulację Rozprawy Cywilnej 2022.

Rozdział II
Organizacja

§ 3
Konkurs



2

1. Reguły Konkursu opracowane są na podstawie polskiego prawa cywilnego 
materialnego i procesowego.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacyjnego (pisemnego) oraz finałowego 
(ustnego, symulacji rozprawy cywilnej).

3. W ramach etapu eliminacyjnego Uczestnicy przygotowują pracę pisemną, o której
mowa w § 8.

4. Etap finałowy odbywa się na podstawie polskiego prawa cywilnego materialnego
i procesowego, w stanie prawnym obowiązującym na dzień upływu terminu do
nadsyłania  pracy  pisemnej  w  etapie  eliminacyjnym,  z  uwzględnieniem  zmian
aktualnych na dzień przeprowadzenia symulacji rozprawy cywilnej w dniu finału.

§ 4
Komisja Organizacyjna

1. Organizator powołuje Komisję Organizacyjną, w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji  Organizacyjnej,  którego zadaniem jest  koordynacja

prac Komisji  oraz nadzór nad działaniami organizacyjnymi i  prawidłowym
przebiegiem Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie;

2) członkowie  Komisji  Organizacyjnej,  których  zadaniem  jest  organizacja
Konkursu i zapewnienie jego prawidłowego przebiegu, zgodnie z zasadami
opisanymi w Regulaminie.

2. Członkowie Komisji Organizacyjnej są wykluczeni z udziału w Konkursie.

§ 5
Komisja Konkursowa

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: sędziowie
sądów powszechnych, pracownicy naukowi oraz prawnicy specjalizujący się
w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym.

2. Komisja Konkursowa zarówno w etapie eliminacyjnym, jak i  finałowym ocenia
prace i wystąpienia Uczestników Konkursu. Kryteria i sposób oceny opisano
w § 10.

§ 6
Uczestnicy

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą być  studenci  kierunku:  Prawo szkół  wyższych
publicznych i niepublicznych, studiujący zarówno w trybie stacjonarnym, jak
i niestacjonarnym.

2. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój udział w Konkursie jako drużyna.
3. Drużyna musi składać się przynajmniej z trzech osób, które w etapie finałowym

będą odgrywać role:
1) sędziego;
2) pełnomocnika powoda,
3) pełnomocnika pozwanego.

4. Jeżeli drużyna liczy więcej niż trzy osoby, dopuszczalne jest przyjęcie
dodatkowej roli przez uczestników, w szczególności: strony, świadka, drugiego
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pełnomocnika  pozwanego,  drugiego  pełnomocnika  powoda,  aplikanta
pełnomocnika pozwanego, aplikanta pełnomocnika powoda. Drużyna nie może
liczyć więcej niż dziesięć osób.

5. Z jednej uczelni swój udział w Konkursie może zgłosić więcej niż jedna drużyna.
6. Uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny.
7. Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego

stanowiącego  załącznik  do  Regulaminu.  Zgłoszenie  należy  przesłać  w formie
skanów podpisanych dokumentów, zapisanych w formacie PDF, w terminie,
o  którym  mowa  w  §  8  ust.  8,  na  adres  poczty  elektronicznej  Organizatora:
k  onkurssppka@afm.edu.pl  .  Formularz  zgłoszenia  drużyny  zawiera  informacje
dotyczące drużyny, w tym:

1) nazwę uczelni macierzystej, z której pochodzi drużyna (na której studiują
Uczestnicy);

2) imiona i nazwiska Uczestników oraz rok studiów każdego z nich;
3) adres  poczty  elektronicznej  do  kontaktu  z  drużyną,  z  którego  powinno

zostać przesłane zgłoszenie;
4) oświadczenia Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu

zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
8. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia przesyła drużynie informację zwrotną

z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, z którego
zgłoszenie zostało przesłane.

9. Zmiany składu drużyny po wysłaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, są co
do  zasady  niedopuszczalne.  W  wyjątkowych  przypadkach,  w  szczególności
zaistnienia sytuacji losowych niepozwalających Uczestnikowi na wzięcie udziału
w Konkursie,  Organizator może wyrazić  zgodę na zmianę składu osobowego
drużyny. Wniosek o zmianę składu przesyła się drogą elektroniczną wyłącznie
z adresu  do  kontaktu  z drużyną,  w  sposób  przewidziany  dla  dokonania
zgłoszenia.  Do  wniosku  należy  załączyć  oświadczenie  nowego  Uczestnika,  o
którym mowa w ust. 7 pkt 4. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.

