
 

 

 
Regulamin Konkursu 

„TURNIEJ WIEDZY APLIKANTA” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Turniej Wiedzy Aplikanta” (dalej również jako: „Konkurs” lub „Turniej”) jest 
organizowany w ramach Jubileuszowego X Karnawałowego Balu Aplikantów 
Adwokackich.  

2. W Konkursie może wziąć udział każdy aplikant adwokacki – wpisany w dniu Eliminacji i 
Finału na listę aplikantów – będący członkiem dowolnej izby adwokackiej w Polsce.  

 
§ 2 

Cele Konkursu 
Celem Konkursu jest:  

a) wyłonienie i wyróżnienie aplikantów adwokackich, którzy cechują się najwyższym 
stopniem wiedzy prawniczej;  

b) propagowanie wiedzy prawniczej i potrzeby doskonalenia zawodowego aplikantów 
adwokackich;  

c) rozwijanie umiejętności zawodowych wśród aplikantów adwokackich.  
 

§ 3 
Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w porozumieniu 
z Samorządem Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie (dalej: 
„Organizator”).  

2. Komitet organizacyjny Turnieju odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu (dalej: 
„Komitet Organizacyjny”) stanowią osoby wskazane przez Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie – adw. Monika Rajska, apl. adw. Justyna Łusiak, apl. adw. 
Patryk Wrycza oraz apl. adw. Piotr Wojciechowski. 

3. Komitet Organizacyjny ustala harmonogram Konkursu.  
4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres email 

TurniejWiedzy2020@gmail.com.  
 

§ 4 
Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch (2) etapów, podczas których wyłonieni zostaną zwycięzcy 
wyróżniający się największą wiedzą spośród uczestników Konkursu.  

2. Pierwszy etap Konkursu („Eliminacje”) odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. 
(poniedziałek) od godz. 18:00 w Warszawie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie – Al. Ujazdowskie 49 w Sali Klubowej (1 piętro). 



 

 

 
3. Finał Konkursu („Finał”) odbędzie się podczas Jubileuszowego X Karnawałowego Balu 

Aplikantów Adwokackich w dniu 8 lutego 2020 roku w Arkadach Kubickiego Zamku 
Królewskiego w Warszawie.  

 
§ 5 

Uczestnicy 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie drużyny złożone z dwóch aplikantów 

adwokackich („Drużyny”).  
2. Aplikanci adwokaccy tworzący jedną Drużynę mogą należeć do tej samej lub do różnych 

izb adwokackich.  
 

§ 6 
Zgłoszenia do Konkursu 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
(„Formularz”) dostępnego pod adresem: https://forms.gle/nQsVF6U1wP3vv6iN8 do 
dnia 17 stycznia 2020 r.  

2. Każda Drużyna otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w drodze wiadomości e-mail na adres 
podany Formularzu wraz ze wskazaniem dokładnej godziny oraz miejsca, w którym 
odbędą się Eliminacje.  

 
§ 7 

Eliminacje 
1. Przed rozpoczęciem Eliminacji każdy członek każdej Drużyny, która dokonała 

prawidłowego i skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie będzie zobowiązany do 
podpisania:  
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w 

Formularzu, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu;  
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie 

przez Organizatora z wizerunku i głosu członka Drużyny na potrzeby informowania o 
Konkursie, jego przebiegu oraz wynikach, jak również w celach dokumentalnych i 
archiwalnych oraz w celu promocji Organizatora i organizowanych przez niego 
wydarzeń; 

c) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, w tym o skutkach 
niestawiennictwa na Eliminacjach lub na Finale Konkursu  

- według wzoru przedstawionego przez Komitet Organizacyjny („Oświadczenia”).  
2. Podpisanie Oświadczeń jest dobrowolne, jednak odmowa ich podpisania przez 

któregokolwiek członka Drużyny będzie skutkować niedopuszczeniem Drużyny do 
udziału w Konkursie. Decyzję o wykluczeniu z udziału w Konkursie podejmują 
przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego. Decyzja ta jest ostateczna i niezaskarżalna.  

