Tekst jednolity:

REGULAMIN KONKURSU

,,RATIO DECIDENDI”
§1
KONKURS
1.

Niniejszym rozpisuje się konkurs na sporządzenie projektu uchwały Sądu Najwyzż szego
pod nazwą „RATIO DECIDENDI”.

2.

Organizatorem konkursu jest:
Fundacja Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS”
z siedzibą w Warszawie (00-873), ul. Ogrodowa 37 lok. 48
KRS 0000576042, REGON 362509418, NIP5272744823.

3.

Konkurs odbywa się we wspoó łpracy z Sądem Najwyższym Biurem Studiów i Analiz.

4.

Koordynatorem merytorycznym konkursu jest:
adw. Agata Rewerska oraz Szkoła Prawa Procesowego AD Exemplum.

5.

Wyboru tematoó w I i II etapu konkursu dokonali:
prof. dr hab. Mateusz Pilich – Członek Biura Studioó w i Analiz SN,
adw. Agata Rewerska – Prezes Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze
,,OPUS IURIS” oraz
dr hab. Piotr Rylski.

6.

Patronami Honorowymi konkursu są:


Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Jacek Trela,



Prezes Krajowej Rady Komorniczej
komornik Rafał Fronczek,



Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
dr hab., prof. UW Leszek Bosek,



Prezes Osó rodka Badanó Adwokatury
adw. Andrzej Zwara,



Prezes Stowarzyszenia Sędzioó w Polskich ,,IUSTITIA”
SSO, dr hab., prof. USŚ Krystian Markiewicz,

7.



Fundacja Radcoó w Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie „IUDICIUM ARS EST”,



Fundacja Prokuratoroó w i Pracownikoó w Prokuratury im. Ireny Babinó skiej.

Fundatorami nagrody głoó wnej oraz innych nagroó d mogą bycó zaroó wno osoby fizyczne, jak i
osoby prawne. Fundatorzy dokonują ufundowania nagrody głoó wnej i innych nagroó d za
posó rednictwem Fundacji bądzó bezposó rednio.

8.

Strona internetowa konkursu www.opusiuris.com/konkurs oraz wydarzenie na
portalu internetowym Facebook są oficjalnymi miejscami komunikacji, za pomocą
ktoó rych przekazywane są uczestnikom konkursu informacje dotyczące konkursu, w tym
jego przebiegu. Informacje te mogą bycó udostępniane i powielane.

9.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie i spopularyzowanie wiedzy naukowej na
temat prawa i kultury prawnej poprzez ukazywanie roli Sądu Najwyższego w
procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, jak również podkreślenie
znaczenia orzecznictwa Sądu Najwyższego w polskim porządku prawnym.

10.

Konkurs odbywa się wyłącznie w języku polskim.

11.

We wszelkich kwestiach organizacyjnych dotyczących przeprowadzenia konkursu, nie
ujętych w niniejszym regulaminie bądzó budzących wątpliwosó ci organem uprawnionym do
rozstrzygania jest Rada Konkursu.

12.

Rada Konkursu weryfikuje osoby dopuszczone do II etapu konkursu, czyli finalistoó w I
etapu konkursu, pod kątem wyłączenó wskazanych w § 2 pkt. 1-5 niniejszego regulaminu i
w związku z tym mozż e wezwacó kazż dego z Finalistoó w do okazania stosownych
dokumentoó w. Brak przedłożenia do wglądu odpowiednego dokumentu w terminie
wskazanym przez Radę Konkursu, powoduje automatyczne wykluczenie z konkursu
z datą upływu termin wyznaczonego do przedłożenia odpowiedniego dokumentu.

13.

Rada Konkursu mozż e takzż e przed rozpoczęciem II etapu konkursu zaprosicó finalistoó w I
etapu konkursu na spotkanie, celem omoó wienia kwestii organizacyjnych i technicznych II
etapu konkursu.

14.

Rada Konkursu podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większosó cią głosoó w. W
wypadku roó wnej liczby głosoó w albo parzystej ilosó ci głosujących, decyduje głos
Przewodniczącej/-cego Rady Konkursu.

15.

Rada Konkursu mozż e podejmowacó uchwały w trybie obiegowym.

16.

Rada Konkursu mozż e umocowacó jednego ze swoich Członkoó w do dokonywania czynnosó ci
związanych z przeprowadzeniem konkursu, z wyłączeniem podejmowania decyzji o
wykluczeniu z konkursu.

17.

Uchwała, ktoó ra dotyczy wszystkich uczestnikoó w konkursu bądzó jego organizacji podlega
publikacji na stronie internetowej konkursu i na wydarzeniu na portalu internetowym
Facebook. Publikacji nie podlegają uchwały o charakterze osobowym, w tym w
szczegoó lnosó ci uchwały o wykluczeniu z konkursu.

