
 
 

 
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE 

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW SĄDOWYCH 

SĄDÓW POWSZECHNYCH 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w studiach podyplomowych 

„Prawo Cywilne i Gospodarcze dla Sędziów i Asesorów Sądowych Sądów 

Powszechnych”(dalej: Studia podyplomowe). 

2. Studia podyplomowe finansowane są w ramach projektu partnerskiego nr 

POWR.02.17.00-00-0021/18-02, wyłonionego w konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-

002/18 „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i 

prokuratorów (II)” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś 

priorytetowa II; Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

Działanie 2.17.  

3. Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(Lider projektu, dalej: UAM), Uniwersytetu Szczecińskiego (Partner nr 1, dalej: US) oraz 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Partner nr 2, dalej: KUL). 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 15.6.2019 r. do 30.09.2020 r.  

5. Celem realizacji Studiów jest podniesienie kompetencji przez min. 70. uczestników 

projektu (Sędziowie cywiliści i gospodarczy oraz Asesorzy Sądowi z wydziałów cywilnych 

i gospodarczych) przez nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa cywilnego i 

gospodarczego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zintegrowane z wiedzą 

pozaprawną, która jest przydatna do rozstrzygania sporów dla Sędziów i Asesorów 

Sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych. 

6. Studia realizowane są przez Organizatorów: UAM, US oraz KUL według następującej 

właściwości terytorialnej: 

1) UAM obejmuje apelacje: poznańską, łódzką, wrocławską i katowicką;  



 
 

 
 

 

Biuro Projektu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, pok. 16 w 

budynku Dziekanatu przy budynku Collegium Iuridicum Novum; 

strona internetowa: http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-

podyplomowe/strona-glowna 

adres e-mail: karlszad@amu.edu.pl 

2) US obejmuje apelacje: szczecińską, gdańską, białostocką,  

Biuro Projektu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ul. 

Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin, pok. 102 

strona internetowa: http://wpia.usz.edu.pl/ 

adres e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl 

3) KUL obejmuje apelacje: lubelską, warszawską, krakowską i rzeszowską.  

Biuro Projektu:  

a) Kwestie związane z rekrutacją i obsługą toku studiów: Uniwersyteckie 

Centrum Rozwijania Kompetencji, pokój C-314, 81 445 39 96,  

adres e-mail: centrumsp@kul.pl; 

b) Pozostałe kwestie administracyjne i finansowe (rozliczeniowe): Dział 

Komercjalizacji Wiedzy, pokój CN-201, 81 445 39 85, adres e-mail: 

projekty@kul.pl. 

strona internetowa: http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/studia-dla-

sedziow/ 

7. Słuchaczami Studiów podyplomowych są Sędziowie oraz Asesorzy Sądowi sądów 

rejonowych, sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych – wydziałów cywilnych i 

gospodarczych.  

8. Liczba słuchaczy Studiów podyplomowych wynosi dla: 

1) UAM - 24 słuchaczy,  

2) US – 23 słuchaczy,  

3) KUL – 23 słuchaczy.  



 
 

 
 

 

9. Na wniosek kandydata, zawarty w formularzu rekrutacyjnym, dopuszczalna jest realizacja 

przez niego studiów podyplomowych u wybranego Organizatora, który nie jest właściwy 

terytorialnie na podstawie ust. 6.  

10. Udział w Studiach jest bezpłatny.  

11. Organizatorzy zapewniają Słuchaczom:  

1) nocleg wraz ze śniadaniem - dotyczy Słuchaczy, którzy posiadają miejsce 

zamieszkania w innej miejscowości niż ta miejscowość, w której odbywają się 

Studia podyplomowe (min. odległość to 50 km, liczona poprzez stronę 

https://www.viamichelin.pl/) oraz zgłoszą zapotrzebowanie na nocleg. Nocleg 

zapewnia się pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia; 

2) wyżywienie podczas pierwszego i drugiego dnia szkolenia (przerwy kawowe i 

obiady). 

12. Organizatorzy nie ponoszą kosztów przejazdu Słuchaczy na miejsce odbywania Studiów 

podyplomowych.  

13. Komunikacja z Słuchaczami Studiów podyplomowych odbywać się będzie za pomocą 

poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i kontaktów telefonicznych. 

