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Regulamin konkursu na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa 

gospodarczego i handlowego 

 

§ 1 

1. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o prawie  gospodarczym i handlowym wśród 

studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa 

Cywilnego i Handlowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

3. Konkurs jest jawny, za wyjątkiem narad Komisji Konkursowej.  

§ 2 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiujący na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci wzięcia udziału przez wysłanie 

zgłoszenia (zawierającego imię, nazwisko, nr indeksu oraz dane kontaktowe, w tym adres 

poczty elektronicznej) oraz pracy konkursowej na adres poczty elektronicznej Studenckiego 

Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego (skncih@wpia.uni.lodz.pl) najpóźniej 15 

stycznia 2019 roku.   

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Regulamin konkursu i inne informacje dotyczące konkursu dostępne są na portalu 

internetowym facebook.com na profilu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego 

i Handlowego, na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego 

i Handlowego lub u Organizatora. 

§ 3 

Konkurs obejmuje napisanie pracy konkursowej w postaci glosy do jednego z wybranych 

przez Komisję Konkursową orzeczeń Sądu Najwyższego tj.:  

1) uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 roku, sygn. akt III CZP 65/17; 
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2) wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 roku, sygn. akt I CSK 92/16;   

3) wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2017 roku, sygn. akt V CSK 145/17; 

4) uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 roku, sygn. akt III CZP 20/17.  

§ 4 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 stycznia 2019 roku. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi 15 lutego 2019 roku.  

3. Z konkursu Komisja Konkursowa sporządza listę rankingową, która dostępna jest 

u Organizatora, na portalu internetowym facebook.com na profilu Studenckiego Koła 

Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego lub na stronie internetowej Studenckiego Koła 

Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego. Lista rankingowa zawiera wyłącznie numer 

indeksu uczestnika konkursu oraz miejsce na liście.  

3. Laureatami konkursu są osoby zajmujące pozycję I, II i III na liście rankingowej. 

4. Komisja konkursowa może przewidzieć także nagrody rzeczowe, w szczególności książki 

lub czasopisma naukowe. 

5. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać certyfikat udziału w konkursie. 

§ 5 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

2. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Katedry Prawa Gospodarczego 

i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

3. Komisja Konkursowa ustala harmonogram konkursu. 

4. Komisja Konkursowa może powołać, także spoza osób wskazanych w ust. 2, sekretarza 

konkursu. Sekretarz Konkursu zajmuje się dokumentacją Konkursu i może uczestniczyć bez 

prawa głosu w naradzie Komisji Konkursowej. 

§ 6 

1. Wyłącznie Komisja Konkursowa jest uprawniona do dokonywania wiążącej wykładni 

przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem. 
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2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konkursu stosuje się decyzje Komisji 

Konkursowej. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa (poprzez przesłanie e-maila) uznaje się za jednoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz 

wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją konkursu. 