18.

Od uchwał Rady Konkursu nie przysługuje odwołanie, Rada mozż e jednak w uzasadnionych
okolicznosó ciach zmienicó swoją uchwałę.

§2
UCZESTNICY KONKURSU

1.

Uczestnikiem konkursu może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
takzż e osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, z wyłączeniem przedstawicieli
zawodoó w prawniczych, ktoó rzy uzyskali wpis na listę adwokatoó w, radcoó w prawnych,
doradcoó w podatkowych lub rzecznikoó w patentowych bądzó zostali powołani do pełnienia
urzędu sędziego bądzó prokuratora, na stanowisko notariusza bądzó komornika wczesó niej,
nizż 3 lata przed datą zamknięcia I etapu konkursu, t.j. 15 grudnia 2017.

2.

Na potrzeby niniejszego konkursu, za datę wpisu na listę adwokatoó w, radcoó w prawnych,
doradcoó w podatkowych lub rzecznikoó w patentowych uwazż a się datę podjęcia uchwały
przez własó ciwy organ danego samorządu prawniczego o wpisie na odpowiednią listę.

3.

Wyłączeniu z udziału w konkursie podlegają takzż e osoby posiadające stopienó doktora
nauk prawnych, doktora habilitowanego nauk prawnych bądzó tytuł profesora nauk
prawnych.

4.

Wyłączeniu z udziału w konkursie podlegają takzż e pracownicy i wspoó łpracownicy
Kancelarii Pierwszej Prezes Sądu Najwyzż szego lub Biura Studioó w i Analiz Sądu
Najwyzż szego oraz asystenci sędzioó w Sądu Najwyzż szego.

5.

Wyłączeniu z udziału w konkursie podlegają takzż e obecni pracownicy i wspoó łpracownicy
Szkoły Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej AD Exemplum, Kancelarii Prawnej | AD
EXEMPLUM oraz Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris”.

6.

Dopuszczalny jest udział w konkursie druzż yn składających się maksymalnie z 3 osoó b. We
wszelkich sprawach organizacyjnych związanych z udziałem w konkursie, druzż ynę
reprezentuje kapitan. Kapitanem jest osoba wskazana przez druzż ynę w osó wiadczeniu o
wyborze kapitana. Na potrzeby niniejszego regulaminu druzż ynę traktuje się takzż e jako
uczestnika.

7.

Kazż dy z członkoó w druzż yny musi spełniacó kryteria dopuszczenia do udziału w konkursie,
czyli nie podlegacó wyłączeniu z udziału w konkursie, o ktoó rym mowa w pkt. 1-5
niniejszego paragrafu. Brak spełniania kryterioó w przez ktoó regokolwiek z członkoó w
druzż yny skutkuje wykluczeniem całej druzż yny z konkursu.

8.

Zgłoszenie do konkursu następuje przez złozż enie bądzó nadesłanie pracy w terminie do 31
stycznia 2018, czyli terminie zakonó czenia przyjmowania prac konkursowych w I etapie
konkursu, przy czym prace przesyłane, muszą w terminie do 31 stycznia 2018 zostacó
doręczone do siedziby Fundacji.

9.

Zgłoszenie się do udziału w konkursie wymaga podania następujących danych:
 imienia i nazwiska,

 daty urodzenia,
 adresu e-mail,
 numeru telefonu i
 nazwy profilu na Facebook.u.
10.

Dopuszczenie do udziału w II etapie konkursu finalistoó w I etapu konkursu wymaga
dodatkowo podania następujących danych:
 numeru PESEL,
 adresu własó ciwego dla rozliczenó podatkowych i
 danych własó ciwego urzędu skarbowego.

11.

W wypadku druzż yn, dane wskazane w pkt. 9 i 10 niniejszego paragrafu, muszą zostacó
podane przez kazż dego z członkoó w druzż yny. Brak podania danych przez ktoó regokolwiek z
członkoó w druzż yny skutkuje wykluczeniem całej druzż yny z konkursu.

12.

Administratorem danych osobowych, za roó wno z ramienia Organizatora Konkursu, czyli
Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042, REGON:
362509418, NIP: 5272744823, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 37 lok. 48,
00-875 Warszawa], jak i Koordynatora Merytorycznego Konkursu, czyli Szkoły Prawa
Procesowego AD EXEMPLUM jest adw. Agata Rewerska [prowadząca działalnosó có
gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum, ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873
Warszawa, NIP: 526-233-02-15].

13.

Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu, zbierania i udostępniania
informacji o przebiegu i wynikach konkursu, a takzż e w celu przekazywania informacji o
innych konkursach i wydarzeniach organizowanych lub wspoó łorganizowanych przez
Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu.

