
Regulamin Konstytucyjnego Turnieju Sądowego 2019  

§ 1  Postanowienia ogólne 

  

1. Konstytucyjny Turniej Sądowy („Turniej”) jest przeznaczony dla studentów prawa oraz 
aplikantów adwokackich i radcowskich.   

2. Turniej polega na symulacji postępowania przed Sądem Najwyższym, w oparciu o kazus 
turniejowy („Kazus”) przygotowany przez Organizatora.   

3. Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawie konstytucyjnym i prawach człowieka 
oraz nowatorskiej metody kształcenia studentów i aplikantów w drodze konkursu 
polegającego na symulacji sporu sądowego (tzw. „moot court”).  

4. Turniej odbywa się w dwóch równoległych i niezależnych ligach, w których obowiązuje 
ten sam kazus turniejowy, tj.:  

(i) lidze studenckiej,  

(ii) lidze aplikanckiej.  

5. Turniej składa się z 2 kolejnych obowiązkowych etapów:  

(i) etapu pisemnego Turnieju („Etap pisemny”), 

(ii) etapu ustnego Turnieju („Etap ustny”).  

6. Turniej odbywa się w języku polskim.   

7. Organizatorem Turnieju („Organizator”) jest Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 
(KRS: 0000376341).   

8. Wszelkie informacje dotyczące Turnieju publikowane są na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem www.stowarzyszenieholda.pl.   

9. Osobą odpowiedzialną za koordynację Turnieju z ramienia Organizatora jest Maria 
E j c h a r t - D u b o i s i T o m a s z Z a l a s i ń s k i ( d a n e d o k o n t a k t u : 
stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl).   

  

§ 2  Kazus 

1. Kazus zostaje ogłoszony w dniu 22 października 2019 roku poprzez publikację na stronie 
internetowej Organizatora.   

2. Kazus dotyczy fikcyjnej sprawy zawisłej przed sądami powszechnymi i Sądem 
Najwyższym, dla której rozwiązania konieczne jest posiadanie umiejętności 
bezpośredniego zastosowania Konstytucji RP. Kazus obejmuje zarówno zagadnienia 
proceduralne związane ze stosowaniem ustawy, jak i zagadnienia prawa materialnego.   

3. Kazus oraz załączona do kazusu ustawa zostały sporządzone na potrzeby Turnieju i 
opisują fikcyjny stan faktyczny oraz stan prawny.    



4. Postępowanie toczy się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o postępowaniu 
przed Sądem Najwyższym w sprawach o przestępstwa skarbowe. 

§ 3  Drużyny 

1. W Turnieju biorą udział drużyny składające się z 2 do 4 osób mających - w dniu wysłania 
formularza zgłoszeniowego – status: 

(i) studenta co najmniej drugiego roku studiów prawniczych tej samej uczelni,  

(ii) aplikanta adwokackiego lub osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na 
aplikację adwokacką albo  

(iii) aplikanta radcowskiego lub osoby która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na 
aplikację radcowską.   

2. W ramach ligi aplikanckiej dopuszcza się tworzenie zespołów mieszanych, składających 
się z aplikantów adwokackich oraz radcowskich.    

3. Na potrzeby identyfikacji drużyny w Turnieju, przede wszystkim w Etapie pisemnym, 
objętym całkowitą anonimowością, drużyna wybiera 6-cyfrowy kod (niebędący ciągiem 6 
kolejnych cyfr ani ciągiem tych samych 6 cyfr).   

4. Drużyna wskazuje osobę, która sprawuje merytoryczną, dydaktyczną i etyczną pieczę 
nad  drużyną („Opiekun”). Opiekunem może być: osoba posiadająca co najmniej stopień 
doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator. Opiekun może 
sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną.   

5. Rejestracja drużyn rozpoczyna się 22 października 2019 r. i trwa do 15 listopada 2019 
roku. Rejestracja następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod 
adresem:https://forms.gle/WZMLTAuQCWsacJSB8 oraz wys łanie na adres 
stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl skanu zgody na sprawowanie merytorycznej, 
dydaktycznej i etycznej pieczy nad drużyną osoby wskazanej jako opiekun w formularzu 
zgłoszeniowym drużyny.   

6. Zamknięcie rejestracji następuje po wyczerpaniu limitu 32 drużyn w lidze studenckiej i 
32 drużyn w lidze aplikanckiej. O rejestracji w odpowiedniej lidze decyduje kolejność 
zgłoszeń. Po wyczerpaniu się puli miejsc przewidzianych w każdej z lig, Organizator tworzy 
listę rezerwową dla dodatkowo zgłaszających się drużyn obu lig, wedle kolejności 
zgłoszeń. Mając na uwadze względy organizacyjne, Organizator rozważy możliwość 
zwiększenia liczby drużyn przyjmowanych do udziału w Turnieju.   

7. Drużyny samodzielnie przygotowują pisma i wystąpienia ustne. W przygotowaniach do 
Turnieju drużyny mogą korzystać z pomocy osób spoza drużyny, o ile nie naruszy to 
wymogu samodzielnej pracy drużyny. W szczególności, drużyny mogą zwracać się do innych 
prawników z prośbą o przedstawienie komentarzy do projektów pism i wystąpień ustnych.  

