
Informacja nr 1 
z dnia 16 lutego 2019 r. 

dot. zajęć i zawodów prawniczych dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego  
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 

1. Koordynatorem Programu jes t cz łonek Zarządu SAiP Tomasz P i l i kowsk i , 
tpilikowski@gmail.com


2. Pierwszy etap Zawodów (Eliminacje) odbędą się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 

11.00 w sali 36. Wszystkich zainteresowanych prosimy o stawienie się przed salą 36 o godz. 
10.50 z dokumentem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy).


3. Eliminacje trwają 60 minut i polegają na rozwiązaniu pisemnego sprawdzianu (głównie zadania 
testowe jednokrotnego wyboru oraz krótkie pytania sprawdzianowe). Do uzyskania jest 
maksymalnie 60 punktów.


4. W związku z wymogami prawa wszyscy Uczestnicy muszą dostarczyć do 

Stowarzyszenia oświadczenie (treść na stronie SAiP i w Regulaminie). Dostarczenie 
oświadczenia nie jest bezwzględnym wymogiem wzięcia udziału w Eliminacjach, jest 
jednak niezbędne do kwalifikacji do Konkursu (drugi etap Zawodów) oraz do 

opublikowania wyniku pracy i przekazania go do wiadomości Szkoły (z czym mogą 
wiązać się określone profity - np. oceny z WOSu lub nagrody statutowe). Oświadczenie 
można przekazać podczas zajęć, członkom Komisji Konkursowej, w dniu Eliminacji lub w 
sekretariacie szkoły (w razie wątpliwości proszę zostawić z prośbą o przekazanie dla 
Stowarzyszenia Absolwentów) Ostateczny termin złożenia oświadczenia: czwartek 7 
marca 2019 r. Małoletnim Uczestnikom - szczególnie tym mieszkającym poza Krakowem -
zwracamy uwagę, że na oświadczeniu muszą być w kilku miejscach podpisy opiekunów 
prawnych. Prace osób, które nie dostarczą oświadczenia w wyznaczonym terminie nie będą 
brane pod uwagę przy ustalaniu wyników Zawodów, a informacja o ich sukcesach nie będzie 
przekazana Szkole. Stowarzyszenie nie będzie mogło też przypomnieć tym osobom o 
konieczności złożenia oświadczenia, ponieważ ich dane kontaktowe nie będą mogły być 
wykorzystane (RODO)


5. Do przeprowadzenia Zawodów-Eliminacji powołuję Komisję Konkursową w składzie:

5.1. Tomasz Pilikowski - Koordynator Programu,

5.2. Barbara Zielińska-Rapacz


6. Wymagania merytoryczne obowiązujące Uczestników Zawodów są określone w § 4 
Regulaminu. Ogólnie są one zbieżne z tematami omawianymi na Zajęciach organizowanych 
przez Stowarzyszenie, programami olimpiad prawniczych dla Licealistów i programem 
nauczania WOSu w szkole średniej. Do Eliminacji konkursowych wyznaczam obowiązującą 
Uczestników dodatkową lekturę: E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2018, str. 272-287 
(rozdział XIX poświęcony instytucji zastawu).


mailto:tpilikowski@gmail.com


7. Przeprowadzone Eliminacje są podstawą kwalifikacji Uczestników do drugiego etapu 
Zawodów - Konkursu, a pięciu najlepszych uczestników Eliminacji otrzymuje dodatkową 
premię punktową doliczaną do ogólnego wyniku Konkursu (§ 11 Regulaminu). W rozmowach z 
Panem Prof. Dawidem Drabczykiem ustaliłem, że osoby, które uzyskają wyniki w konkursie 
otrzymają dodatkowe pozytywne oceny z wiedzy o społeczeństwie. Warunkiem przekazania 
informacji o wyniku nauczycielowi jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4. 


8. Termin wglądu do prac z Eliminacji oraz komunikat dotyczący drugiego etapu zostanie 
przedstawiony w późniejszym terminie.


9. Wszyscy Uczestnicy i ich przedstawiciele ustawowi powinni zapoznać się z Regulaminem 
Zajęć i Zawodów dostępnym na stronie internetowej SAiP. Niniejsza informacja ma charakter 
dodatkowy i uzupełniający i w razie rozbieżności z Regulaminem obowiązują zapisy 
Regulaminu.


Koordynator Programu 
Tomasz Pilikowski


