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REGULAMIN STYPENDIUM ALW 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
§1 

1. Stypendium ALW (dalej „Stypendium”) przyznawane jest przez kancelarię Andrzej 

Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. (dalej „ALW”).  

2. ALW powołuje Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą 3 osoby wybrane przez 

ALW (dalej „Komisja Stypendialna”).  

3. O przyznanie Stypendium może ubiegać się osoba, która w dniu przekazania ALW 

pracy konkursowej jest studentem prawa, na II, III, IV lub V roku. (dalej „Kandydat”).  
4. O Stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które są lub były związane z ALW 

jakimkolwiek stosunkiem umownym, będącym postawą świadczeń związanych z 

pomocą prawną, w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło lub umowy o staż, od 1 stycznia 2018 roku.  

§2 

1. Szczegółowe informacje dotyczące Stypendium dostępne są na stronie internetowej 

www.lulka.eu/kariera. 

2. Harmonogram rekrutacji Kandydatów na Stypendium (Załącznik nr 1) wraz z wykazem 

dwóch tematów prac konkursowych przygotowanych przez Komisję Stypendialną 

zostanie opublikowany 10 lipca 2019 r. na stronie internetowej www.lulka.eu/kariera.  

§3 

1. W celu ubiegania się o Stypendium należy w terminie wskazanym w harmonogramie 

przesłać drogą mailową na adres stypendium@lulka.eu swoje zgłoszenie wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów, wymienionych w § 4 pkt 1. 

2. Termin przesyłania zgłoszeń wskazany w harmonogramie jest nieprzekraczalny. 

Dokumenty złożone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.   
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§4 

1. Wymagane dokumenty:  

• aktualne CV;  

• praca konkursowa na jeden ze wskazanych przez ALW tematów o długości od 

15 do 30 stron, pisanych czcionką Times New Roman (1800 znaków ze 

spacjami); 

• oświadczenie, iż przedstawiona praca została sporządzona samodzielnie przez 

Kandydata i że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i majątkowe; 

• zaświadczenie z uczelni, potwierdzające, iż Kandydat jest studentem prawa, na 

II, III, IV lub V roku; 

• adres korespondencyjny wraz z oświadczeniem RODO (treść w załączniku nr 

1). 

2. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kompletne z załączonymi wszystkimi 

wymaganymi dokumentami.  

§5 

1. Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu, który składa się z dwóch etapów:  

• Etap Konkursowy (część pisemna)  
1.1. Spośród prac konkursowych przesłanych przez Kandydatów, którzy spełniają 

warunki określone w §1 pkt 3 i pkt 4 oraz § w 4 pkt 1 i pkt 2 przesłanych przez 

Kandydatów Komisja Stypendialna wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych (dalej 

„Finaliści”).  
1.2. Wszyscy Kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail, o 

tym, czy zostali zakwalifikowani do Etapu Finałowego w terminie wskazanym w 

harmonogramie.  

• Etap Finałowy (część ustna)  
1.3. Finaliści zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi 

członkami Komisji Stypendialnej do siedziby ALW (Emilii Plater 28, budynek 

Warsaw Corporate Center, IX piętro).   
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1.4. Stypendyści na dany rok zostaną wyłonieni przez Komisję Stypendialną w terminie 

wskazanym w harmonogramie, a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.lulka.eu/kariera.  

§6 

1. ALW określa liczbę osób, którym zostaną przyznane Stypendia oraz wysokość 

Funduszu Stypendialnego na dany rok akademicki.  

2. W roku akademickim 2019/2020 zostanie wyłoniony 1 Stypendysta. 

3. Łączna kwota Stypendium wynosi 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, przy czym, 

Stypendium będzie wypłacane miesięcznie w ratach w wysokości 500 (słownie: 

pięćset) złotych netto, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przez 

okres otrzymywania Stypendium, tj. począwszy od października 2019 roku do lipca 

2020 roku. Stypendysta traci prawo do rat płatnych po miesiącu, w którym przestał być 

studentem prawa. 

4. Dodatkowo Stypendysta po zakończeniu Stypendium ma możliwość odbycia 

miesięcznych, płatnych praktyk w ALW.  

5. Osoba, która w Finale zajmie drugie miejsce ma również możliwość odbycia 

miesięcznych, płatnych praktyk w ALW.  

§7 

6. ALW będzie miała prawo opublikowania pracy Kandydata, któremu zostanie przyznane 

Stypendium na stronie internetowej ALW. 

7. Prawa autorskie do prac przesłanych w ramach konkursu zachowają Kandydaci. 
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Andrzej Lulka i Wspólnicy 

Kancelaria Prawna spółka komandytowa (dalej „ALW”) z siedzibą w Warszawie, ul. 

Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, 

2. dane kontaktowe ALW: e-mail: kontakt@lulka.eu, tel. +48 22 630 33 33, 

3. ALW przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody wyrażonej 

w drodze przesłania aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są dla celów przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego Stypendium ALW,  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 4, a po tym czasie maksymalnie przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, 

6. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7. przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez 

przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@lulka.eu. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem, może jednak skutkować zaprzestaniem wypłaty 

stypendium, 

8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie dostawcom ALW, którzy na 

podstawie zawartej umowy z ALW wykonywać będą usługi związane z przetwarzaniem 

danych osobowych, 

10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak 

konieczne jest do wzięcia udziału w konkursie.  
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