8. Organizator nie pobiera opłat związanych z uczestnictwem w Turnieju.   

9. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z uczestnictwem w etapie 
ustnym, w tym koszty ewentualnego zakwaterowania oraz dojazdu z/do Warszawy.  

  



§4  Jurorzy 

1. Jurorami w Turnieju są osoby wskazane przez Organizatora.   

2. Lista jurorów Etapu pisemnego zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora do dnia 30 listopada 2019 r.   

3. Lista jurorów Etapu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora do dnia 28 lutego 2020 r.  

  

§ 5  Etap pisemny 

1. Etap pisemny obejmuje przygotowanie:  

(i) skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego („Skarga kasacyjna”), a następnie  

(ii) odpowiedzi na Skargę kasacyjną („Odpowiedź”).  

2. Niezłożenie Skargi kasacyjnej lub Odpowiedzi, jak również złożenie ich z naruszeniem 
postanowień Regulaminu, skutkuje wykluczeniem drużyny z Turnieju.  

3.Drużyna składa Skargę kasacyjną do 15 grudnia 2019 roku do godziny 14.00, a Odpowiedź 
do 15 stycznia 2020 r. do godziny 14.00.   

4. Po złożeniu Skargi kasacyjnej Organizator przesyła drużynie – do 17 grudnia 2019 roku – 
losowo wybraną Skargę kasacyjną innej drużyny. Na jej podstawie drużyna przygotowuje 
Odpowiedź.    

5. Skargę kasacyjną oraz Odpowiedź (dalej także „Pisma procesowe”) składa się poprzez 
p r z e s ł a n i e i c h w f o r m a c i e p l i k u t e k s t o w e g o P D F n a a d r e s 
stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl. Plik powinien być nazwany wg. wzoru: Wniosek_ 
123456; gdzie 123456 to 6-cyfrowy kod identyfikujący drużynę oraz odpowiednio 
Odpowiedź_123456.   

6. Etap pisemny objęty jest całkowitą anonimowością. Pisma procesowe powinny być 
oznaczone wyłącznie wybranym przez drużynę 6-cyfrowym kodem umieszczonym w lewym 
górnym rogu pierwszej strony i nie zawierać żadnych innych informacji identyfikujących 
drużynę. Pismo procesowe można oznaczyć datą dzienną, natomiast nie należy oznaczać 
miejscowości.   

7. Pisma procesowe nie mogą być dłuższe niż 20 stron w formacie A4, z zastosowaniem 
kroju czcionki Times New Roman, 12 pkt z interlinią 1,5, a marginesami nie mniejszymi niż 
2,5 cm. Każdy odrębny akapit uzasadnienia Pisma procesowego powinien być opatrzony 
liczbą porządkową. Przypisy należy pisać czcionką 10 pkt z interlinią 1,0.   

8. Każde powołanie w Piśmie procesowym materiału źródłowego (doktryna, orzecznictwo, 
itp.) wymaga podania źródła, z którego materiał pochodzi. Powołanie się na akt 
normatywny wymaga podania publikatora.  

9. Pisma procesowe powinny zawierać odniesienie do głównych zagadnień zarówno 
proceduralnych związanych ze stosowaniem ustawy, jak i materialnych. W Pismach 
powoływać się można jedynie na informacje zawarte w Kazusie lub powszechnie dostępne.   

10. Każde Pismo procesowe ocenia co najmniej 2 Jurorów, a każdy z Jurorów ocenia Pismo 
procesowe niezależnie. Juror może przyznać pismu oceną w postaci od 25 do 50 punktów.   



11. Oceniając Pisma procesowe Jurorzy biorą pod uwagę walory merytoryczne (w tym 
spełnienie wymogów formalnych pisma, 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 oraz edycję 
Pisma.   

12. Wyniki Etapu pisemnego w postaci punktacji za Pisma procesowe zostaną ogłoszone 
poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora do 22 lutego 2020 roku.   

  

§ 6  Etap ustny 

1. Do Etapu ustnego przechodzi w każdej z lig 8 drużyn, które uzyskały największą liczbę 
punktów w Etapie pisemnym.   

2. Półfinał Etapu ustnego odbędzie się w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie 22 marca 
2020 r. Finał Etapu ustnego odbędzie się 4 kwietnia 2020 r. Daty dzienne zostaną 
ostatecznie potwierdzone do 31 grudnia 2019 r.   

3. W Etapie ustnym drużyny biorą udział w symulacjach rozpraw przed Sądem Najwyższym.   

4. W rozprawie biorą udział 2 drużyny; jedna reprezentuje wnoszącego Skargę kasacyjną, a 
druga stronę przeciwną. W trakcie wystąpienia na rozprawie drużyna powinna odnieść się 
do kluczowych zagadnień występujących w sprawie.   

