
REGULAMIN KONKURSU MOOT COURT  
PRZED EUROPEJSKI TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA  

DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH 
 

Organizator:  
Okręgowa Izba Radców Prawnych  

W Gdańsku 
 

§ 1.      Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka („Konkurs”) jest 
adresowany do osób odbywających aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Gdańsku. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka 
oraz zwiększenie umiejętności aplikantów radcowskich w zakresie identyfikacji spraw 
związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia 
postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w 
Gdańsku. 

3. Organizator działa poprzez Komitet Organizacyjny, którego zadaniem jest 
przygotowanie i organizacja Konkursu („Komitet Organizacyjny”). W skład Komitetu 
Organizacyjnego wchodzą radcowie prawni: Agata Bzdyń, Marcin Drzewicki, Marcin 
Górski, Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, Sylwia Majkowska-Szulc, Bartosz Szolc-
Nartowski, Magdalena Witkowska.  

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego oraz ustnego. Obydwa etapy 
Konkursu są obowiązkowe.  

5. Konkurs odbywa się w języku polskim.  
 

§ 2. Kazus konkursowy 
 

1. Kazus konkursowy („Kazus”) zostanie ogłoszony w dniu 17.03.2020 r. na stronie 
internetowej Organizatora: www.oirp.gda.pl.     

2. Kazus dotyczy fikcyjnego stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego naruszenia 
praw i wolności jednostki gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz Protokołami dodatkowymi do Konwencji.  

3. Postępowanie toczy się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o postępowaniu 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, z uwzględnieniem ewentualnych 
modyfikacji przewidzianych w Regulaminie, Kazusie lub stosowanych przez 
Organizatora formularzach. 

4. Do dnia 30.03.2020 r. każdy może zgłaszać pytania dotyczące stanu faktycznego, 
przedstawionego w Kazusie. Pytania należy kierować na adres e-mail: 
szkolenia@oirp.gda.pl.  Pytania wraz z odpowiedziami na pytania Uczestników zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 6.04.2020 r. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania, jeżeli 
nie będą one niezbędne dla rozwiązania Kazusu oraz do ewentualnego sprostowania 
lub uzupełnienia treści Kazusu. 
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§ 3. Drużyny 
 

1. W Konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 2 do 4 osób, odbywających 
aplikację radcowską. Drużyny mogą składać się z aplikantów różnych lat. W konkursie 
będą reprezentować zarówno skarżącego jak i rząd. 

2. Rejestracja drużyn rozpoczyna się 18.03.2020 r. i trwa do 6.04.2020 r. Rejestracja 
następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.  

3. Rejestracja drużyny zostaje potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail 
członka drużyny wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w której zostanie również 
wskazany numer nadany drużynie (KMC01, KMC02, etc.).   

4. Rejestracja drużyn nie wymaga wniesienia jakiejkolwiek opłaty.  
5. Drużyny powinny samodzielnie rozwiązać Kazus, jak również samodzielnie 

przygotować pisma procesowe oraz wystąpienia ustne. W przygotowaniach do 
Konkursu drużyny mogą korzystać z pomocy innych prawników, pod warunkiem, że 
pomoc ta nie naruszy wymogu samodzielnej pracy drużyny. W szczególności, drużyny 
mogą zwracać się do innych prawników z prośbą o przedstawienie komentarzy do 
projektów pism procesowych, jak również o ocenę wystąpień ustnych drużyny. Osoby 
zamierzające być sędziami w konkursie nie mogą służyć pomocą żadnej z drużyn w 
jakikolwiek sposób. 

 
§ 4.     Etap pisemny Konkursu 

 
1. Etap pisemny Konkursu ma charakter obowiązkowy. Nieuczestniczenie w etapie 

pisemnym Konkursu pozbawia drużynę możliwości udziału w etapie ustnym Konkursu.  
2. Etap pisemny Konkursu obejmuje przygotowanie skargi do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka oraz odpowiedzi rządu. Niezłożenie skargi lub odpowiedzi rządu, jak 
również złożenie ich z naruszeniem poniższych reguł, skutkuje wykluczeniem drużyny 
z Turnieju.  