14.

Administrator danych osó wiadcza, zż e: numer PESEL, data urodzenia oraz adres własó ciwy
dla rozliczenó podatkowych będą przetwarzane wyłącznie na czas trwania konkursu i
usunięte

w

terminie

zakonó czenia

zwycięzcy/zwycięzcoó w konkursu.

II

etapu

konkursu,

z

wyłączeniem

15.

Osoby, ktoó re wyrazż ą zgodę na przetwarzanie danych osobowych mają w kazż dym czasie
prawo dostępu do tresó ci tych danych oraz mozż liwosó có ich poprawienia, modyfikacji bądzó
usunięcia.

16.

Wyrazż enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne do udziału w konkursie.

17.

Kazż dy uczestnik konkursu mozż e zrezygnowacó z udziału w konkursie w kazż dym czasie.
Uczestnicy, ktoó rzy zrezygnowali w dalszego udziału w konkursie podlegają wykluczeniu z
konkursu.

18.

W wypadku druzż yn, rezygnacja jednego z członkoó w druzż yny powoduje wykluczenie z
konkursu całej druzż yny, chyba zż e druzż yna przedstawi stosowne osó wiadczenia
rezygnującego uczestnika konkursu w zakresie praw autorskich. W takiej sytuacji druzż yna
nie podlega wykluczeniu z konkursu, a wykluczeniu podlega tylko rezygnujący uczestnik.

19.

Usunięcie danych osobowych z bazy danych konkursu w trakcie jego trwania, rozumiane
jest jako rezygnacja danego uczestnika z dalszego udziału w konkursie. W wypadku
druzż yn stosuje się odpowiednio zapisy pkt. 18 niniejszego paragrafu.

§3
ETAPY KONKURSU

1.

Konkurs składa się z dwoó ch etapoó w.

I ETAP KONKURSU
2.

Pierwszy etap jest wyłącznie pisemny i polega na sporządzeniu projektu uchwały Sądu
Najwyzż szego na ponizż szy temat:

 czy w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością
majątkową małżeńską, sąd dokonując z urzędu ustalenia składu i
wartości majątku wspólnego małżonków (art. 567 § 3 KPC w zw. z art.
684 KPC) określa wartość nieruchomości należącej do majątku
podlegającego

podziałowi

przy

uwzględnieniu

jej

obciążenia

hipotecznego ? I w wypadku przyjęcia, że odpowiedź na powyższe
pytanie jest negatywna - czy art. 618 § 3 KPC w zw. z 618 § 1 KPC stoi na
przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o
zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, które zostało
spłacone przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności ?
3.

W I etapie konkursu mozż na złozż ycó bądzó nadesłacó tylko jedną pracę.

4.

Praca musi bycó sporządzona samodzielnie przy wykorzystaniu własnej wiedzy i
dosó wiadczenia.

5.

W pracy mozż na wykorzystywacó zó roó dła naukowe, doktrynalne oraz orzecznictwo
[materiały zó roó dłowe].

6.

Kazż dy cytat z materiału zó roó dłowego, powołanie się na materiał zó roó dłowy, jak i odwołanie
się do materiału zó roó dłowego wymaga wskazania autora lub autoroó w tego materiału oraz
podania jego zó roó dła. W przypadku orzeczenó sądowych wymagane jest podanie daty
ogłoszenia orzeczenia, sądu wydającego, sygnatury akt i składu orzekającego (o ile jest on
znany).

7.

Zgłoszenie do konkursu uczestnika bądzó druzż yny następuje poprzez złozż enie bądzó
przesłanie pracy, przy czym praca konkursowa musi odpowiadacó wymogom formalnym
wskazanym w § 4 niniejszego regulaminu oraz zostacó złozż ona w siedzibie Fundacji
(biuro czynne 10:00-18:00) bądzó przesłana w terminie do 31 stycznia 2018, na adres email:

polskie@towarzystwoprawnicze.com

przy czym prace przesyłane, muszą w terminie do 31 stycznia 2018, zostacó doręczone do
siedziby Fundacji.
8.

Po zamknięciu I etapu konkursu, czyli po upływie terminu na składanie bądzó przesyłanie
prac konkursowych, Organizator Konkursu przekazż e prace Jurorom I Etapu Konkursu,
ktoó rzy dokonując oceny pracy wezmą pod uwagę wskazane ponizż ej elementy,
przydzielając jednoczesó nie punkty według załączonej skali:
 merytorycznosó có rozstrzygnięcia – 50 pkt,
 spoó jnosó có zaproponowanego rozstrzygnięcia z systemem prawa – 25 pkt,
 sposoó b dokonania analizy zadanego tematu – 20 pkt,
 logicznosó có i spoó jnosó có wywodu – 25 pkt,
 sposoó b przedstawienia argumentacji –10 pkt,
 strukturę wypowiedzi – 10 pkt oraz
 poprawnosó có językową wypowiedzi – 10 pkt.

