
Regulamin 
Ogólnopolskiego Konkursu typu moot court 

„Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego” 
zwany dalej 

„Regulaminem” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

Celem Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zwanego 
dalej „Konkursem”, jest: 

popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie postępowania arbitrażowego  

w realiach prawa polskiego; 

1) promowanie wiedzy o procesie jako kompletnym zestawie reguł, który znacznie ułatwia 
rozstrzyganie sporów, zwłaszcza, jeżeli chodzi o spory handlowe; 

2) przeprowadzenie publicznej dyskusji; 
3) sprawdzenie się w roli pełnomocnika, zdobycie rzetelnego doświadczenia i wykorzystanie 

umiejętności nabytych w toku studiów przez studentów. 

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest Grupa Lokalna ELSA Warszawa Europejskiego Stowarzyszenia 
Studentów Prawa ELSA Poland, zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 3 

1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji polskich 
uczelni wyższych, posiadających (w momencie zgłoszenia) status studenta co najmniej 
trzeciego roku studiów I stopnia lub status studenta studiów II stopnia, zwanych 
dalej „Uczestnikami”. 

2. Wszelkie zmiany w tym względzie po wysłaniu zgłoszenia są dopuszczalne. 

§ 4 

Konkurs organizowany jest w całości w języku polskim. 

§ 5 

Pojęcia: 

1.  Zespół Orzekający – w skład Zespołu Orzekającego wejdą specjaliści z wybranej gałęzi 
prawa, którzy będą oceniać prace Drużyn pod względem merytorycznym w pierwszym 
jak i drugim etapie Konkursu. 

2. Kazus – fikcyjny problem prawny, w oparciu, o który Uczestnicy będą przygotowywać 
swoje pisma procesowe i wystąpienia ustne przed trybunałami konkursowymi. 

3. Komitet Organizacyjny – w jego skład wchodzą Koordynatorzy Konkursu oraz 
wybrani przez nich członkowie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa. 

4. Partnerzy Konkursu: – podmioty, które wspierają Konkurs w sferze finansowej oraz 
promocyjno – marketingowej. 



 

§ 6 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego nie mogą być równocześnie uczestnikami Konkursu. 

 

II.  ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 7 

1. Do postępowania konkursowego znajduje zastosowanie V część Kodeksu postępowania 
cywilnego oraz nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 
obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku. 

2. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczejjest dostępny na 
stronie internetowej: http://sakig.pl/pl/aktualnosci/lista/nowy-regulamin-sadu-
arbitrazowego-przy-kig. 

§ 8 

W Konkursie mogą brać udział drużyny złożone z minimum trzech, a maksymalnie czterech 
osób, zwane dalej„Drużyną”. 

  

§ 9 

1. Każda Drużyna może skorzystać z przywileju posiadania maksymalnie dwóch trenerów. 
Każdy trener może kierować Drużyną oraz wspomagać ją podczas przygotowań do obu 
etapów Konkursu. 

2. Po zakwalifikowaniu się do etapu ustnego Konkursu, Drużyna zobowiązana jest 
powiadomić Komitet Organizacyjny drogą e-mailową o imieniu oraz nazwisku Trenera 
(lub Trenerów) Drużyny w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników etapu pisemnego. 

§ 10 

Każda Drużyna zobowiązana jest do dokonania rejestracji swojego uczestnictwa poprzez 
formularz dostępny na oficjalnej stronie w terminie do 30 listopada 2016 r. 

§ 11 

Wraz ze zgłoszeniem, każdy Uczestnik zobowiązany jest do załączenia swojego CV. 

§ 12 

Uczestnik decydując się na udział w Konkursie wyraża zgodę na przekazanie swojego CV do 
wyłącznego użytku Partnerów Konkursu. 

§ 13 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§ 14 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1) etapu pisemnego, w którym zadaniem Drużyny jest napisanie pozwu oraz odpowiedzi 
na pozew, 



2) etapu ustnego, w którym maksymalnie osiem Drużyn z najlepszymi wynikami z etapu 
pisemnego, wcieli się w rolę powoda lub pozwanego i zaprezentuje swoje argumenty 
przed Zespołem Orzekającym. 

§ 15 

W pierwszym etapie Konkursu Drużyny rozwiązują konkursowy kazus. Kazus zostanie 
opublikowany na oficjalnej stronie Konkursu w dniu 7 listopada 2016 r. 