3. Niestawiennictwo Drużyny lub któregokolwiek z jej członków w miejscu i o czasie 
Eliminacji podanych przez Organizatora skutkuje wykluczeniem Drużyny z 



 

 

 
Konkursu. Decyzję o wykluczeniu Drużyny z Konkursu podejmuje Komitet 
Organizacyjny. Decyzja o wykluczeniu z Konkursu jest ostateczna i niezaskarżalna.  

4. Każda drużyna przed rozpoczęciem Eliminacji wybierze ze swojego składu kapitana 
(„Kapitan”), który będzie także Kapitanem podczas Finału. 

5. W Eliminacjach Drużyny ustnie odpowiadają na pytania zadawane przez przedstawiciela 
Komitetu Organizacyjnego („Prowadzący”).  

6. Eliminacje dzielą się na dwie części: (i) Część Wstępną oraz (ii) Część Zasadniczą. 
7. W przypadku, o którym mowa w pkt (iii) ust. 1 poniżej, Prowadzący może zarządzić 

przeprowadzenie rundy dodatkowej („Runda Dodatkowa”).  
(i) Część Wstępna 
1. Przed przystąpieniem do Eliminacji każda Drużyna wylosuje numer, który określa jej 

kolejność w otrzymywaniu pytań. Losowanie numerów przeprowadzą przedstawiciele 
Komitetu Organizacyjnego w sposób zapewniający rzetelność i uczciwość losowania.  

2. W ramach Części Wstępnej każda z Drużyn otrzymuje 4 (cztery) pytania, które będą 
zadawane w 4 (czterech) kolejnych turach. Pytania odczytuje Prowadzący. Do każdego 
pytania Prowadzący odczytuje 3 (trzy) warianty odpowiedzi, przy czym w każdym 
przypadku tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Kolejne pytania są zadawane kolejnym 
Drużynom.  

3. Każda Drużyna otrzymuje na początku Eliminacji dwie szanse. Niepoprawna odpowiedź 
na pytanie pozbawia Drużynę jednej szansy. Udzielenie dwóch niepoprawnych 
odpowiedzi na dwa z czterech pytań zadanych w Części Wstępnej skutkuje odpadnięciem 
Drużyny z Konkursu.  

4. Czas na udzielenie przez Drużynę odpowiedzi na pytanie zadane przez Prowadzącego w 
trakcie Eliminacji wynosi 5 sekund. Czas na udzielenie odpowiedzi rozpoczyna się w 
momencie, w którym Prowadzący zakończy odczytywanie pytania i będzie odmierzany w 
miejscu widocznym dla członków Drużyn, Prowadzącego oraz innych przedstawicieli 
Organizatora.  

5. Bezpośrednio po zakończeniu Części Wstępnej rozpocznie się Część Zasadnicza 
Eliminacji.  
 

(ii) Część Zasadnicza 
1. Do Części Zasadniczej zakwalifikowane zostaną Drużyny, które zachowały co najmniej 

jedną szansę po przeprowadzeniu Części Wstępnej. W Części Zasadniczej Drużyny nie 
otrzymują kolejnych szans. 

2. Część Zasadnicza rozpoczyna się od zadania pytania Drużynie, która przed rozpoczęciem 
Eliminacji wylosowała numer 1. Jeżeli Drużyna z numerem 1 odpadnie z Eliminacji już w 
czasie Części Wstępnej, pierwsze pytanie w ramach Części Zasadniczej otrzyma Drużyna 
z numerem 2 (lub oznaczoną kolejną, najniższą liczbą porządkową w przypadku 
niezakwalifikowania się do Części Zasadniczej Drużyn oznaczonych liczbą niższą).  

3. Drużyna, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie w Części Zasadniczej dowolnie 
wskazuje inną Drużynę, która odpowiada na kolejne pytanie. Nie ma możliwości 
wskazania własnej Drużyny (wzięcia pytania „na siebie”).  



