
 

Porozumienie 
w  sprawie zasad współpracy w organizacji i przebiegu  
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie 

 
 
 

zawarte  dnia 7 kwietnia 2010 roku  pomiędzy : 
 
Rektorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu  
- prof. nadzw. dr hab. Jerzym Posłusznym 
 
a Podkarpackim Kuratorem Oświaty  
- mgr Jackiem Wojtasem. 
 
 
Celem podniesienia świadomości prawnej i obywatelskiej młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, kształtowania postaw szacunku dla państwa i prawa, propagowania 
kultury prawnej oraz poszerzenia wiedzy prawniczej młodzieży, Wyższa Szkoła Prawa  
i Administracji w Przemyślu, zwana dalej Uczelnią oraz Podkarpacki Kurator Oświaty, 
zwany dalej Kuratorem zawierają niniejsze Porozumienie w sprawie zasad współpracy w 
organizacji i przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, zwanej dalej 
Olimpiadą. 
 
 

§ 1 
 

1. W Olimpiadzie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kończących 
się maturą. 

 
2. Olimpiada jest trzystopniowa: 
- I stopień – szkolny 
- II stopień – okręgowy 
- III stopień – centralny 
 

§ 2 
 
1. Czynności związane z organizacją Olimpiady i jej przebiegiem wykonuje powołany 

przez Rektora Uczelni i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Komitet Główny 
Olimpiady – zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. Nr 13 poz. 125 ze zm.) 

b) Merytoryczną koncepcją Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, 
c) Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, który stanowi 

Załącznik do niniejszego Porozumienia. 
d) Koncepcją organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. 

 



 

2. Merytoryczny nadzór nad przebiegiem Olimpiady sprawuje Rada Programowa 
Olimpiady. 

 
 

§ 3 
 
1. Strony Porozumienia powołują Radę Programową Olimpiady, w skład której 

wchodzą: 
• Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski jako Przewodniczący, 
• Dwóch przedstawicieli Uczelni, posiadający co najmniej stopień dr hab. nauk 

prawnych, 
• Dwóch przedstawicieli Kuratora. 

 
2. Do zadań Rady Programowej należy sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 

przebiegiem wszystkich stopni Olimpiady. 
 

 
§ 4 

 
Zakres zadań stron Porozumienia określają dokumenty powołane w § 2 ust. 1 Porozumienia. 
 
 

§ 5 
 

Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron Porozumienia. 
 
 