§ 16 

1. Do 14 grudnia 2016 roku Drużyny będą miały możliwość składania pytań dotyczących 
sprawy (Wniosków o wyjaśnienie). Każdej Drużynie przysługuje prawo zadania 
maksymalnie pięciu pytań. Pytania zostaną rozpatrzone przez Komisję Rozpoznającą 
(KR) w ciągu 7 dni. Komisja Rozpoznająca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia 
odpowiedzi na zadane pytanie. 

2. Pytania, na które odpowie KR zostaną opublikowane na stronie Konkursu w formie 
aktualizacji problemu konkursowego. 

3. Po niniejszej procedurze, nie będzie możliwości składania kolejnych Wniosków 
o wyjaśnienie. 

§ 17 

1. Drużyny zobowiązane są do przesłania pisemnego rozwiązania konkursowego kazusu,  
tj. przedstawienia stanowiska obydwu stron sporu, w formie pozwu oraz odpowiedzi  
na pozew, w terminie do 8 lutego 2016r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  
w formacie PDF na adres: mootcourt@elsa.warszawa.pl. 

2. Drużyna nie może zmienić, modyfikować, dodawać, usuwać etc. przesłanego rozwiązania 
kazusu po jego złożeniu Organizatorom. 

3. W ciągu 3 dni Organizator potwierdza otrzymanie pism. 

 

§ 18 

Pisma procesowe powinny odpowiadać następującym wymogom formalnym: 

1. każde pismo powinno składać się z zewnętrznej strony tytułowej, spisu treści, części 

zawierającej argumenty stojące za reprezentowanym stanowiskiem oraz przypisów 

zawierających bibliografię źródeł, z których Drużyna korzystała przy formułowaniu 

pisma procesowego; 

2. część argumentacyjna nie powinna przekraczać objętości większej niż dwadzieścia (20) 

stron w formacie A4, napisanych czcionką Times New Roman, z zawartą interlinią 1,5, 

o wielkości znaków 12 oraz o marginesach wynoszących 2,5 cm z każdej strony; 

3. okładka, spis treści, dane, indeksy, wykazy organów, etc. mogą być włączone, jako 

element dodatkowy, który nie wlicza się do ww. 20 stron przewidzianych na część 

argumentacyjną; 

4. zewnętrzna strona tytułowa musi zawierać nazwę Drużyny oraz informację, czy jest to 

pismo procesowe powoda, czy też pozwanego. 

5. w celu wykluczenia stronniczości podczas sprawdzania prac, Drużyna zobowiązana jest 

do niewskazywania w pismach nazwisk jej członków, jak również uczelni, na których się 

kształcą. 



 

§ 19 

1. Pismo procesowe oraz argumenty przygotowane na etap ustny Konkursu powinny być 
wytworem pracy całej Drużyny, a nie jej trenera lub innych osób. 

2. Drużyna jest zobowiązana przedstawić pisemne oświadczenie, potwierdzające 
samodzielność pracy jej członków. 

§ 20 

W przypadku nienadesłania pisemnego rozwiązania lub niedotrzymania wymaganego terminu, 
o którym mowa w §17, Drużyna zostaje zdyskwalifikowana. 

§ 21 

O wynikach pierwszego etapu pisemnego Konkursu Drużyny zostaną poinformowane w terminie 
do 8 marca 2017 roku. 

§ 22 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń do etapu ustnego przejdzie osiem Drużyn, których pisma 
procesowe sporządzone w pierwszym etapie Konkursu zostały najwyżej ocenione przez Zespół 
Orzekający. 

§ 23 

1. Zespół Orzekający ocenia konkursowe prace pod kątem: 
1) dokonania prawidłowej pod względem prawnym analizy; 
2) logiki wywodu; 
3) struktury argumentacji; 
4) stylu wypowiedzi. 

2. Drużyna otrzymuje punkty w przedziale od 0 do 10 za każdy spośród aspektów 
wskazanych w ust. 1. Maksymalna liczba punktów za pismo procesowe wynosi 40. 