3. Pisma powinny być wniesione w następujących terminach: skarga - do 20.04.2020 r. 
oraz odpowiedź rządu - do 7.05.2020 r.  

4. Po wniesieniu pism, do 23.04.2020 r. Organizator prześle każdej drużynie biorącej 
udział w etapie pisemnym Konkursu losowo przydzieloną skargę innej drużyny, na 
podstawie której drużyna przygotuje odpowiedź rządu.  

5. Format pism. Pisma procesowe nie mogą być dłuższe niż 20 stron (powyższe dotyczy 
także przypadku umieszczenia przez drużynę w piśmie strony tytułowej) w formacie 
A4, czcionka Times New Roman – 12 pkt, interlinia – 1,5, marginesy z obu stron 2,5 cm; 
przypisy dolne: czcionka Times New Roman – 10 pkt, interlinia – 1,5. Każdy odrębny 
akapit uzasadnienia pisma powinien być opatrzony kolejną liczbą naturalną.   

6. Pisma powinny zostać wysłane w formacie PDF pod adres e-mail: e-mail: 
szkolenia@oirp.gda.pl. Nazwa pliku obejmującego pismo powinna zawierać numer 
drużyny, która składa pismo i określenie pisma, np. „KMC01_skarga.pdf”, 
„KMC02_Odpowiedz_rządu.pdf”. Objętość pliku nie może przekraczać 10 MB.  

7. Każde powołanie w piśmie tezy lub twierdzenia z materiału źródłowego (doktryna, 
orzecznictwo itp.) wymaga podania źródła, z którego materiał ten pochodzi. Wszystkie 
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źródła należy podawać w formie przypisu dolnego. Wymóg ten nie dotyczy formularza 
skargi. 

8. W pismach powoływać się można jedynie na informacje zawarte w Kazusie lub 
powszechnie dostępne, w razie potrzeby przedstawiając poczynione założenia.  
Drużyny nie są uprawnione do zmieniania samodzielnie stanu faktycznego 
zaprezentowanego w Kazusie.   

9. Juror może przyznać każdemu pismu od 25 do 50 punktów.  
10. Oceniając pisma Jurorzy biorą pod uwagę poziom wiedzy uczestników, w tym walory 

merytoryczne skargi i stanowiska rządu (w tym spełnienie wymogów formalnych  
pisma, poprawność sformułowania zarzutów skargi i ich uzasadnienia, poprawność i 
siłę przekonywania argumentacji prawnej, jakość i adekwatność odwołań do doktryny 
i orzecznictwa), jak i sposób przedstawienia argumentacji (w tym poprawność 
językową), a także strukturę wypowiedzi.  

11. Wyniki Etapu pisemnego w postaci punktacji za skargę i stanowisko rządu zostaną 
ogłoszone poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora do dnia 
25.05.2020 r. 

§ 5.      Etap ustny Konkursu 
 

1. Do Etapu ustnego zostają zakwalifikowane maksymalnie 4 drużyny, które uzyskały 
największą liczbę punktów w Etapie pisemnym.  

2. Etap ustny odbędzie się w dniu 30.05.2020 r. w Ośrodku Szkolenia Aplikantów 
Organizatora przy ul. Piotra Czajkowskiego 3, 80-171 Gdańsk. 

3. W Etapie Ustnym drużyny biorą udział w symulacjach rozpraw. 
4. W każdej rozprawie biorą udział 2 drużyny; jedna reprezentuje skarżącego, a druga 

stronę przeciwną. W pierwszej kolejności występuje drużyna reprezentująca 
skarżącego, następnie drużyna przeciwna. W dalszym toku Jurorzy mogą zadawać 
pytania. Każdej z drużyn przysługuje łącznie 20 minut na przedstawienie stanowiska 
oraz 5 minut na replikę.  

5. Wystąpienia mówców ocenia Jury. Jurorom przysługuje prawo zadawania pytań. 
Obowiązkiem sekretarza Jury, którego wskaże Jury, jest kontrolowanie, czy drużyny 
przestrzegają przydzielonego im czasu wystąpień.  