10. Udział  Uczestnika  w  Konkursie  uwarunkowany  jest  wyrażeniem  zgody  na
przetwarzanie jego danych osobowych.

11. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnicy potwierdzają, iż zapoznali się
z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia.

§ 7
Akta sprawy

1. Materiał  konkursowy  stanowią  akta  sprawy  będącej  przedmiotem  Konkursu,
które składają się z pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Akta sprawy
przygotowuje Organizator.

2. Akta sprawy stanowią punkt wyjścia dla  rywalizacji  Uczestników w obydwu
etapach Konkursu. Na podstawie akt sprawy Uczestnicy przygotowują zarówno
pracę  pisemną  w  etapie  eliminacyjnym,  jak  również  swoje  wystąpienia
prezentowane w etapie finałowym.

3. W razie potrzeby Uczestnicy Konkursu mogą kreować dodatkowe okoliczności
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faktyczne, których nie obejmują akta sprawy, pod warunkiem że nie zmieni to
stanu faktycznego opisanego w materiale konkursowym.

4. W razie wątpliwości dotyczących stanu faktycznego przedstawionego w aktach
sprawy Uczestnicy mogą wystąpić do Organizatora z wnioskiem o ich
wyjaśnienie  lub doprecyzowanie, jednak nie później niż na tydzień przed
zakończeniem etapu  eliminacyjnego. Wnioski, o których mowa w zdaniu
poprzednim, należy kierować  na  adres  poczty  elektronicznej  Organizatora,
podany w § 6 ust. 7.

Rozdział III
Przeprowadzenie Konkursu

§ 8
Etap eliminacyjny

1. Etap eliminacyjny trwa od dnia upublicznienia akt sprawy na portalu Facebook,
na  profilu  Organizatora  (Studencka  Poradnia  Prawna  KAAFM),  do  dnia
opublikowania informacji o drużynach zakwalifikowanych do finału.

2. Etap eliminacyjny polega na opracowaniu oraz przesłaniu Organizatorowi na
adres poczty elektronicznej Organizatora, podany w § 6 ust. 7, projektu sentencji
wyroku  wraz  z uzasadnieniem  zawierającym  opis  stanu  faktycznego  (dalej:
projekt wyroku), sporządzonego w oparciu o akta sprawy, o których mowa w 
§ 7.

3. Projekt wyroku nie może przekraczać sześciu stron maszynopisu, przy czym
część  opisowo-faktyczna może zostać znacznie skrócona. Projekt wyroku
powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wymaganiami edytorskimi:

1) czcionka: Times New Roman;
2) rozmiar czcionki: 12 punktów;
3) interlinia (odstępy pomiędzy wierszami): 1,15;
4) marginesy: 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy);
5) format pliku: PDF.

4. Projekt wyroku nie może być podpisany danymi  Uczestników ani nazwą
uczelni, z której pochodzi drużyna. Zabrania się również umieszczania wszelkich
informacji, które mogłyby sugerować skład drużyny lub uczelnię, z której
drużyna  pochodzi.  W  razie  potrzeby  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
anonimizacji  danych  i  informacji  mogących  wskazywać  na  autorów  projektu
wyroku.

5. Projekt  wyroku powinien zostać  sporządzony w sposób możliwie  najbardziej
odzwierciedlający  praktykę  sądową  w  zakresie  sporządzania  wyroków  oraz
uzasadnień do wyroków sądów cywilnych.

6. Dowody mogą być przez Uczestników kreowane dowolnie, jednakże nie mogą
one zmieniać stanu faktycznego zawartego w aktach sprawy.

7. Projekt wyroku przesyłany jest wraz ze zgłoszeniem drużyny, o którym mowa
w § 6 ust. 7.

8. Projekt wyroku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 kwietnia 2022 r.
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9. Nadesłane projekty wyroków zostają uznane za ostateczne. Zmiany nadesłanego
projektu wyroku są niemożliwe.

10. Komisja  Konkursowa  ocenia  nadesłane  w  etapie  eliminacyjnym  projekty
wyroków wraz z uzasadnieniami w sposób określony w § 10 ust. 1 i 2.

11. Na podstawie ocen prac, o których mowa w ust. 10, trzy najlepsze drużyny
zostają zakwalifikowane do etapu finałowego.