9.

Kazż da praca sprawdzana będzie przez jednego Jurora, przy czym o zakwalifikowaniu
uczestnika bądzó druzż yny do II etapu konkursu decydowacó będzie ilosó có uzyskanych
punktoó w.

10.

Finalistów I etapu konkursu, czyli uczestników uprawnionych do przystąpienia do II
etapu konkursu, może być maksymalnie czworo.

11.

Finalistami I etapu konkursu zostają uczestnicy bądzó druzż yny, ktoó rych prace uzyskają
największą ilosó có punktoó w, przy czym nie mniej nizż 125 pkt.

12.

W wypadku uzyskania przez dwie lub więcej prac takiej samej liczby punktoó w, o ile
decyduje to o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu, kazż da z tych prac podlega
dodatkowemu sprawdzeniu przez innego Jurora I Etapu Konkursu. Po ponownym
sprawdzeniu prac, decyduje liczba uzyskanych punktoó w z dodatkowego ich sprawdzenia.

13.

W sytuacjach szczegoó lnie uzasadnionych Rada Konkursu mozż e zdecydowacó o rozszerzeniu
liczby finalistoó w I etapu konkursu.

14.

Organizator Konkursu dokonuje ogłoszenia finalistoó w I etapu konkursu w terminie
najpoó zó niej do 20 lutego 2018.

15.

Juroroó w I Etapu Konkursu wyznacza Organizator.

16.

Lista finalistoó w publikowana jest na stronie internetowej konkursu oraz na wydarzeniu na
portalu internetowym Facebook. Mozż e zostacó podana do publicznej wiadomosó ci takzż e w
inny sposoó b.

17.

W uzasadnionych wypadkach Rada Konkursu ma uprawnienia do zmiany zasad
sprawdzania prac złozż onych lub nadesłanych w I Etapie Konkursu, przy czym musi
uchwałę w tym przedmiocie podjącó przed rozpoczęciem sprawdzania tych prac.

II ETAP KONKURSU
18.

Drugi etap konkursu przeznaczony jest dla finalistoó w I etapu i składa się z częsó ci pisemnej
i ustnej oraz polega na sporządzeniu projektu uchwały Sądu Najwyzż szego na ponizż szy
temat, a następnie na publicznym przedstawieniu rozstrzygnięcia tego tematu oraz
ustnych jego motywoó w:

 Czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, postanowienie sądu drugiej
instancji odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze
uczestnika osobie, która twierdzi że była samoistnym posiadaczem
nieruchomości w okresie, którego dotyczy wniosek, jest postanowieniem
kończącym postępowanie w sprawie ? I w razie pozytywnej odpowiedzi na
powyższe pytanie, czy na postanowienie takie przysługuje zażalenie do Sądu
Najwyższego bądź skarga kasacyjna czy też postanowienie takie nie jest
zaskarżalne ?
19.

W II etapie konkursu mozż na złozż ycó albo nadesłacó tylko jedną pracę.

20.

Przepisy pkt 4 – 6 niniejszego paragrafu stosuje się bezposó rednio.

21.

Praca konkursowa II etapu konkursu musi odpowiadacó wymogom formalnym wskazanym
w § 4 niniejszego regulaminu oraz zostacó złozż ona w siedzibie Fundacji (biuro czynne
10:00-18:00) bądzó przesłana w terminie do 16 kwietnia 2018, na adres e-mail:

polskie@towarzystwoprawnicze.com
przy czym prace przesyłane, muszą w terminie do 16 marca 2018 zostacó doręczone do
siedziby Fundacji.
22.

Uczestnicy bądzó druzż yny, ktoó rzy nie złozż ą bądzó nie przesó lą pracy konkursowej zgodnie z
zapisami pkt. 21 niniejszego paragrafu, nie będą dopuszczeni do częsó ci ustnej II etapu
konkursu.

23.

Częsó có ustna II etapu konkursu polega na przedstawieniu rozstrzygnięcia i wygłoszeniu
ustnych jego motywoó w w czasie około 45 min, ale nie dłuzż szym nizż 60 min bezposó rednio
przed Jury II Etapu Konkursu.

24.

Częsó có ustna II etapu konkursu planowana jest w siedzibie Sądu Najwyzż szego, 20 kwietnia
2018, przy czym dokładny dzienó oraz godzina rozpoczęcia zostaną wskazane w
poó zó niejszym terminie. Rejestracja Finalistoó w przystępujących do tej częsó ci konkursu
rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem częsó ci ustnej Konkursu.