 

 

 
4. W przypadku udzielenia niepoprawnej odpowiedzi, Drużyna traci jedną szansę. Drużyna, 

która utraci wszystkie szanse, odpada z Konkursu.  
5. W przypadku udzielenia przez daną Drużynę niepoprawnej odpowiedzi na pytanie, 

Prowadzący nie może zadać tego samego pytania innej Drużynie.  
6. Liczba pytań w trakcie Części Zasadniczej jest uzależniona od liczby poprawnych 

odpowiedzi.  
7. Maksymalna długość trwania Części Zasadniczej to 40 minut. 
8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt (iii) do Finału przechodzą 3 (trzy) Drużyny, które jako 

ostatnie zachowały szanse.  
 

(iii) Runda Dodatkowa 
1. Jeżeli po przeprowadzeniu Części Zasadniczej nie udało się wyłonić Drużyn Finałowych 

zgodnie z postanowieniami pkt (ii) powyżej, Prowadzący zarządza przeprowadzenie 
Rundy Dodatkowej. 

2. W Rundzie Dodatkowej udział biorą Drużyny, które po upływie czasu, o którym mowa w 
pkt (ii) ust. 7 powyżej, zachowały co najmniej jedną szansę. 

3. W ramach Rundy Dodatkowej wszystkie Drużyny udzielają w tym samym czasie 
odpowiedzi na 5 (pięć) pytań zadawanych przez Prowadzącego. Do każdego pytania 
Prowadzący odczytuje 3 (trzy) warianty odpowiedzi, przy czym w każdym przypadku 
tylko jedna odpowiedź jest poprawna Każda Drużyna zapisuje swoje odpowiedzi na 
przygotowanych wcześniej i przekazanych przez przedstawiciela Komitetu 
Organizacyjnego ponumerowanych arkuszach odpowiedzi. Na udzielenie odpowiedzi 
każda Drużyna ma maksymalnie 15 sekund. Członkowie Drużyn mogą porozumiewać się 
pisemnie na otrzymanych arkuszach. Po upływie tego czasu, każda Drużyna odwraca 
arkusz z odpowiedzią na dane pytanie w kierunku Prowadzącego – tak, by możliwe było 
odczytanie udzielonych odpowiedzi. Następnie Prowadzący podaje prawidłową 
odpowiedź, a przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego przyznają po 1 (jednym) punkcie 
dla każdej Drużyny, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytane oraz odbierają 
arkusze z udzielonymi odpowiedziami od Drużyn.  

4. Po odczytaniu wszystkich pytań, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego sumują 
punkty uzyskane przez poszczególne Drużyny w Rundzie Dodatkowej oraz zachowane 
szanse (1 szansa to 2 punkty), a Prowadzący odczytuje wyniki. Do Finału przechodzą 3 
(trzy) Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów.   

5. W przypadku remisu Prowadzący zarządza przeprowadzenie pomiędzy remisującymi 
Drużynami kolejnej Rundy Dodatkowej, ograniczając liczbę zadawanych pytań do 3 
(trzech). Postanowienia ust. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 
§ 8 

Finał 
1. W dniu 8 lutego 2020 roku, podczas Jubileuszowego X Karnawałowego  Balu Aplikantów 

Adwokackich odbywającego się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w 
Warszawie, 3 (trzy) Drużyny, które zakwalifikowały się do Finału po przeprowadzeniu 



 

 

 
Części Zasadniczej albo Rundy Dodatkowej („Drużyny Finałowe”) zostaną zaproszone 
na scenę w celu przeprowadzenia Finału.  

2. Nad przebiegiem Finału czuwać będzie Jury składająca się z adwokatów („Jury”), w 
którego skład wchodzą: adw. Dorota Kulińska – Przewodnicząca, adw. Andrzej Orliński 
oraz adw. Marta Tomkiewicz.   

3. Finał składa się z 2 (dwóch) kolejnych tur, podczas których zadane będą pytania z dwoma 
wariantami odpowiedzi (TAK lub NIE).  

