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REGULAMIN STYPENDIUM DZP IM. PROF. GRZEGORZA DOMAŃSKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
§1
1. Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego (dalej „Stypendium”) przyznawane jest przez
kancelarię Domański Zakrzewski Palinka sp.k. (dalej „DZP”).
2. DZP powołuje Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą wybrani prawnicy (dalej „Komisja
Stypendialna”).
3. O przyznanie Stypendium może ubiegać się student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który
w roku akademickim, w którym przyznawane jest Stypendium studiuje na IV lub V roku, a średnia
jego ocen uzyskana w toku dwóch poprzednich lat jest wyższa niż 4,5 (dalej „Kandydat”).
4. O Stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które w trakcie rekrutacji Kandydatów są związane z DZP
umową o pracę lub umową cywilnoprawną.
§2
1. Szczegółowe informacje dotyczące Stypendium dostępne są na stronie internetowej
www.dzp.pl/dolacz-do-nas/aktualnosci.
2. Harmonogram rekrutacji Kandydatów na Stypendium (Załącznik nr 1) wraz z wykazem trzech
tematów prac konkursowych przygotowanych przez Komisję Stypendialną zostanie opublikowany 1
sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.dzp.pl/dolacz-do-nas/aktualnosci.
§3
1. W celu ubiegania się o Stypendium należy w terminie wskazanym w harmonogramie przesłać drogą
mailową na adres stypendium@dzp.pl swoje zgłoszenie wraz z kompletem wymaganych
dokumentów.
2. Termin przesyłania zgłoszeń wskazany w harmonogramie jest nieprzekraczalny, dokumenty złożone
po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

§4
1. Wymagane dokumenty:
1.1. aktualne CV;
1.2. list motywacyjny;
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1.3. wydruk z systemu USOS potwierdzający średnią ocen uzyskaną przez Kandydata w ciągu dwóch
ostatnich lat studiów;
1.4. pracę konkursową na jeden ze wskazanych przez DZP tematów o objętości od 15 do 20 stron.
2. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi
dokumentami oraz pracą konkursową.
3. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych przekazanych dla celów
przyznawania Stypendium.
§5
1. Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu, który składa się z dwóch etapów:
1.1. Etap Konkursowy (część pisemna)
1.1.1.Ze wszystkich zgłoszeń spełniających warunki określone w §1 pkt.3 i pkt.4 oraz §4 pkt.1
przesłanych przez Kandydatów Komisja Stypendialna wyłania 10 najlepszych prac
konkursowych (dalej „Finaliści”).
1.1.2.Wszyscy Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku Etapu Konkursowego w terminie
wskazanym w harmonogramie.
1.2. Finał (część ustna)
1.2.1.Finaliści zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi
członkami Komisji Stypendialnej do siedziby DZP (Rondo ONZ 1, XXI p.).
1.2.2.Stypendyści na dany rok zostaną wyłonieni przez Komisję Stypendialną w terminie
wskazanym w harmonogramie, a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.dzp.pl/dolacz-do-nas/aktualnosci.
§6
1. DZP określa liczbę osób, którym zostaną przyznane Stypendia oraz wysokość Funduszu
Stypendialnego na dany rok akademicki.
1.1. W roku akademickim 2019/2020:
1.1.1. zostanie wyłonionych 3 stypendystów;
1.1.2. Stypendium będzie wynosiło 1.000 PLN netto miesięcznie.
2. Stypendium będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy od października 2019 roku do czerwca
2020 roku.
3. Dodatkowo stypendyści po zakończeniu Stypendium mają możliwość odbycia miesięcznych,
płatnych praktyk w DZP.
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4. Osoba, która w Finale zajmie czwarte miejsce ma również możliwość odbycia miesięcznych,
płatnych praktyk w DZP.

§7
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych jest Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. („DZP”; adres: Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa), kontakt: +48 22 557 76 00, dzp@dzp.pl. Dane są przetwarzane dla celów
organizacji i przeprowadzenia konkursu dotyczącego Stypendium DZP im. prof. Grzegorza
Domańskiego. Podstawami przetwarzania są zgoda Kandydata wyrażona przesłaniem aplikacji (art.
6 ust. 1 lit. a RODO), prawne obowiązki ciążące na administratorze w związku z przeprowadzeniem
konkursu (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes jakim jest prowadzenie
komunikacji z Kandydatami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane Kandydata będą przechowywane przez
okres trwania konkursu, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, lecz jej
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego
prawnie uzasadniony interes. Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również
prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Pytania dot. ochrony prywatności w DZP prosimy
kierować pod adres: iod@dzp.pl.