25.

Brak zarejestrowania się danego Finalisty I Etapu Konkursu we wskazanym powyzż ej
miejscu i czasie, uwazż a się za jego rezygnację z udziału w konkursie.

26.

Przedstawiacó rozstrzygnięcie i wygłaszacó ustne jego motywy mozż e tylko jeden członek
druzż yny (nie musi bycó to kapitan).

27.

Nie wprowadza się obowiązku stawiennictwa całych druzż yn na częsó ci ustnej II etapu
konkursu.

28.

Ocenie Jury II Etapu Konkursu podlega tylko częsó có ustna II etapu konkursu. Prace pisemne
nie są przedkładane do oceny Jury.

29.

Dokonując oceny, Jury II Etapu Konkursu bierze pod uwagę: merytorycznosó có
rozstrzygnięcia, spoó jnosó có zaproponowanego rozstrzygnięcia z systemem prawa, sposoó b
dokonania

analizy

zadanego

tematu,

logicznosó có

i

spoó jnosó có

wywodu,

sposoó b

przedstawienia argumentacji, strukturę wypowiedzi oraz poprawnosó có językową.
30.

Jury II Etapu Konkursu mozż e składacó się z przedstawicieli: Sądu Najwyzż szego,
Organizatora, Koordynatora Merytorycznego, Patronoó w Honorowych oraz innych
organizacji i kancelarii zaangazż owanych w przeprowadzenie konkursu.

31.

Skład Jury II Etapu Konkursu ustala Organizator i podaje go do publicznej wiadomosó ci
najpoó zó niej w momencie otwarcia częsó ci ustnej II etapu konkursu.

32.

W wypadku, gdy zagadnienie objęte tematem konkursowym zostanie dostatecznie
wyjasó nione przez orzecznictwo lub doktrynę przed datą zamknięcia danego etapu
konkursu, Rada Konkursu mozż e podjącó uchwałę o zmianie tematu danego etapu konkursu
i wyznaczycó nowy termin składania prac.

§4
WYMOGI FORMALNE PRACY
1.

Praca powinna odpowiadacó formie graficznej, stylistycznej i formalnej uchwały Sądu
Najwyzż szego z wykropkowanym miejscem na nazwiska składu orzekającego i sygnaturę.

2.

Za datę projektu uchwały nalezż y przyjącó datę zamknięcia danego etapu konkursu. Nie
nalezż y wprowadzacó do pracy zż adnego tła historycznego ani odnosicó się do tego, ktoó ry z
sądoó w i wskutek jakich okolicznosó ci przedstawił zagadnienie prawne przyjęte za
podstawę tematu danego etapu konkursu.

3.

Praca pisana na komputerze powinna zachowywacó ponizż sze wymogi:
a)

bycó napisana czcionką w rozmiarze 11,

b)

interlinia powinna wynosicó 1.5,

c)

marginesy powinny wynosicó po 2,5 cm z kazż dej ze stron,

d)

praca powinna zostacó zapisana i przesłana w formacie .doc oraz .pdf.

4.

Praca musi zostacó podpisana imieniem i nazwiskiem autora bądzó autoroó w pracy.

5.

Praca musi bycó opatrzona notą biograficzną autora bądzó autoroó w pracy.

6.

Na pracy musi zostacó wskazany numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora albo
kapitana druzż yny.

7.

Dopuszczalne jest złozż enie pracy pisanej maszynowo.

8.

Dopuszczalne jest złozż enie pracy pisanej ręcznie pod warunkiem, zż e da się rozczytacó
pismo ręczne. Dopuszczenie pracy konkursowej uczestnika, ktoó ry złozż y pracę napisaną
ręcznie, lezż y w gestii Rady Konkursu, ktoó ra podejmuje w tym przedmiocie uchwałę.

§5
WYMOGI PRAWNE KONKURSU
W kazż dym etapie konkursu uczestnik, a w wypadku druzż yn – kazż dy z członkoó w druzż yny z osobna,
zobowiązany jest do złozż enia ponizż szych osó wiadczenó w oryginale, w terminie wskazanym dla
składania prac w danym etapie konkursu. Brak złozż enia ktoó regokolwiek z osó wiadczenó powoduje
wykluczenie uczestnika bądzó druzż yny z konkursu.
Oświadczenia:
1.

o niepodleganiu wyłączeniu z udziału w konkursie (§ 2 pkt 1-5),

2.