12. Zakończenie  etapu  eliminacyjnego  i  ogłoszenie  drużyn,  które  zostały
zakwalifikowane  do  etapu  finałowego  odbędzie  się  dnia  10  maja  2022  r.
Organizator ogłosi wyniki etapu eliminacyjnego za pośrednictwem profilu
wydarzenia  w mediach społecznościowych, o którym mowa w ust. 1.
Organizator prześle  również  informację  o  zakwalifikowaniu  do  etapu
finałowego  wskazanym  przez  Komisję  Konkursową  drużynom,  na  adres  do
kontaktu podany w zgłoszeniu.

§ 9
Etap finałowy

1. Etap  finałowy  polega  na  udziale  w  symulacji  rozprawy  cywilnej,
przeprowadzanej w oparciu o akta sprawy, o których mowa w § 7. Etap finałowy
może odbyć się w kontakcie bezpośrednim w miejscu i czasie wskazanym przez
Organizatora lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w
czasie rzeczywistym.

2. Uczestnicy z drużyn,  które zakwalifikowały się  do etapu finałowego,  zostaną
losowo podzieleni na grupy finałowe, w których będą przeprowadzone
rozprawy.

3. Każda drużyna wyłania ze swojego grona osoby pełniące role, o których mowa
w § 6 ust. 3. W przypadku, gdy drużyna liczy więcej niż trzy osoby, wyłania
osoby pełniące role, o których mowa w § 6 ust. 4.

4. Osoby,  o  których  mowa  w  ust.  3,  wchodzą  w  skład  wylosowanych  grup
finałowych.

5. Organizator przeprowadza losowanie przy udziale Uczestników. Do losowania
stosuje się postanowienia ust. 1 zdanie drugie.

6. Organizator dopuszcza możliwość występowania więcej niż jednego Uczestnika
z danej drużyny w ramach jednej grupy finałowej, jeżeli z losowania wynika, że
skład grupy finałowej będzie tak wyglądał.

7. Każda z grup finałowych przeprowadza symulację rozprawy cywilnej,
spełniającą następujące wymagania:

1) każdy  z  pełnomocników  stron  procesowych  ma  możliwość  składania
dowolnej liczby wniosków dowodowych;

2) pełnomocnik chcąc przeprowadzić dowód zgłasza to zgodnie z
przepisami  procesowymi  oraz  obowiązującą  praktyką  sądową;
Pełnomocnik  strony  przeciwnej  może  próbować  uniemożliwić
pełnomocnikowi wnioskującemu przeprowadzenie dowodu;

3) zadaniem  sędziego  jest  odpowiednie  reagowanie  na  wystąpienia
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pełnomocników oraz składane przez nich wnioski;
4) po przeprowadzeniu wszystkich dowodów w sprawie pełnomocnicy

stron zobowiązani są wygłosić mowy końcowe;
5) symulacja  rozprawy  kończy  się  ogłoszeniem  przez  sędziego  sentencji

wyroku wraz z podaniem zasadniczych powodów rozstrzygnięcia albo
z krótkim uzasadnieniem;  Sędzia  ma nie  więcej  niż  10  minut  na przy-
gotowanie wyroku do ogłoszenia.

8. Na przeprowadzenie symulacji  rozprawy grupa finałowa ma maksymalnie 60
minut,  przy  czym czas,  o  którym mowa w ust.  7  pkt  5  wlicza  się  do  czasu
przeprowadzenia symulacji.

9. Uczestnicy nie mogą obserwować przebiegu symulacji rozprawy grup
finałowych wcześniejszych niż ta, w której są składzie.

10. Komisja Konkursowa ocenia wystąpienia Uczestników w etapie finałowym
w oparciu o kryteria opisane w § 10 ust. 3.

11. Na podstawie ocen wydanych przez członków Komisji Konkursowej wyłonieni
zostaną zwycięzcy Konkursu.

12. Organizator ogłosi wyniki etapu finałowego bezpośrednio Uczestnikom oraz za
pośrednictwem  profilu  wydarzenia  w  mediach  społecznościowych,  o  którym
mowa w § 8 ust. 1, w dniu finału Konkursu.