14. Studia podyplomowe będę odbywały się w formie dwudniowych zjazdów szkoleniowych 

(10 zjazdów, każdy zjazd po 16 godz. lekcyjnych), co do zasady w soboty i niedziele.  

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zjazdu szkoleniowego z przyczyn od 

nich niezależnych, na 3 dni robocze przed terminem zjazdu. W takim przypadku 

Organizatorzy wyznaczą zjazd szkoleniowy w innym terminie.  

 

§ 2 

Rekrutacja  

1. O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się Sędziowie i Asesorzy Sądowi zatrudnieni w sądach 

powszechnych w wydziałach cywilnych i gospodarczych, zgodnie z właściwością 

terytorialną określoną w § 1 ust. 6.  

2. Rekrutacja na Studia prowadzona jest odrębnie przez Lidera projektu oraz Partnerów.  

3. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z polityką równych szans. W związku z tym 

65% miejsc na Studiach podyplomowych przeznaczonych jest dla kobiet (15 miejsc u 



 
 

 
 

 

każdego z Organizatorów), a 35% miejsc na Studiach podyplomowych przeznaczonych 

jest dla mężczyzn (9 miejsc na UAM i 8 miejsc na US i KUL). Jeżeli na podstawie 

zgłoszeń uczestnictwa zostanie ustalone, że nie jest możliwe zapewnienie udziału w 

Studiach podyplomowych kobiet lub mężczyzn we wskazanej powyżej liczbie, 

Organizatorzy mogą dokonać odpowiedniej zmiany liczby miejsc na Studiach 

podyplomowych przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Studiach odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego 

formularza rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępnego na 

stronach internetowych Organizatorów. W formularzu kandydat na Studia:   

1) podaje niezbędne dane osobowe (m.in. numer PESEL, adres zamieszkania, miejsce 

pracy, adres e-mail, numer telefonu), oraz inne dane wskazane w treści formularza 

rekrutacyjnego, 

2) oświadcza, że: 

a) zajmuje stanowisko Sędziego albo Asesora sądowego w sądzie powszechnym w 

wydziale cywilnym lub gospodarczym,  

b) posiada zgodę przełożonego (właściwego prezesa sądu) na udział w szkoleniu, 

c) jest bądź nie jest osobą niepełnosprawną, 

d) akceptuje postanowienia Regulaminu, 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji 

oraz odbyciem Studiów; 

3) określa swoje indywidualne potrzeby związane z zapewnieniem noclegu, wynikające z 

niepełnosprawności, preferowany sposób komunikacji z Organizatorem.  

5. Rekrutacje przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne w składzie: Kierownik zespołu 

zarządzającego projektem (Przewodniczący), Kierownik merytoryczny Studiów 

Podyplomowych  (członek) oraz Sekretarz.  

6. O przyjęciu kandydata na Studia podyplomowe Komisja rekrutacyjna rozstrzyga w 

oparciu o kryteria określone w ust. 7 i 8. 

7. W pierwszej kolejności zgłoszenia kandydatów oceniane są przy zastosowaniu 

następujących kryteriów: 



 
 

 
 

 

1) zatrudnienia kandydata w wydziale cywilnym lub gospodarczym sądu powszechnego 

na stanowisku Sędziego lub Asesora Sądowego, 

2) zgody przełożonego kandydata na uczestnictwo w Studiach podyplomowych; 

Zgłoszenia niespełniające łącznie obu powyższych wymogów nie podlegają dalszej ocenie 

w ramach rekrutacji. 