§ 24 

1. W przypadku, w którym Drużyna nie zgadza się z oceną przesłanych przez siebie prac, 
o której mowa w §23, ma ona możliwość odwołania się od niej w terminie 7 dni od 
ogłoszenia wyników pierwszego etapu Konkursu, uzasadniając swoje stanowisko. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane jest przez Komitet Organizacyjny 
oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Odpowiedź na 
odwołanie jest przesyłana do danej Drużyny drogą elektroniczną w terminie 14 dni od 
jego przedłożenia. 

§ 25 

1. Drugi etap Konkursu odbędzie się w Warszawie, w dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r. 
2. Etap ustny dzieli się na rundę wstępną, półfinał, posiedzenie o III miejsce oraz finał.  
3. Runda wstępna i półfinał Konkursu odbędą się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 
4. Miejsce odbywania się posiedzenia o III miejsce oraz Finału zostanie wskazane do 3 

kwietnia 2017 r. 

 



§ 26 

1. O tym, w jakich parach będą rywalizować ze sobą Drużyny w ustnym etapie zadecyduje 
losowanie, które zostanie przeprowadzone podczas oficjalnego otwarcia drugiego etapu 
Konkursu, w dniu 19 kwietnia 2017 r. 

2. Drużyny, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Konkursu, zostaną poinformowane 
o wyniku losowania wskazanego w ust. 1 drogą mailową. 

§ 27 

1. W rundzie wstępnej bierze udział maksymalnie osiemDrużyn. KażdaDrużyna bierze 
udział w dwóch posiedzeniach przed Zespołem Orzekającymw roli powoda i w roli 
pozwanego (roledanej Drużyny na poszczególnym posiedzeniu zostaną rozlosowane 
przez Komitet Organizacyjny). Po zakończeniu wszystkich posiedzeń, wyniki Drużyn 
zostaną uporządkowane w rankingu od najwyższego do najniższego. Cztery najwyżej 
ocenione Drużyny przejdą do półfinałów. 

2. W półfinałach każda Drużyna bierze udział w jednym posiedzeniu przed Zespołem 
Orzekającym – jako powód albo jako pozwany (role zostaną rozlosowane przez Komitet 
Organizacyjny). Z każdego posiedzenia zostanie wybrana jedna Drużyna, która uzyskała 
wyższą liczbę punktów niż strona przeciwna. 

3. Dwie najlepsze Drużyny wybrane w półfinałach będą uczestniczyły w Finale, rywalizując 
o zwycięstwo w całym Konkursie. Dwie pozostałe Drużyny odbędą ze sobą posiedzenie 
o III miejsce w Konkursie.Drużyny rywalizujące w Finale oraz Drużyny rywalizujące 
o trzecie miejsce w Konkursie odbędą jedno posiedzenie a role zostaną wylosowane przez 
Komitet Organizacyjny. 

§ 28 

1. W trakcie posiedzenia każda Drużyna jest reprezentowana przez dwóch Uczestników, 
którzy mogą się porozumiewać tylko ze sobą oraz innymi członkami Drużyny. 
Jakakolwiek komunikacja, w tym drogą elektroniczną, z osobami postronnymi jest 
niedopuszczalna. Niezastosowanie się do powyższego może skutkować decyzją członków 
Zespołu Orzekającego o dyskwalifikacji Drużyny. 

2. Z wyłączeniem Finału Konkursu, podczas każdego posiedzenia na sali obrad mogą 
przebywać jedynie arbitrzy wchodzący w skład Zespołu Orzekającego,członkowie 
Drużyn biorących udział w danym posiedzeniu i członkowie Komitetu Organizacyjnego. 

§ 29 

Zakres argumentacji nie jest ograniczony przez argumenty przedstawione w pismach 
procesowych Drużyny. Zakres argumentacji podczas wystąpienia powoda lub pozwanego 
w trakcie posiedzenia nie jest także ograniczony do argumentacji przedstawionej przez drugą 
stronę. 

§ 30 

1. W trakcie etapu ustnego każda Drużyna ma 23 minuty na wystąpienie. Pierwszych 20 
minut poświęconych jest części procesowej i merytorycznej rozprawy. W dalszej części 
posiedzenia, Drużyny mają 3 minuty na replikę w stosunku do argumentów strony 
przeciwnej. 