o samodzielnym - w wypadku uczestnikoó w i wspoó lnym - w wypadku druzż yn
przygotowaniu pracy konkursowej i przysługiwaniu pełni osobistych i majątkowych praw
autorskich danemu uczestnikowi lub wspoó lnie wszystkim członkom druzż yny oraz o braku
obciązż enia pracy konkursowej jakimikolwiek prawami osoó b trzecich (w tym w zakresie
osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych),

3.

w wypadku druzż yn - o wyborze kapitana,

4.

o wyrazż eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Agatę Rewerską
jak roó wniezż Agatę Rewerską prowadzącą działalnosó có gospodarczą pod firmą Agata
Rewerska AD Exemplum z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa, NIP: 526233-02-15 zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO) działającą z ramienia
Organizatora

Konkursu

lub

Koordynatora

Merytorycznego

Konkursu,

w

celu

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „RATIO DECIDENDI” a takzż e zbierania i
udostępniania informacji o przebiegu i wynikach konkursu, przekazywania informacji o
innych konkursach i wydarzeniach organizowanych lub wspoó łorganizowanych przez
Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu a takzż e dla celoó w
statutowych Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu w
formie papierowej oraz drogą elektroniczną i przy uzż yciu telekomunikacyjnych urządzenó
konó cowych oraz zż e Uczestnik zna swoje prawo dostępu do swoich danych osobowych i
mozż liwosó ci ich poprawiania oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych w kazż dym
czasie.

4’. O wyrazż eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Agatę Rewerską
jak roó wniezż Agatę Rewerską prowadzącą działalnosó có gospodarczą pod firmą Agata
Rewerska AD Exemplum z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa, NIP: 526233-02-15 zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO) działającą z ramienia
Organizatora Konkursu i Koordynatora Merytorycznego Konkursu, w celach
informacyjnych, marketingowych oraz handlowych przez Organizatora Konkursu lub
Koordynatora Merytorycznego Konkursu w formie papierowej oraz drogą elektroniczną i
przy uzż yciu telekomunikacyjnych urządzenó konó cowych oraz zż e zna swoje prawo dostępu
do swoich danych osobowych i mozż liwosó ci ich poprawiania oraz odwołania zgody na
przetwarzanie danych w kazż dym czasie.

5.

o wyrazż eniu zgody na utrwalanie wizerunku i wykorzystywanie go w celach
promocyjnych, w tym m.in. poprzez nagranie wystąpienó podczas I bądzó II etapu konkursu,
transmisję na zż ywo w internecie z I bądzó II etapu konkursu lub poó zó niejsze odtwarzanie
tego nagrania, wykonanie fotografii metodą tradycyjną bądzó cyfrową i ich utrwalenie w

postaci zdigitalizowanej lub zdjęcó papierowych, jak roó wniezż ich publikację we wszelkich
materiałach

promocyjnych

konkursu,

Organizatora

Konkursu

i

Koordynatora

Merytorycznego Konkursu,
6.

o wyrazż eniu zgody na udostępnienie na stronie internetowej konkursu oraz w przekazach
medialnych i na portalach społecznosó ciowych i internetowych oraz na łamach prasy
imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu bądzó członkoó w druzż yny,

7.

o danych niezbędnych dla celoó w podatkowych (w tym m. in. nr PESEL, adresu
zamieszkania, danych własó ciwego Urzędu Skarbowego),

8.

o udzieleniu nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej i
nieodwoływalnej licencji Agacie Rewerskiej [NIP: 5262330215] oraz Fundacji Polskie
Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042, REGON: 362509418, NIP:
5272744823, z siedzibą w Warszawie] do korzystania z prac konkursowych, czyli
projektoó w uchwał SN złozż onych w I i II etapie konkursu, na następujących polach
eksploatacji:


utrwalania i zwielokrotniania w całosó ci lub we fragmentach kazż dą techniką na
wszelkich nosó nikach i urządzeniach odbiorczych (w tym komputerach, tabletach,
telefonach, etc) bez ograniczenó co do ilosó ci nosó nikoó w i urządzenó odbiorczych oraz
bez ograniczenó co do ilosó ci zwielokrotnienó ,




wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą w całosó ci lub w częsó ci,
publicznego wykonywania, wysó wietlanialub odtwarzania w całosó ci bądzó w częsó ci
w języku polskim bez ograniczenó co do ilosó ci razy i zasięgu,



publicznego udostępniania w taki sposoó b, aby kazż dy moó gł miecó do nich dostęp w
czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),

przy czym kazż dy z podmiotoó w uprawniony jest do wykonywania całosó ci praw
samodzielnie, bez koniecznosó ci dokonywania jakichkolwiek rozliczenó z drugim z
podmiotoó w w tym zakresie,
Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zalezż nego prawa autorskiego.
Udzielenie licencji następuje z dniem złozż enia pracy Organizatorowi.