5. W każdej z rozpraw w pierwszej kolejności swoje stanowisko przedstawia strona 
wnosząca Skargę kasacyjną, a następnie strona przeciwna. Zespół orzekający może 
zarządzić inną kolejność przedstawienia stanowiska przez strony.   

6. Drużynę reprezentuje 2 mówców. Każdej drużynie przysługuje łącznie 20 minut na 
przedstawienie własnej argumentacji. Dodatkowo, każdej drużynie przysługuje 5 minut na 
przedstawienie repliki na argumenty strony przeciwnej. Alokacja czasu oraz podział 
zagadnień między mówcami pozostaje w gestii drużyny. Wystąpienie żadnego z mówców 
nie może być łącznie krótsze niż 7 minut.   

7. Wystąpienia mówców ocenia zespół orzekający, w skład którego wchodzi 3 Jurorów. W 
Finale zespół orzekający składa się z co najmniej 5 Jurorów.   

8. Jurorom przysługuje prawo zadawania pytań. Obowiązkiem Jurorów jest kontrolowanie, 
czy drużyny przestrzegają przydzielonego im czasu wystąpień.   

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

10. Oceniając wystąpienia mówców Jurorzy biorą pod uwagę 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.   

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

12. Szczegółowy harmonogram rozgrywek turniejowych zostanie podany do wiadomości na 
2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia Etapu ustnego.  



13. Etap ustny składa się z następujących rund: (i) eliminacji, (ii) półfinałów, (iii) 
pojedynku o trzecie miejsce oraz (iv) finału. Finał odbywa się w Sądzie Najwyższym.   

14. W pierwszej rundzie rozgrywek Etapu ustnego, drużyna o najwyższej liczbie punktów 
zdobytych w Etapie pisemnym jest przeciwnikiem drużyny o najniższej liczbie punktów 
spośród drużyn zakwalifikowanych do Etapu ustnego. Analogicznie dobierane są pozostałe 
pary drużyn do pojedynków (1:8, 2:7, 3:6, 4:5). Rola procesowa drużyny jest określona w 
drodze losowania.  

15. W półfinałach biorą udział 4 drużyny, które zwyciężyły w pojedynkach eliminacyjnych. 
Drużyna, która w eliminacjach występowała w roli wnoszącego Skargę kasacyjną, w 
półfinale występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. Jeśli więcej niż 2 drużyny w 
eliminacjach występowały w tej samej roli, określenie ról, w których wszystkie drużyny 
występują w półfinałach, odbywa się losowo.   

16. W pojedynku o 3. miejsce biorą udział drużyny, które przegrały odpowiednio w każdym 
z półfinałowych pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli wnoszącego 
Skargę kasacyjną, 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.   

17. W finale biorą udział drużyny, które zwyciężyły odpowiednio w każdym z półfinałowych 
pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli wnioskodawcy, w finale 
występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. Jeśli obie drużyny w półfinale 
występowały w tej samej roli, określenie ról, w których występują w finale, odbywa się 
losowo.  

18. W zależności od liczby drużyn biorących udział w Etapie pisemnym, jak i od 
możliwości organizacyjnych, Organizator rozważy możliwość zakwalifikowania do Etapu 
ustnego 16 zamiast 8 drużyn, jak i wprowadzenia do Etapu ustnego dodatkowych rund, w 
systemie rozgrywek grupowych, przed rundami eliminacyjnymi. Organizator zastrzega 
sobie prawo podjęcia wiążącej decyzji w tym zakresie do 31 grudnia 2019 r 

§ 7 Nagrody 

1. Drużyna, której Pismo procesowe uzyskało najwyższą liczbę punktów, otrzymuje 
Nagrodę za Najlepsze Pismo Procesowe.   

2. Mówca, który uzyska indywidualnie najwyższą liczbę punktów w Etapie ustnym, 
otrzymuje Nagrodę dla Najlepszego Mówcy.   

3. Drużyna, która zwyciężyła w finale Etapu ustnego otrzymuje Nagrodę Główną.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród obok wyżej 
wymienionych.   

5. Organizator na dwa tygodnie przed Etapem ustnym przedstawi szczegółową listę nagród 
związanych z przyznaniem Nagrody Głównej, Nagrody dla Najlepszego Mówcy i Nagrody za 
Najlepsze Pismo Procesowe.   

6. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu 
Etapu ustnego.   



  

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo 
podjęcia wiążącej decyzji; podobnie w przypadkach, gdy dana kwestia jest uregulowana w 
Regulaminie w sposób wątpliwy lub niejasny.   

2. Wiążąca wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.   

3. Postanowienia Regulaminu mają takie samo zastosowanie zarówno dla ligi studenckiej, 
jak i ligi aplikanckiej, chyba że zostało to wyraźnie odmiennie określone w Regulaminie.   

4. Organizator może podjąć wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Turnieju, w szczególności zmieniać lub wprowadzać dodatkowe zasady, 
pod warunkiem że nie naruszają ducha Regulaminu oraz najlepiej pojętych i rozsądnych 
interesów drużyn.   

5. Rejestracja drużyny oznacza, że uczestnicy zapoznali się z treścią Regulaminu i ją 
akceptują.   