2. O wydłużeniu czasu wystąpienia podczas posiedzenia każdorazowo decyduje Zespół 
Orzekający. W przypadku wydłużenia czasu wystąpienia jednej Drużyny, czas 
przeznaczony na wystąpienie strony przeciwnej ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 

§ 31 

1. Członkowie Zespołu Orzekającego mają prawo zadawać pytania występującym 
Uczestnikom w trakcie całego posiedzenia. Pytania mogą odnosić się bezpośrednio do 
problemów zaistniałych w Kazusie lub mieć charakter ogólnie związany z porządkiem 
prawnym. 

2. Odpowiedzi na pytania członków Zespołu Orzekającego wliczają się do ogólnego czasu 
przyznanego stronom na wystąpienia.  

§ 32 

W trakcie etapu ustnego Zespół Orzekający dokonuje oceny Uczestników w czterech 
kategoriach: 

1. styl prezentacji; 
2. merytoryka argumentacji; 
3. responsywność wobec pytań Zespołu Orzekającego oraz argumentów drugiej strony; 
4. struktura argumentów i logika wywodu; 

W każdej z tych kategorii Uczestnik może otrzymać od 0 do 10 punktów. Zespół Orzekający 
ocenia ponadto pracę całej Drużyny, przyznając jej od 0 do 10 punktów w kategorii „Praca 
Zespołowa”. 

§ 33 

1. Suma punktów otrzymanych przez obu przemawiających Uczestników oraz punktów 
otrzymanych przez Drużynę w kategorii „Praca Zespołowa” jest wynikiem Drużyny za 
dane posiedzenie. 

2. Do sumy punktów otrzymanych przez przemawiającego Uczestnika Zespół Orzekający 
dodaje ilość otrzymanych przez Drużynę punktów w kategorii "Praca Zespołowa". Wynik 
ten jest indywidualnym wynikiem Uczestnika. 

3. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za obliczenie całkowitego wyniku uzyskanego 
przez konkretnego Uczestnika, jak i Drużynę. Wyniki przedstawione przez Zespół 
Orzekający są poufne. Komitet Organizacyjny ujawni indywidualne szczegółowe wyniki 
Drużyn na ich wniosek, po zakończeniu Konkursu, drogą mailową. Dopiero po 
uzyskaniu zgody Drużyny, jej wynik będzie podany do informacji innych Drużyn 
biorących udział w Konkursie. 

§ 34 

Na podstawie powyższych regulacji Drużyna za jedno posiedzenie może otrzymać maksymalnie 
90 punktów, zaś przemawiający Uczestnik może otrzymać maksymalnie 50 punktów. 

§ 35 

W trakcie etapu ustnego Uczestnicy mają prawo korzystać z przygotowanych aktów prawnych, 
komentarzy, podręczników, zbiorów orzecznictwa i piśmiennictwa, pism urzędowych oraz 
notatek. Uczestnicy nie mogą korzystać z Internetu. Dozwolone materiały powinny być widoczne 
dla Zespołu Orzekającego, który to może je w każdej chwili skontrolować. 

 



  

 

 

 

III. NAGRODY 

 

§ 36 

1. Zwycięzcą jest Drużyna, która zdobyła największą ilość punktów w ustnym etapie 
Konkursu. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna. 

§ 37 

Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla: 

1. Najlepszego mówcy; 
2. Drużyny, która napisała najlepszy pozew; 
3. Drużyny, która napisała najlepszą odpowiedź na pozew. 

§ 38 

Każdy Uczestnik otrzyma dyplomza udział w Konkursie. Zaświadczenia i certyfikaty 
dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika zostaną przygotowane na wniosek. 

§ 39 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagród. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 40 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu. 

§ 41 

Zmiany w Regulaminie dokonane są każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 42 

O każdej zmianie w Regulaminie Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników 
w terminie 3 dni od dokonania zmiany. 

§ 43 

Organizator nie zapewnia zakwaterowania Uczestników podczas drugiego etapu Konkursu, 
jednakże okaże wszelkie wsparcie przy jego znalezieniu. 

§ 44 

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do pisemnego zaakceptowania niniejszego regulaminu.  

§ 45 

Wszelkie spory powstałe na skutek postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane są przez 
Komitet Organizacyjny. 



§ 46 

Twórcą niniejszego Regulaminu jest Komitet Organizacyjny. Jego kopiowanie oraz stosowanie 
należy uzgodnić z Zarządem Grupy Lokalnej ELSA Warszawa. 

 


