
 
 

 
 
 
 

 

     REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZY ESEJ PRAWNICZY Z PRAWA HANDLOWEGO 

dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

organizowany przez kancelarię DLA Piper Wiater sp. k. w Warszawie  

oraz Koło Naukowe Prawa Spółek WPIA UW 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej 

„Konkursem”) na najlepszy esej prawniczy z zakresu prawa handlowego (zwanego dalej 

„Esejem Prawniczym”) na jeden z tematów przedstawionych przez organizatora konkursu 

– kancelarię DLA Piper Wiater sp. k. oraz Zarząd Koła Naukowego Prawa Spółek (zwanego 

dalej ,,Organizatorem Konkursu”). 

 

Celem Konkursu jest zachęcenie studentów Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego do poszerzenia wiedzy prawniczej z zakresu szeroko 

rozumianego prawa handlowego oraz zachęcenie do publikacji artykułów w Biuletynie Prawa 

Spółek, redagowanym przez zespół Koła Naukowego Prawa Spółek WPIA UW. 

 

§1 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany do osób, które w chwili przesłania prac są studentami Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba zatrudniona na jakiejkolwiek podstawie 

prawnej w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. lub będąca obecnym lub byłym członkiem 

Zarządu Koła Naukowego Prawa Spółek WPIA UW 

 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a. pisemnego, 

b. ustnego. 

  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. przesłanie tekstu Eseju Prawniczego drogą elektroniczną na adres: 

kolo.naukowe.prawa.spolek.wpia.uw@gmail.com do dnia 23 lutego 2014 roku.  

b. załączenie oświadczenia uczestnika Konkursu o przystąpieniu do Konkursu 

zawierającego: 

 dane personalne uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, rok studiów, adres e-mail, 

numer telefonu), 

  następujące oświadczenie: 



„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska 

w związku z moim udziałem w niniejszym Konkursie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych umieszczonych we wniosku, przez Organizatora Konkursu, w zakresie 

związanym z potrzebami Konkursu. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażam także zgodę 

na publikację pracy zgłoszonej w Konkursie w Biuletynie Prawa Spółek redagowanym przez 

zespół Koła Naukowego Prawa Spółek WPIA UW”. 

c. w przypadku zakwalifikowania się do etapu drugiego – udział w etapie ustnym, 

stanowiącym rozmowę na temat problematyki dotyczącej prawa handlowego. 

 

5.  Esej Prawniczy powinien być wynikiem twórczej pracy uczestnika Konkursu i nie może 

naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. 

 

6.  Esej Prawniczy stanowi utwór zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Z chwilą przekazania Organizatorowi Konkursu Eseju 

Prawniczego, uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich 

praw majątkowych do Eseju Prawniczego na terytorium całego świata, na wszystkich 

polach eksploatacji znanych w dniu wejścia w życie Regulaminu, w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami; 

b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału Eseju Prawniczego oraz 

jego egzemplarzy;  

c. rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w literze (b) przez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz 

publiczne udostępnienie Eseju Prawniczego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d. wprowadzenie do pamięci komputerów lub serwerów oraz do sieci 

teleinformatycznych lub informatycznych; 

e. publikacje drukowane i elektroniczne. 

 

7. Przeniesienie praw obejmuje całość autorskich praw majątkowych, w tym wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych do Eseju Prawniczego na 

polach eksploatacji określonych w ust. 6 powyżej. Zezwolenie obejmuje w szczególności 

korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, adaptacjami, zmianami i przeróbkami Eseju 

Prawniczego. Zezwolenie dotyczy terytorium całego świata. 

 

8. Organizator Konkursu będzie uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych 

do Eseju Prawniczego na podmioty trzecie oraz do udzielania licencji i sublicencji na 

korzystanie z Eseju Prawniczego przez podmioty trzecie na polach eksploatacji 

określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Uprawnienie dotyczy terytorium całego 

świata. 