9.

o nieodpłatnym udzieleniu zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowanó pracy
konkursowej, w tym tłumaczenó , przeroó bek, adaptacji, etc,

10. o nieodpłatnym zobowiązaniu się do niewykonywania praw autorskich osobistych do
pracy konkursowej w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z niej, do
nienaruszalnosó ci jej tresó ci i formy oraz do decydowania o pierwszym jej publicznym
udostępnieniu oraz
11. o tym, zż e w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczenó w stosunku do Agaty Rewerskiej
[NIP: 5262330215] lub Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS:
0000576042, REGON: 362509418, NIP: 5272744823, z siedzibą w Warszawie] z tytułu
naruszenia jakichkolwiek praw osoó b trzecich, w tym majątkowych lub niemajątkowych
praw autorskich, autor (w wypadku uczestnika) bądzó kazż dy z autoroó w (w wypadku
druzż yn) pracy konkursowej, co do ktoó rej osoba trzecia zarzuciła naruszenie swoich praw,
wstąpią w miejsce Agaty Rewerskiej lub Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze „Opus
Iuris” i zwolnią ją lub je z długu.

12. O tym, zż e uczestnik zna i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu „RATIO
DECIDENDI„ oraz Polityki Prywatnosó ci i Polityki Cookies.

§6
WYKLUCZENIE Z KONKURSU
1.

Wykluczeniu z konkursu podlegają uczestnicy bądzó druzż yny, we wszystkich sytuacjach
opisanych w niniejszym regulaminie, a takzż e ci ktoó rych prace konkursowe są:




nadesłane bądzó złozż one po terminie,
sporządzone przy pomocy bądzó wsparciu osoó b trzecich,
niemozż liwe do rozczytania,



złozż one bądzó przesłane bez wymaganych i okresó lonych w § 5 niniejszego
regulaminu osó wiadczenó ,



w jakikolwiek sposoó b naruszające prawa autorskie innych osoó b,



co do ktoó rych zachodzi podejrzenie, zż e naruszają prawa autorskie innych osoó b oraz



niespełniające wymogoó w formalnych prac.

2. Wykluczeniu z konkursu podlegają takzż e uczestnicy bądzó druzż yny podlegający wyłączeniu
z udziału w konkursie na podstawie niniejszego regulaminu.

§7
NAGRODY i
prawa autorskie do pracy konkursowej

1.

Zwycięzcą konkursu jest uczestnik bądzó druzż yna biorąca udział w częsó ci ustnej II etapu
konkursu wskazana przez Jury II Etapu Konkursu.

2.

Jury II Etapu Konkursu mozż e nie dokonacó wyboru Zwycięzcy Konkursu. W takim wypadku
Jury II Etapu Konkursu przyznaje wyroó zż nienia w konkursie.

3.

Za zwycięstwo w konkursie przewidziana jest nagroda głoó wna w wysokosó ci 10 000 PLN
(brutto).

4.

W wypadku zwycięstwa druzż yny, nagroda głoó wna dzielona jest proporcjonalnie do ilosó ci
członkoó w danej druzż yny i odpowiednia jej częsó có wypłacana jest kazż demu z członkoó w
druzż yny bezposó rednio, chyba zż e wszyscy członkowie druzż yny złozż ą zgodne osó wiadczenia
co do innego proporcjonalnego podziału nagrody głoó wnej.

5.

W wypadku niedokonania wyboru Zwycięzcy Konkursu, Jury II Etapu Konkursu mozż e
podzielicó nagrodę głoó wną pomiędzy uczestnikoó w bądzó druzż yny, ktoó rym przyznano
wyroó zż nienia w konkursie.

6.

Uczestnikom konkursu i druzż ynom mogą zostacó przyznane takzż e inne nagrody
ufundowane przez fundatoroó w, w tym nagrody rzeczowe.

7.

Praca konkursowa Zwycięzcy konkursu mozż e zostacó opublikowana w Pisó mie Adwokatury
Polskiej „Palestra” lub w Gazecie Prawnej AD Exemplum.

8.

Publikacji mogą podlegacó takzż e prace konkursowe uczestnikoó w bądzó druzż yn, ktoó rym Jury
II Etapu Konkursu przyznało wyroó zż nienia w konkursie. O publikacji decyduje Wydawca
danego periodyku przekazując o tym informację danemu uczestnikowi lub kapitanowi
danej druzż yny.

9.

Wartosó có nagroó d, ktoó re zostaną przyznane w konkursie stanowi przychoó d w rozumieniu
obowiązujących przepisoó w podatkowych i od wysokosó ci przyznanej nagrody/nagroó d
zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy wysokosó ci 10% jej/ich wartosó ci
przed jej wypłaceniem.

