
                    

 

 

 

KONKURS WIEDZY 

Mediacja? Zdecydowanie tak! 
 

REGULAMIN 

Konkurs organizowany jest przez Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży we współpracy z 
Katedrą Nauk Prawnych Wydział	 Nauk	 Społecznych	 i	 Humanistycznych Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz	 kołem	 naukowym	
Akademickie	Forum	Samorządowe 

 

CELE KONKURSU: 

1. Celem konkursu jest promowanie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania 
sporów oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji i 
skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

2. Propagowanie wiedzy na temat mediacji i związanych z nią korzyści dla stron uczestniczących w 
procesie mediacyjnym 

3. Zainteresowanie uczniów i studentów I stopnia tematyką mediacji 

4. Zachęcanie uczniów i studentów do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej oraz rozwijania 
własnych zainteresowań. 

 

MIEJSCE KONKURSU 

Konkurs odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. 
Akademicka 14, 6 marca 2020 r. 

 

WŁADZE KONKURSU 

1. Władzami Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu oraz Komisja Egzaminacyjna 
Konkursu. 

2. Komitet Organizacyjny Konkursu na dany rok akademicki opiniuje Dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży. 

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy prowadzenie czynności organizacyjnych 
mających na celu terminowe, sprawne i skuteczne przeprowadzenie Konkursu. 

4. Prace członków Komitetu Organizacyjnego Konkursu prowadzone są według harmonogramu 
zatwierdzonego przez Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego. 

5. Decyzje bieżące dotyczące organizacji Konkursu podejmowane są przez Przewodniczącego  
i Zastępców Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 



                    

 

 

6. Po zakończeniu Konkursu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego składa sprawozdanie z 
jego przebiegu i wyników Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP. 

7. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży opiniuje na dany 
rok akademicki Komisję Egzaminacyjną Konkursu, zwaną dalej Komisją. 

8. W skład Komisji Egzaminacyjnej Konkursu wchodzą nauczyciele akademiccy i osoby 
współpracujące z Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży. 

9. Do zadań członków Komisji Egzaminacyjnej Konkursu należy przygotowanie testów 
sprawdzających do I etapu Konkursu, ich sprawdzenie oraz uczestniczenie jako egzaminator  
w obu etapach Konkursu. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

1. W Konkursie mogą wziąć udział przede wszystkim uczniowie wszystkich klas szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego oraz innych województw. Dodatkowo,  
w konkursie mogą wziąć udział również studenci I stopnia Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz studenci I stopnia innych uczelni. 

2. Zgłoszenia uczestników do udziału w konkursie można dokonać przy użyciu formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.pwsip.edu.pl 

3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze skanem podpisanej klauzuli o przetwarzaniu 
danych osobowych odrębnie dla każdego ucznia należy wysyłać na adres mailowy: 
kjurewicz@pwsip.edu.pl lub na adres Centrum Mediacji przy PWSIiP ul. Akademicka 14,  
18-400 Łomża z dopiskiem „Konkurs wiedzy” w nie przekraczającym terminie do dnia 21 lutego 
2020 r. 

 

FORMA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - pisemny w formie testu, II etap - ustny 
polegający na udzieleniu odpowiedzi na dwa wylosowane pytania. 

2. Szczegółowe zagadnienie zostaną podane na podstronie internetowej Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dotyczącej przedmiotowego konkursu, nie 
później niż miesiąc przed datą wydarzenia.  

3. I etap konkursu polega na samodzielnym napisaniu (wypełnieniu) testu z zakresu wiedzy 
ogólnej o postępowaniu mediacyjnym w oparciu o przepisy następujących aktów prawnych: 

a) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U.  z 2019 r. 
poz. 1460 ze zm.) – przede wszystkim art.:10, 981, 103, 1041,1831-15, 187, 2021, 2056, 2057, 
210, 2591, 436, 4452, 5702; 

b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2096 ze zm.) – przede wszystkim art.: 13, 35, 83, 96a-n, 263, 263a, 264; 

c) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1987 ze zm.) – przede wszystkim art.: 23a, 40, 492, 493; 

d) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania 
mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56 poz. 591 ze zm.). 

e) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania 
mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716 ze zm.). 



                    

 

 

f) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości 
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 921). 

4. Pytania testowe dotyczą wyłącznie powyżej wskazanych przepisów. Test składa się z 20 pytań, 
mających charakter zamknięty i jednokrotnego wyboru. 

5. Uczestnik po przybyciu na salę konkursową przedstawia dokument tożsamości. Komisja 
dokonuje sprawdzenia zgodności danych uczestnika z listą zarejestrowanych uczestników. 