 

9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich 

praw osobistych do Eseju Prawniczego oraz udziela Organizatorowi Konkursu 

zezwolenia na wykonywanie przysługujących uczestnikowi Konkursu osobistych praw 

autorskich. 

 



10. Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich, o których mowa w niniejszym 

paragrafie na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej oraz udzielenie 

zezwolenia na wykonywanie praw autorskich zależnych na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 6 powyżej następuję nieodpłatnie. 

 

11. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na część ustną Konkursu. Rozmowa  

z zaproszonymi osobami odbędzie się w siedzibie kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. – 

w biurze przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Lista osób zakwalifikowanych do 

drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie www.knprawaspolek.wpia.uw.edu.pl 

w terminie do 10 marca 2014 roku. 

 

12. Niespełnienie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wyżej wymienionych 

wymogów opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu skutkować będzie pozostawieniem 

złożonej pracy bez rozpoznania. 

§2 

WYMOGI ESEJU PRAWNICZEGO 

1. Esej Prawniczy objęty niniejszym Konkursem powinien spełniać następujące warunki: 

a. obejmować swoim zakresem jeden z tematów przedstawionych przez Organizatora 

Konkursu w ust. 2 poniżej, 

b. być sporządzony w języku polskim, 

c. zawierać maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu,  

d. zawierać krótkie streszczenie w języku angielskim. 

 

2. Etap pisemny Konkursu polega na napisaniu pracy na jeden z pięciu poniższych tematów: 

a. Wiążące polecenia wspólnika a odpowiedzialność członka zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

b. Formalna i merytoryczna kontrola załączonych do wniosku dokumentów dokonywana 

przez sąd rejestrowy.  

c. Zasady reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Czy 

zarząd może ustanowić prokurenta lub pełnomocnika? 

d. Zastaw (zwykły i rejestrowy) na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 

zasady ustanowienia zastawu i wykonywania prawa głosu przez zastawnika. 

e. Przekazanie informacji na potrzeby badania due diligence i związana z tym 

odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej. 

 

3. Szczegółowe zasady redagowania prac konkursowych zostały określone w Załączniku nr 

1 do Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu. 

 

 

§3 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU 

1. Wyboru najlepszego Eseju Prawniczego dokonuje jury w następującym składzie: 

a. Magdalena Nasiłowska, 

b. Joanna Przybył, 

c. Sławomir Stanuch, 

d. Rafał Woźniak. 

 

 



 

 

2. Jury na każdym etapie konkursu, tj. pisemnym oraz ustnym, ocenia pracę w oparciu 

o m.in. znajomość prawa i twórczego myślenia, przywoływanych argumentów  

z orzecznictwa i komentarzy, uwzględniając zarazem sztukę swobodnego i poprawnego 

wyrażania myśli w formie pisemnej i ustnej oraz kreatywnego myślenia. 

3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

4. Jury uprawnione jest do wybrania jako najlepszego Eseju Prawniczego wyłącznie jednej 

pracy. 

5. Zasady i tryb pracy Jury, nieuregulowane w niniejszym paragrafie, określa Jury. 

 

§4 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrodą dla autora najlepszego Eseju Prawniczego jest możliwość odbycia 

miesięcznego płatnego stażu w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. w Warszawie na 

podstawie umowy zlecenia za wynagrodzeniem brutto w wysokości 2.200 (słownie: dwa 

tysiące dwieście) złotych w terminie i na warunkach ustalonych przez Organizatora 

Konkursu. 

 

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu 

osobom trzecim ani zamiana nagrody na inną. 

 

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

4. Najlepsze prace wskazane przez Organizatora Konkursu zostanie opublikowanych 

w Biuletynie Prawa Spółek. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i nie doprowadzi do istotnej zmiany 

niniejszego Regulaminu.  

 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu Konkursu rozstrzygają Organizatorzy 

Konkursu.  

 

 


