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REGULAMIN KONKURSU 

NA NAPISANIE GLOSY DO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest kancelaria prawna JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. 
k. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, (dalej „Organizator”). 
Organizator działa przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: Prof. 
Przemysław Drapała (JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k.), Przedstawiciel 
C.H.Beck, Przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), 
Przedstawiciel Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) oraz 
Przedstawiciel Izby Gospodarczej Transportu Lądowego (IGTL) (dalej „Komisja”).  

Konkurs na napisanie glosy do orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej „Konkurs”) 
skierowany jest do aplikantów adwokackich i aplikantów radcowskich I – III roku 
aplikacji odbywających na dzień 1 stycznia 2019 r. aplikację na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej; 

(dalej „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora 
(zatrudnieni na umowę o pracę lub współpracujący na podstawie innych umów 
cywilnoprawnych), oraz członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia). Osoby, które były pracownikami lub 
współpracownikami Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału 
w Konkursie. Ograniczenie to nie dotyczy osób, które przed 01.01.2018 r. odbywały 
u Organizatora wyłącznie praktyki studenckie. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Organizator pokrywa koszty organizacji 
wszystkich etapów Konkursu. Organizator pokrywa koszt przejazdu w obie strony do 
i z Warszawy, związany bezpośrednio z uczestnictwem w drugim etapie Konkursu, 
poniesiony przez Uczestnika spoza Warszawy i udokumentowany na podstawie 
ważnego biletu autobusowego, PKP lub innego odpowiedniego dokumentu 
(wyłącznie klasa II) z wyłączeniem biletów lotniczych. Organizator nie pokrywa kosztu 
przejazdu jeżeli Uczestnik został zdyskwalifikowany. 

II. KONKURS ORAZ JEGO PRZEBIEG 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. Etap I polega na przygotowaniu przez Uczestnika glosy (dalej „Glosa”) do jednego z 
trzech (3) wybranych przez Organizatora orzeczeń Sądu Najwyższego (dalej 
„Orzeczenia konkursowe”) wraz ze wskazaniem przez Uczestnika istotnych 
konsekwencji/kwestii wynikających z wybranego orzeczenia dla branży budowlanej. 

3. Etap II polega na obronie przez finalistów Etapu I (dalej „Finaliści”) przed Komisją 
stanowiska przyjętego przez Finalistę w Glosie.  

4. Konkurs odbywa się w języku polskim. 
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1. ETAP I – SPORZĄDZENIE GLOSY 

1. 5 marca 2019 r. po godz. 12:00 Organizator opublikuje sygnatury Orzeczeń 
konkursowych na stronie internetowej kancelarii http://jara-law.pl/konkurs. 

2. Uczestnicy, w celu wzięcia udziału w Konkursie, powinni wysłać na adres 
daniela.otto@jara-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału, w którym wskażą następujące 
dane: 

(a) imię i nazwisko; 

(b) dane kontaktowe tj. adres e-mail; 

(c) informację dot. rodzaju odbywanej, roku aplikacji, okręgowej izby/rady, w 
której Uczestnik odbywa aplikację; 

3. Uczestnicy konkursu przygotowują Glosy samodzielnie do jednego z trzech (3) 
opublikowanych Orzeczeń konkursowych. 

4. Glosy należy przygotować przy wykorzystaniu czcionki Arial – 11 pkt, interlinia 1,2, 
marginesy z obu stron 2,5 cm. Przypisy dolne należy przygotować przy wykorzystaniu 
czcionki Arial – 9 pkt, interlinia 1,2. Każdy odrębny akapit powinien zostać opatrzony 
numerem bocznym. Objętość Glosy: max. 10 stron. 

5. Na pierwszej stronie Glosy, należy zamieścić następujące dane identyfikujące 
Uczestnika: 

(a) imię i nazwisko; 

(b) dane kontaktowej tj. oraz adres e-mail; 

(c) informację dot. rodzaju odbywanej, roku aplikacji, okręgowej izby/rady, w 
której Uczestnik odbywa aplikację;  

6. Każde powołanie się w Glosie na materiał źródłowy (doktryna, orzecznictwo itp.) 
wymaga podania źródła, z którego materiał ten pochodzi. Wszystkie źródła należy 
podawać w formie przypisu dolnego.  

7. Termin na przesłanie Glosy do Orzeczenia konkursowego upływa w dniu 2 kwietnia 
2019 r. o godz. 23:59.  

8. Glosy należy przesyłać w formacie PDF oraz WORD na adres e-mail 
daniela.otto@jara-law.pl. W temacie wiadomości e-mail oraz w nazwie pliku PDF 
i WORD należy wpisać „[imię i nazwisko Uczestnika] - Konkurs – glosa 2019”. 