6. Uczestnik otrzymuje test z zakresu wiedzy o mediacji 

7. Uczestnik podpisuje test oraz przystępuje do jego rozwiązania. Czas rozwiązywania testu to 30 
min. 

8. Uczestnik może oddać test przed upływem 30 minut. Wówczas Komisja odnotowuje na nim czas 
oddania testu. 

9. Komisja zbiera testy i prosi uczestników konkursu o opuszczenie sali. Komisja następnie 
przystępuje do sprawdzenia testów. Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 20 
punktów. Nie stosuje się punktów ujemnych. Za nieprawidłową odpowiedź przyznaje się 0 pkt, 
za prawidłową - 1 pkt. Nie uznaje się poprawek i skreśleń w teście.  
W przypadku skreślenia w danym pytaniu przyznaje się 0 pkt. Uczestnik zaznacza odpowiedzi w 
formie X. 

10. Po sprawdzeniu testu Komisja dopuszcza do II etapu konkursu 8 uczestników, którzy otrzymali 
w I etapie konkursu największą liczbę punktów. W przypadku spełnienia powyższego warunku 
przez większą liczbę uczestników do Finału zostanie zakwalifikowany uczestnik, który wcześniej 
złożył test. Komisja zaprasza na salę wszystkich uczestników i ogłasza nazwiska i imiona 
uczestników (finalistów), którzy przeszli do II etapu konkursu. 

11. II etap konkursu polega na ustnej odpowiedzi na 2 wylosowane przez uczestnika pytania. 
Uczestnik konkursu ma 10 min. na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi. 

12. Uczestnicy II etapu konkursu (finaliści) prezentują swoje rozwiązania pojedynczo przed Komisją. 

13. Każdy z członków Komisji ma prawo po wysłuchaniu finalisty zadać mu maksymalnie 1 pytanie 
uzupełniające dotyczące wylosowanego przez uczestnika pytania. 

14. Każdy z członków Komisji po wysłuchaniu finalisty przyznaje mu maksymalnie 10 pkt, na które 
składają się: 1-5 pkt - za poprawność udzielonej odpowiedzi, 1-5 pkt - za zakres posiadanej 
wiedzy. 

15. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przystępuje do zliczenia punktacji z II etapów 
konkursu i wskazuje trzech laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca w finale. 

16. Wręczenie dyplomów i nagród finalistom oraz dyplomów i nagród głównych trzem laureatom 
konkursu odbędzie się bezpośrednio po konkursie lub w innym dniu podanym uczestnikom. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, 
nie później niż na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia. 

18. O wszelkich ewentualnych zmianach terminów organizatorzy powiadomią pisemnie 
zainteresowanych. 

 

 



                    

 

 

NAGRODY 

Finaliści (uczestnicy, którzy przeszli do II etapu konkursu) otrzymują dyplom poświadczający 
zaklasyfikowanie się do finału konkursu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów 
Konkursu. 

Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) otrzymują dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów Konkursu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

 

FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY 

1. Fundatorami nagród mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują i przekażą 
nagrody na rzecz laureatów Konkursu. 

2. Oferty fundatorów nagród i sponsorów przyjmuje Przewodniczący lub Zastępcy 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu. 

3. Sponsorami Konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują i przekażą 
nagrody na rzecz laureatów Konkursu, albo zobowiążą się do wspomagania Konkursu w innych 
formach, albo zadeklarują stałą współpracę. 

4. Umowy ze sponsorami i fundatorami zawiera Przewodniczący lub jeden z Zastępców 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
kodeksu cywilnego. 

5. Zgodnie z zawartymi umowami sponsorzy i fundatorzy mają prawo do reklamy swojej 
działalności w czasie trwania Konkursu, w szczególności na stronach internetowych Konkursu, 
w czasie finału oraz podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, a także w materiałach 
dotyczących Konkursu. 

6. Komitet Organizacyjny Konkursu nie bierze odpowiedzialności za przekazywane treści 
reklamowe będące poza jego bezpośrednią kontrolą, na przykład na witrynach internetowych, do 
których na stronach Konkursu będą się znajdowały odnośniki. W przypadku stwierdzenia 
występowania tam niewłaściwych treści zostaną podjęte odpowiednie działania w celu ich 
usunięcia. 

Komitet organizacyjny: 

1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
dr Marta J. Skrodzka (e-mail: mjskrodzka@pwsip.edu.pl) 
 

2. I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
dr Katarzyna Jurewicz-Bakun (e-mail: kjurewicz@pwsip.edu.pl) 

 
3. II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

dr Anna Szafranek (e-mail: aszafranek@pwsip.edu.pl) 
 

4. Członek Komitetu Organizacyjnego 
      dr Ewa Jakubiak (e-mail: ejakubiak@pwsip.edu.pl) 
 
5. Członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Magdalena Taraszkiewicz (e-mail: mtaraszkiewicz@pwsip.edu.pl 



                    

 

 

 
6. Członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Ewa Ciepierska (e-mail: eciepierska@pwsip.edu.pl) 
 

7. Członek Komitetu Organizacyjnego 
mgr Ewelina Rycerska (e-mail: erycerska@pwsip.edu.pl) 

 

 

Komisja Egzaminacyjna: 

1. Prof. dr hab. Joanna M. Salachna – Przewodnicząca Komisji 

2. dr Marta J. Skrodzka  

3. mgr Dominika Talarczyk  
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