4. Przed przystąpieniem do Finału każda Drużyna Finałowa wylosuje numer, który wyznaczy 
kolejność odpowiadania na pytania. Losowanie numerów przeprowadzą przedstawiciele 
Komitetu Organizacyjnego Konkursu w sposób zapewniający rzetelność i uczciwość 
losowania.  

5. Za każdą prawidłową odpowiedź na zadane pytanie Drużyna otrzymuje jeden punkt. Za 
odpowiedź błędną Drużyna nie otrzymuje punktu. Punkty ujemne nie będą przyznawane. 

6. Członkowie Drużyn Finałowych są zobowiązani do zapewnienia sobie możliwości wstępu 
na Jubileuszowy X Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich, w szczególności nabycia 
Biletu uprawniającego do takiego wstępu, we własnym zakresie – Organizator zapewni, że 
dla Członków Drużyn Finałowych będą dostępne bilety z dofinansowaniem Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Warszawie, tj. bilety w cenie 170 zł. Zakwalifikowanie się przez 
członków Drużyny do Finału nie uprawnia ich do udziału w Jubileuszowym X 
Karnawałowym Balu Aplikantów Adwokackich bez nabycia Biletu wstępu. 

7. Członkowie Drużyn Finałowych są zobowiązani do stawiennictwa w Arkadach 
Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie w dniu Finału najpóźniej o godzinie 
19:30. Finaliści zgłaszają się w tym celu do przedstawiciela Komitetu 
Organizacyjnego – apl. adw. Justyny Łusiak, oczekującej na nich w okolicach sceny 
rozstawionej w miejscu, w którym odbędzie się Finał. 

8. Niestawiennictwo Drużyny Finałowej lub któregokolwiek z jej członków w miejscu i o 
czasie Finału skutkuje wykluczeniem Drużyny z Konkursu. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury. Decyzja o wykluczeniu 
Drużyny z Konkursu jest ostateczna i niezaskarżalna.  

9. Drużyna Finałowa, która została wykluczona z Konkursu wskutek niestawiennictwa na 
Finale traci prawa do otrzymania nagród w związku z udziałem w Konkursie.  

10. Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury mogą postanowić, że na miejsce Drużyny 
Finałowej, która została wykluczona z Konkursu wskutek niestawiennictwa na Finale 
wejdzie inna Drużyna, która zajęła kolejne miejsce w trakcie Eliminacji i której 
przedstawiciele będą obecni w miejscu i o czasie wskazanym w ustępie 7 niniejszego 
paragrafu. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna i niezaskarżalna.  

11. Wszelkie ewentualne wątpliwości, które pojawią się w związku z przebiegiem Finału 
rozstrzyga Komitet Organizacyjny. Przy podejmowaniu decyzji Komitet Organizacyjny 
stosuje niniejszy Regulamin, a w zakresie nieuregulowanym działa wedle zasad słuszności 
lub w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, o ile znajdą one zastosowanie. Decyzje 
Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i niezaskarżalne.  
 



 

 

 
Pierwsza Tura 
1. W pierwszej turze udział biorą Kapitanowie Drużyn Finałowych. Każdy Kapitan będzie 

miał 90 sekund, aby odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań z pierwszego zestawu 
pytań („Zestaw nr 1”).  

2. Czas na udzielenie odpowiedzi rozpoczyna się w momencie, w którym Prowadzący 
zakończy odczytywanie pierwszego pytania i będzie odmierzany w miejscu widocznym 
dla Kapitanów. 

3. Kapitan Drużyny Finałowej, która wylosowała numer 1 odpowiada na pytania z Zestawu 
nr 1 jako pierwszy. W tym czasie pozostali Kapitanowie udają się do pomieszczenia 
znajdującego się poza sceną, w którym otrzymają wcześniej przygotowane zestawy 
muzyczne uniemożliwiające usłyszenie zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. 

4. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez Kapitana Drużyny Finałowej, która 
wylosowała numer 1, na scenę zapraszany jest Kapitan Drużyny Finałowej, która 
wylosowała numer 2. Prowadzący zadaje pytania z Zestawu nr 1.  