§ 10
Podstawy i kryteria ocen konkursowych

1. Na podstawie nadesłanych w etapie eliminacyjnym projektów wyroków Komisja
Konkursowa wybiera najlepsze drużyny w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność z przepisami prawa polskiego, w szczególności postępowania
cywilnego;

2) merytoryczność analizy stanu faktycznego;
3) spójność formalna elementów wyroku z powszechnie przyjętymi 

praktykami sądowymi w zakresie sporządzania orzeczeń oraz ich 
uzasadnień;

4) umiejętność argumentacyjna;
5) kreatywność.

2. W każdym kryterium, o którym mowa w ust. 1, drużyna może otrzymać od 1 do
5 punktów. Drużyna może zdobyć maksymalnie 25 punktów. Do etapu 
finałowego kwalifikują się trzy drużyny z największą liczbą punktów.

3. Komisja Konkursowa ocenia wystąpienia Uczestników w etapie finałowym 
kierując się następującymi kryteriami:

1) zgodność z przepisami prawa polskiego, w szczególności postępowania
cywilnego;

2) merytoryczność analizy stanu faktycznego;
3) zaangażowanie uczestników w wierne odtworzenie rozprawy;
4) retoryka oraz umiejętność argumentacyjna;
5) kreatywność.

4. Do etapu finałowego postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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§ 11
Nagrody

1. Punkty uzyskane przez drużynę w etapie eliminacyjnym i w etapie finałowym 
nie sumują się.

2. Organizator przewiduje nagrody dla drużyn zakwalifikowanych do etapu 
finałowego.

3. Organizator przewiduje ponadto indywidualne wyróżnienia:
1) dla najlepszego pełnomocnika;
2) dla najlepszego sędziego.

4. Rozstrzygnięcie  Komisji  Konkursowej  w  etapie  finałowym  jest  potwierdzone
protokołem. Protokół sporządza Organizator.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi w
dniu finału, po przeprowadzeniu przez ostatnią z grup finałowych symulacji
rozprawy cywilnej.

                                                            Rozdział IV
Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, pozyskanych i
wykorzystywanych  w  związku  z  organizacją  Konkursu,  jest  Krakowska
Akademia  im.  Andrzeja  Frycza  Modrzewskiego  w  Krakowie  z  siedzibą  ul.
Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. Administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym jest możliwy kontakt pod adresem poczty
elektronicznej: iodo@afm.edu.pl.

2. Podanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  i  złożenie  zgłoszenia
konkursowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobro- wolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania
danych  uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Zakres przetwarzanych
danych określa zgłoszenie konkursowe, stanowiące załącznik do Regulaminu.

3. Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystywane  w  celu  zakwalifikowania
Uczestnika, przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia
nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679).

4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane przez administratora przez
cały czas trwania Konkursu do czasu wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród
w Konkursie,  lub do czasu wycofania  zgody na ich przetwarzanie,  a  po tym
okresie przez czas i w zakresie przewidziany przepisami prawa w celu ustalenia,
dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym
innym jednostkom organizacyjnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego; mogą być jednak przekazywane uprawnionym instytucjom na
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mocy odpowiednich przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo do dostępu do dotyczących go danych, ich sprostowania,

żądania ich usunięcia, ograniczenia ich wykorzystania oraz ich przeniesienia. Ma
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych
narusza przepisy prawa. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie  jego  danych  osobowych  przez  administratora  w  dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce przed jej wycofaniem.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu,
w szczególności w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  w  przypadku
zaistnienia  okoliczności  uniemożliwiających  jego  przeprowadzenie,  w
szczególności w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby drużyn.

3. W sprawach nieprzewidzianych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora.
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Załącznik do Regulaminu

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA SYMULACJĘ ROZPRAWY CYWILNEJ 2022

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STUDENCKĄ PORADNIĘ PRAWNĄ
DZIAŁAJĄCĄ PRZY KRAKOWSKIEJ AKADEMII

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W KRAKOWIE

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO
KONKURSU

Nazwa uczelni macierzystej drużyny

Uczestnicy:
Imię i nazwisko Rok studiów

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z drużyną



1
0

Oświadczenie Uczestnika

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem IV edycji  Ogólnopolskiego
Konkursu  na  Symulację  Rozprawy  Cywilnej  2022  organizowanego  przez
Studencką  Poradnię  Prawną  działającą  przy  Krakowskiej  Akademii  im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i akceptuję jego postanowienia.

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem ww. Konkursu.

Miejscowość, data Podpis Uczestnika