8. Zgłoszenia spełniające wymogi określone w ust. 7 oceniane są według następujących 

kryteriów: 

1) wiek kandydata – kandydaci w wieku do 34 lat – 3 pkt., kandydaci w wieku od 35 do 

44 lat - 2 pkt, kandydaci w wieku od 45 do 54 lat – 1 pkt., kandydaci w wieku 55 lat i 

więcej – 0 pkt., 

2) staż pracy kandydata na stanowisku Sędziego lub Asesora Sądowego w sądzie 

powszechnym – staż do 4 lat – 3 pkt, staż od 5 do 14 lat – 2 pkt, staż od 15 do 24 lat 

– 1 pkt., staż  25 lat i więcej – 0 pkt., 

3) odległość pomiędzy siedzibą sądu, w którym kandydat jest zatrudniony a siedzibą 

uczelni – kandydaci zatrudnieni w sądach z siedzibą w odległości do 50 km od 

siedziby uczelni – 0 pkt., kandydaci zatrudnieni w sądach z siedzibą w odległości 

powyżej 50 km od uczelni – 1 pkt., 

4) dotychczasowy brak uczestnictwa kandydata w studiach podyplomowych lub 

szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego – 4 pkt., 

5) niepełnosprawność kandydata  – 10 pkt. 

9. Na podstawie przesłanych przez kandydatów formularzy rekrutacyjnych, Komisja 

Rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych na Studia podyplomowe (lista 

podstawowa) oraz listę rezerwową, przekazując informacje do kandydatów drogą 

mailową. Warunkiem podjęcia Studiów jest przesłanie najpóźniej w ciągu 10 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, na właściwy adres 

Biura Projektu odpowiedzialnego za prowadzenie rekrutacji, kompletu wymaganych 

dokumentów: 

1) wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe według wzoru ustalonego w załączniku 

nr 2 do Regulaminu, 

2) kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, 



 
 

 
 

 

3) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

kandydata na studia podyplomowe, 

4) zaświadczenia o zatrudnieniu we właściwym sądzie na stanowisku Sędziego, Asesora 

Sądowego oraz zgody przełożonego (właściwego prezesa sądu) na udział w szkoleniu 

stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu, 

5) kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat w zgłoszeniu 

uczestnictwa, o którym mowa w § 2 ust. 4, oświadczył, że jest osobą 

niepełnosprawną, 

6) oświadczenia o specjalizacji zawodowej stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, 

7) oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego ochrony danych osobowych 

stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu, 

8) formularza danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego (SL2014) w zakresie uczestników objętych wsparciem w ramach 

projektu stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu,  

9) zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w przypadku jej wyrażenia – załącznik nr 7 

do Regulaminu. 

10. W przypadku niedostarczenia w terminie kompletu dokumentów wskazanych w ust. 9 

kandydat jest usuwany z listy Słuchaczy, zaś na jego miejsce zapraszana jest do 

uczestnictwa osoba z listy rezerwowej według największej liczby punktów.  

 

§ 3 

Dalsze czynności w ramach rekrutacji 

1. W przypadku dostarczenia dokumentów niepełnych, wypełnionych wadliwie lub 

nieczytelnie, Komisja rekrutacyjna wezwie kandydata, za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość, do usunięcia braków formalnych, w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie, 

Komisja rekrutacyjna skreśla Kandydata z listy podstawowej.  

2. Kandydat skreślony z listy podstawowej może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Komisji Rekrutacyjnej drogą mailową na adres e-mail Organizatora Studiów 



 
 

 
 

 

podyplomowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o skreśleniu z 

listy podstawowej.  

3. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przywrócenia kandydata na listę 

podstawową lub utrzymania skreślenia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna, 

chyba że inaczej stanowi właściwa uchwała Senatu Organizatora lub inny akt prawa 

wewnętrznie obowiązującego.  

4. W miejsce kandydata skreślonego z listy podstawowej Komisja rekrutacyjna wpisuje 

Kandydata z listy rezerwowej posiadającego największą liczbę punktów, niezwłocznie 

powiadamiając go drogą mailową lub telefoniczną. Kandydat ten zobowiązany jest do 

niezwłocznego potwierdzenia udziału w szkoleniu, nie później jednak niż w terminie 3 

dni od momentu otrzymania powiadomienia, a następnie do doręczenia kompletu 

dokumentów w sposób i terminie indywidualnie uzgodnionym z Organizatorem Studiów 

podyplomowych. 

5. W przypadku odmowy uczestnictwa w szkoleniu lub bezskutecznego upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 4, kandydat skreślany jest z listy, a na jego miejsce wpisywany jest 

kandydat z listy rezerwowej o kolejno największej liczbie punktów. Przepis ust. 4 stosuje 

się odpowiednio. 