5. Jako ostatni na pytania z Zestawu nr 1 odpowiadać będzie Kapitan Drużyny Finałowej, 
która wylosowała numer 3. 
 

Druga Tura 
1. W Drugiej Turze udział biorą pozostali członkowie Drużyn Finałowych. Każdy członek 

Drużyny Finałowej będzie miał 90 sekund, aby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań z 
drugiego zestawu pytań („Zestaw nr 2”).  

2. Czas na udzielenie odpowiedzi rozpoczyna się w momencie, w którym Prowadzący 
zakończy odczytywanie pierwszego pytania i będzie odmierzany w miejscu widocznym 
dla Kapitanów. 

3. Członek Drużyny Finałowej, która wylosowała numer 1 odpowiada na pytania z Zestawu 
nr 2 jako pierwszy. Do przebiegu Drugiej Tury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
przebiegu Pierwszej Tury. Duga Tura kończy się w momencie, w którym członek Drużyny 
Finałowej, która wylosowała numer 3 zakończy udzielać odpowiedzi na ostatnie pytanie z 
Zestawu nr 2 lub przekroczy czas przeznaczony na odpowiedź. 

4. Finał, a zarazem cały Konkurs, wygrywa Drużyna Finałowa, która w obu turach zdobyła 
w sumie największą liczbę punktów. W przypadku, gdy więcej niż jedna Drużyna Finałowa 
zgromadzi największą liczbę punktów, do wyników tych drużyn Finałowych dolicza się 
punkty odpowiadające ilościom szans zachowanych przez członków każdej z tych Drużyn 
Finałowych w Eliminacjach, przy czym jedna zachowana szansa to jeden punkt. W 
przypadku, gdy doliczenie punktów na podstawie zachowanych szans nie doprowadzi do 
rozstrzygnięcia Konkursu, Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury może 
przeprowadzić dogrywkę na zasadach ustalonych przez Komitet Organizacyjny.  
 

§ 9 
Zakres pytań konkursowych 

1. Zakres pytań, które będą zadawane w trakcie Konkursu, uwzględnia przedmioty objęte 
planem szkolenia aplikantów adwokackich, w szczególności:  



 

 

 
a) prawo i postępowanie karne 
b) prawo i postępowanie cywilne (w tym prawo rodzinne i opiekuńcze)  
c) prawo i postępowanie administracyjne  
d) prawo gospodarcze, w tym prawo publiczne gospodarcze oraz prawo spółek 

handlowych 
e) etyka i historia Adwokatury 

2. Pytania zostaną przygotowane przez Partnera Merytorycznego Konkursu – Wydawnictwo 
C.H. Beck w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.  

 
§ 10  

Nagrody  
1. Dla członków Drużyn Finałowych przewidziano nagrody.  
2. Wśród nagród przewidziano komplety komentarzy ufundowane przez wydawnictwo C.H. 

BECK.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które zostaną przyznane w 

Konkursie.  
 

§ 11  
Postanowienia końcowe  

1. Informacje o przebiegu Konkursu, w tym o dokładnym miejscu i godzinie, w których 
odbędą się Eliminacje oraz Finał będą publikowane przez Komitet Organizacyjny z 
wykorzystaniem dostępnych środków elektronicznych, w tym mediów społecznościowych 
i stron internetowych.  

2. Wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu 
rozstrzyga Komitet Organizacyjny.  

3. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu bez 
podania przyczyny.  

4. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zmiany wszelkich terminów określonych w 
tym Regulaminie bez podania przyczyny. W takim przypadku na Komitecie 
Organizacyjnym ciąży obowiązek powiadomienia o takiej zmianie („Powiadomienie o 
Zmianie”) wszystkich uczestników Konkursu, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia 
udziału w Konkursie. W przypadku zmiany jakiegokolwiek terminu po przeprowadzeniu 
Eliminacji i wyłonieniu Drużyn Finałowych, obowiązek Organizatora ogranicza się do 
Powiadomienia o Zmianie wyłącznie przedstawicieli Drużyn Finałowych.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia tj. 10 stycznia 2020 na stronie 
internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.  

 
Partner Merytoryczny 

 

 