6. Każdy z Jurorów ocenia wystąpienia niezależnie. Juror może przyznać każdemu z 
mówców od 25 do 50 punktów.  

7. Oceniając wystąpienia mówców Jurorzy biorą pod uwagę wiedzę i przygotowanie 
merytoryczne mówców (w tym poprawność i siłę przekonywania argumentacji 
prawniczej), ich umiejętności oratorskie, przestrzeganie przez mówców 
przydzielonego im czasu, jakość repliki, jak również jakość odpowiedzi na pytania 
Jurorów, a także przyjętą strategię procesową. 

8. Zwycięża drużyna, której mówcy otrzymają łącznie za dany pojedynek największą 
liczbę punktów. W przypadku wycofania się drużyny lub nieobecności drużyny na 
pojedynku, drużyna przeciwna zwycięża walkowerem, po rozprawie odbywającej się 
przy udziale tylko jednej strony.   

9. Szczegółowy harmonogram rozgrywek turniejowych zostanie podany do wiadomości 
do dnia 26.05.2020 r.  

10. Etap ustny składa się z następujących rund: półfinałów, pojedynku o trzecie miejsce 
oraz finału Konkursu. 



11. W półfinałach biorą udział 4 drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów w 

Etapie pisemnym. Określenie ról, w których drużyny występują w półfinałach, odbywa 

się losowo.  

12. W pojedynku o 3. miejsce biorą udział drużyny, które przegrały odpowiednio w każdym 

z półfinałowych pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli 

skarżącego, w pojedynku o 3. miejsce występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. 

Jeśli obie drużyny w półfinale występowały w tej samej roli, określenie ról, w których 

występują w pojedynku o 3. miejsce, następuje losowo (rzut monetą).  

13. W Finale Konkursu biorą udział drużyny, które zwyciężyły odpowiednio w każdym z 

półfinałowych pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli skarżącego, 

w finale występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. Jeżeli obie drużyny w 

półfinale występowały w tej samej roli, określenie ról, w których występują w Finale 

Konkursu, odbywa się losowo (rzut monetą).  

 
§ 6.      Nagrody 

 
1. Każdy z członków drużyny, która zwyciężyła w Konkursie, otrzyma nagrodę główną 

(„Nagroda dla Najlepszej Drużyny”) w postaci bonu o wartości 300 zł na zakup  
dowolnych publikacji w wydawnictwach prawniczych.  

2. Każdy z członków Drużyny, której Pismo uzyskało najwyższą liczbę punktów, otrzymuje 
Nagrodę za Najlepsze Pismo w postaci bonu o wartości 100 zł na zakup  dowolnych 
publikacji w wydawnictwach prawniczych.  

3. Mówca, który uzyska indywidualnie najwyższą liczbę punktów, otrzymuje Nagrodę dla 
Najlepszego Mówcy w postaci bonu o wartości 200 zł na zakup  dowolnych publikacji 
w wydawnictwach prawniczych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród obok wyżej 
wymienionych oraz wyróżnień dla wybranych uczestników w formie pisemnej 
pochwały i wyróżnienia. 

5. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu 
Finału Konkursu.  

 
§ 7.      Postanowienie końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego 

regulaminu, o czym informować będzie na swojej stronie. 
2. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów zbieranych na potrzeby 

Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 35, 
80-803 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w wyłącznie celu zgodnego z 
prawem przeprowadzenia Konkursu i przyznania oraz rozliczenia nagród, w tym na 
podstawie zgód udzielonych przez uczestników i opiekunów. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez Administratora oraz odbiorców danych, którymi są podmioty 
zajmujące się obsługą informatyczną Administratora zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz innymi obowiązującymi przepisami. Osoba udostepniająca dane 
osobowe ma prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, przy czym zgłoszenie tego 



ostatniego żądania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju. Ponadto 
osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo żądania od Administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu 
przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem, albo do momentu wycofania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych określonych 
niniejszym Regulaminem i załącznikami do niego jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 
potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczestnikom udziału 
w Konkursie i przyznania nagród.  

3. Zgłoszenie drużyny do rejestracji w Konkursie oznacza, że uczestnicy zapoznali się z 
treścią Regulaminu i ją akceptują.   
 