6. W terminie 5 dni roboczych od upływu terminu przyjmowania kompletu dokumentów, 

Komisja Rekrutacyjna informuje kandydatów za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość, o wynikach rekrutacji. Jeżeli wymaga tego właściwa uchwała Senatu 

Organizatora lub inny akt prawa wewnętrznie obowiązującego, decyzje Komisji 

Rekrutacyjnej wydawane są w formie pisemnej i doręczane kandydatom za 

pośrednictwem poczty.   

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Słuchaczy Studiów Podyplomowych 

1. Słuchacz Studiów podyplomowych ma prawo do: 

1) zgłaszania do Biura Projektu odpowiedzialnego za organizację Studiów 

podyplomowych uwag dotyczących szkolenia, w którym uczestniczy, 



 
 

 
 

 

2) wyżywienia w trakcie szkolenia, zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 2, 

3) noclegu zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 1, 

4) otrzymania świadectw ukończenia studiów podyplomowych w przypadku udziału w 

Studiach podyplomowych przez cały okres ich trwania, zaliczenia wszystkich 

sprawdzianów objętych programem kształcenia Studiów podyplomowych oraz 

uzyskania min. 70% punktów z testu podsumowującego Studia (post testu), 

5) konsultacji z kierownikiem merytorycznym Studiów podyplomowych. 

2. Słuchacz ma obowiązek: 

1) uczestnictwa w Studiach podyplomowych przez cały okres ich trwania, 

2) pisemnego potwierdzenia obecności na zajęciach na listach obecności, 

3) wypełnienia pretestu, posttestu oraz ankiety ewaluacyjnej, 

4) przystąpienia do sprawdzianów objętych programem kształcenia Studiów 

podyplomowych, 

5) przekazania Organizatorowi informacji na temat rezygnacji z noclegu (o ile takie 

zapotrzebowanie zostało zgłoszone na etapie rekrutacji) najpóźniej 14 dni przed 

rozpoczęciem Studiów. W przypadku braku przekazania informacji w terminie, 

słuchacz zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu zgodnie z faktycznie 

poniesionymi i udokumentowanymi przez Organizatora wydatkami, 

6) poinformowania Organizatora Studiów Podyplomowych o ewentualnych zmianach 

istotnych danych osobowych, np. o zmianie imienia, nazwiska, zmianie numeru 

telefonu, adresu zamieszkania, 

7) niezwłocznego poinformowania Organizatora drogą mailową lub telefoniczną o 

innych istotnych przeszkodach związanych z udziałem w Projekcie. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Organizatorów 

1. Do obowiązków Organizatorów należy: 

1) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć w 

ramach Studiów podyplomowych; 



 
 

 
 

 

2) zapewnienie pomieszczeń i zaplecza technicznego w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Studiów podyplomowych; 

3) zapewnienie noclegów, na zasadach określonych w § 1 ust. 11 pkt 1 w przypadku 

zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Słuchacza; 

4) zapewnienie Słuchaczom wyżywienia, na zasadach określonych w § 1 ust. 11 pkt 2; 

5) przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i sprawdzianów przewidzianych programem 

kształcenia Studiów podyplomowych; 

6) przeprowadzenie pre- i posttestów, związanych z udziałem w szkoleniu; 

7) przeprowadzenie ewaluacji szkoleń; 

8) wydania Słuchaczom świadectw ukończenia studiów podyplomowych.  

2. Organizatorzy Studiów podyplomowych zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego 

wykorzystania wizerunku Słuchacza – do celów promocyjnych Projektu oraz obowiązków 

sprawozdawczych, pod warunkiem, że dokumentacja zdjęciowa zostanie wykonana w 

trakcie trwania zjazdów szkoleniowych. Wykorzystanie wizerunku przez Organizatora jest 

możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody przez Słuchacza na wykorzystanie jego 

wizerunku w postaci Oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 9.  

 

§ 65  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych 

Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny,  

2. Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie na Studia podyplomowe,  

3. Załącznik nr 3 – zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zgoda prezesa sądu/przełożonego, 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o specjalizacji zawodowej,  

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych osobowych, 

6. Załącznik nr 6 - Formularz danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego (SL2014),  

7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.  