9. Moment wpływu Glosy na skrzynkę pocztową Organizatora uważa się za moment 
przesłania Glosy. Glosy przesłane po terminie wskazanym w pkt II. 1.7 powyżej nie 
będą ocenianie przez Komisję. 

10. Glosy będą oceniane przez członków Komisji, której przewodniczącym będzie Prof. 
Przemysław Drapała. 

http://jara-law.pl/konkurs/
mailto:daniela.otto@jara-law.pl
mailto:daniela.otto@jara-law.pl


 

 

JARA DRAPAŁA & PARTNERS 

 

 

3 

11. Ocenie podlegać będą m.in. merytoryczność i logika argumentacji, adekwatność 
argumentacji do zaprezentowanej przez Uczestnika oceny Orzeczeń konkursowych, 
w tym przedstawienie ewentualnego wpływu Orzeczeń konkursowych na branżę 
budowlaną, sposób przedstawienia przyjętej argumentacji, umiejętność posługiwania 
się literaturą prawniczą lub orzecznictwem sądów powszechnych oraz umiejętność 
formatowania przesłanych dokumentów. 

12. Siedmioro (7) Uczestników, których prace uzyskają najwyższą ocenę, zostanie 
zaproszonych do wzięcia udziału w Etapie II. 

2. ETAP II – OBRONA STANOWISKA 

1. 16 kwietnia 2019 r. po godz. 12:00 na stronie internetowej kancelarii http://jara-
law.pl/konkurs zostanie zamieszczona lista Finalistów, którzy zostaną dopuszczeniu 
do wzięcia udziału w Etapie II. Organizator poinformuje również Finalistów o 
zaproszeniu do wzięcia udziału w Etapie II drogą mailową. 

2. Finaliści, po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, powinni do 18 
kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 potwierdzić mailowo zamiar wzięcia udziału 
w Etapie II. W przypadku braku potwierdzenia udziału w Etapie II lub rezygnacji przez 
Finalistę, w dniu 19 kwietnia 2019 r. o dopuszczeniu do wzięcia udziału w Etapie II 
zostanie poinformowany Uczestnik, który uzyskał kolejno najwyższą ocenę. 

3. 24 kwietnia 2019 r. odbędzie się finał Konkursu (dalej „Finał”). Informacja o godzinie 
oraz miejscu przeprowadzenia Finału zostanie zawarta w wiadomości e-mail 
przesłanej do Finalistów. 

4. W trakcie Finału, Finaliści mają za zadanie zaprezentować i bronić stanowiska 
przyjętego w Glosie przed Komisją, a także odpowiadać na pytania Komisji związane 
z głosowanym wyrokiem. Na przedstawienie stanowiska Finalista będzie miał 20 
minut. Komisja, wedle uznania, będzie mogła przedłużyć czas prezentacji. Kolejność 
prezentacji rozwiązań przez Finalistów zostanie ustalona w dniu Finału na podstawie 
losowania. 

5. Ocenie będzie podlegać m.in. merytoryczność i logiczność argumentacji 
przemawiającej za przyjętym przez Finalistę stanowiskiem, odpowiedzi na zadane 
przez Komisję pytania oraz sposób jej przedstawienia. 

6. Wyniki Etapu II zostaną opublikowane 25 kwietnia 2019 r. po godz. 12:00 na stronie 
internetowej kancelarii http://jara-law.pl/konkurs. 

III. NAGRODY 

1. Dla Finalistów przeznaczone zostały nagrody, które zostaną ufundowane przez 
Organizatora i Partnerów Konkursu. 

2. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród Uczestnikom: 

(a) za 1 miejsce: 

(i) nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 PLN; 

(ii) zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck o wartości 850,00 PLN; 

http://jara-law.pl/konkurs/
http://jara-law.pl/konkurs/
http://jara-law.pl/konkurs/
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(iii) udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować 
autorytet w środowisku biznesowym” o wartości 1500,00 PLN 

łączna wartość nagród przeznaczonych dla Uczestnika, który osiągnie 
pierwsze miejsce wynosi 5.350,00 PLN. Wartość ta jest wartością 
brutto. 

(iv) Opublikowanie zwycięskiej Glosy w Monitorze Prawniczym C.H.Beck. 