10.

Wypłacenie nagroó d pienięzż nych nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia
wynikoó w konkursu.

11.

Z chwilą ogłoszenia wynikoó w częsó ci ustnej II etapu konkursu, Zwycięzca Konkursu oraz
uczestnicy i kazż dy z członkoó w druzż yny, ktoó rym przyznano wyroó zż nienie w konkursie,
przenoszą na Agatę Rewerską [NIP: 5262330215] oraz Fundację Polskie Towarzystwo
Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042, REGON: 362509418, NIP: 5272744823, z
siedzibą w Warszawie] wszelkie majątkowe prawa autorskie do złozż onych w II etapie
konkursu prac konkursowych oraz do ustnego wygłoszenia rozstrzygnięcia i jego ustnych
motywoó w wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zalezż nych praw
autorskich, bez zż adnych ograniczenó czasowych i terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:


utrwalania i zwielokrotniania w całosó ci lub we fragmentach kazż dą techniką na
wszelkich nosó nikach i urządzeniach odbiorczych (w tym komputerach, tabletach,
telefonach, etc) bez ograniczenó co do ilosó ci nosó nikoó w i urządzenó odbiorczych oraz
bez ograniczenó co do ilosó ci zwielokrotnienó ,




wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą w całosó ci lub w częsó ci,
publicznego wykonywania, wysó wietlanialub odtwarzania w całosó ci bądzó w częsó ci

w języku polskim bez ograniczenó co do ilosó ci razy i zasięgu,


publicznego udostępniania w taki sposoó b, aby kazż dy moó gł miecó do nich dostęp w
czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),

przy czym kazż dy z podmiotoó w uprawniony jest do wykonywania całosó ci praw
samodzielnie, bez koniecznosó ci dokonywania jakichkolwiek rozliczenó z drugim z
podmiotoó w w tym zakresie,
12.

Przeniesienie o ktoó rym mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu musi nastąpicó w formie
pisemnej poprzez zawarcie pomiędzy stronami porozumienia, w terminie do 5 dni
roboczych liczonych od daty ogłoszenia wynikoó w konkursu.

13.

Porozumienie wskazane w pkt. 12 niniejszego paragrafu będzie zawieracó takzż e:
 zobowiązanie do niewykonywania praw autorskich osobistych do pracy konkursowej
złozż onej w II etapie konkursu oraz do ustnego wygłoszenia rozstrzygnięcia i jego
ustnych motywoó w w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania, do nienaruszalnosó ci
tresó ci i formy oraz do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
 wyrazż enie zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowanó prac konkursowych
złozż onych w II etapie konkursu, w tym tłumaczenó , przeroó bek, adaptacji, etc,
 zobowiązanie do wstąpienia w miejsce Agaty Rewerskiej [NIP: 5262330215] lub
Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris” [KRS: 0000576042, REGON:
362509418, NIP: 5272744823, z siedzibą w Warszawie] i zwolnienia kazż dej z nich lub
obu z długu, w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczenó w stosunku do tych
podmiotoó w z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osoó b trzecich, w tym majątkowych
lub niemajątkowych praw autorskich.

14.

Dokonanie przeniesienia oraz złożenie pozostałych zgód i zobowiązań w drodze
porozumienia, o czym mowa w pkt. 11-13 niniejszego paragrafu, jest warunkiem
koniecznym wypłaty nagrody głównej i innych nagród.

§8

1.

Organizator ma prawo do zmiany postanowienó niniejszego regulaminu konkursu w
kazż dym czasie.

2.

W wypadku zmiany postanowienó

niniejszego regulaminu konkursu, Organizator

niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej konkursu.

3.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

odwołania

niniejszego

konkursu,

jego

uniewazż nienia lub zmiany terminoó w w kazż dym czasie.

§2 ust.1 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 5.12.2017.
§2 ust. 8 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 11.12.2017.
§3 ust.7 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 11.12.2017.
§3 ust. 14 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 12.12.2017.
§3 ust. 21 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 12.12.2017.
§3 ust. 24 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 12.12.2017.
§ 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 14.12.2017.
§ 5 ust. 4’ Regulaminu Konkursu został dodany uchwałą Rady Konkursu w dniu 14.12.2017.
§ 5 ust. 8 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 14.12.2017.
§ 5 ust. 12 Regulaminu Konkursu został dodany uchwałą Rady Konkursu w dniu 14.12.2017.
§ 1 ust. 5 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 26.3.2018.
§ 3 ust. 18 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 26.3.2018.
§ 3 ust. 21 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 26.3.2018.
§ 3 ust. 24 Regulaminu Konkursu został zmieniony uchwałą Rady Konkursu w dniu 26.3.2018.