(b) za 2 miejsce: 

(i) nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 PLN; 

(ii) zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck o wartości 850,00 PLN; 

(iii) udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować 
autorytet w środowisku biznesowym” o wartości 1500,00 PLN 

łączna wartość nagród przeznaczonych dla Uczestnika, który osiągnie drugie 
miejsce wynosi 4.350,00 PLN. Wartość ta jest wartością brutto. 

(c) za 3 miejsce: 

(i) nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 PLN; 

(ii) zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck o wartości 850,00 PLN; 

(iii) udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować 
autorytet w środowisku biznesowym” o wartości 1500,00 PLN  

łączna wartość nagród przeznaczonych dla Uczestnika, który osiągnie trzecie 
miejsce wynosi 3.350,00 PLN. Wartość ta jest wartością brutto. 

(d) za 4, 5, 6 i 7 miejsce: 

(i) zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck o wartości 850,00 PLN; 

(ii) udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować 
autorytet w środowisku biznesowym” o wartości 1500,00 PLN 

łączna wartość nagród przeznaczonych dla Uczestników, którzy osiągną 
odpowiednio czwarte i piątek miejsce wynosi po 2.350,00 PLN brutto. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. W przypadku nagród przewidzianych za 4, 5, 6 i 7 miejsce (pkt III.2 lit. d), wraz z 
każdą Nagrodą Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 
stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagród określonych w pkt III.2 lit. d 
powyżej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zapłatę podatku, 
o którym mowa w ust. 5. Wartość przyznanej Uczestnikowi Nagrody rzeczowe wraz z 
nagrodą dodatkową stanowią łącznie nagrodę w kwocie brutto przyznawaną w 
Konkursie za miejsca 4, 5, 6 i 7. 

5. Nagroda w kwocie brutto podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
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(Dz. U. 2018 poz. 1509 ze zm.). Płatnikiem tego podatku jest Organizator. Przed 
przekazaniem Nagrody, Organizator potrąci należny podatek w wysokości 10% 
wartości nagrody w kwocie brutto w celu wpłaty tego podatku na rachunek 
właściwego organu podatkowego. W przypadku nagród przewidzianych w pkt III.2 lit. 
a – c, Organizator potrąci należny podatek z nagrody pieniężnej. 

IV. DANE OSOBOWE 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym 
samym wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych zamieszczonych 
w przesłanym przez niego zgłoszeniu oraz w pracach. Pozyskane dane osobowe są 
potrzebne Organizatorowi do rejestracji Uczestnika, do jego aktywnego udziału w 
Konkursie i przekazania mu nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoważne z przesłaniem przez 
Uczestnika Glosy w odpowiednim terminie. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane kontaktowe 
Organizatora znajdują się w pkt I Regulaminu. 

4. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy jak i podmioty 
wspomagające Organizatora w jego działalności związanej z organizacją Konkursu. 
Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora obejmuje m.in. ich ujawnienie 
Komisji oraz innym osobom dokonującym oceny materiałów zgromadzonych na cele 
Konkursu. 

5. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie będą przechowywane 
w celach związanych z organizacją Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

6. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które 
pochodzą bezpośrednio od Uczestników (lub zostały przekazane w imieniu 
Uczestnika), w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny 
i inne dane kontaktowe.  

7. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez 
Uczestnika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu, 
Uczestnicy są proszeni o kontakt z Administratorem  pod adresem wskazanym w 
punkcie 11 poniżej. Żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem 
Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i może 
spowodować usunięcie wszystkich dotychczas zapisanych w Konkursie danych 
i wyników. 
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9. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie 
przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Brak 
podania tych danych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. 

10. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 
danych osobowych. 

11. Kontakt do Administratora w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 
JARA DRAPAŁA & PARTNERS; ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa; daniela.otto@jara-law.pl. 

12. W przypadku przekazania danych osobowych przez Uczestnika, które nie dotyczą 
Uczestnika bezpośrednio lub wprowadzenia danych osobowych Uczestnika przez 
osobę trzecią, Uczestnik lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Organizatora 
dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z powyższymi 
punktami. 

13. W przypadku udzielenia przez Uczestników odrębnych zgód, dane Uczestników będą 
mogły zostać przekazane innym podmiotom w zakresie i na zasadach określonych 
tymi zgodami. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej http://jara-
law.pl/konkurs/. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.  

3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie: 

(a) od dnia następnego po dniu zamieszczenia ich na stronie konkursowej, 
w przypadku zmiany wprowadzonej przed rozpoczęciem Etapu I lub Etapu II; 

(b) z chwilą ich zakomunikowania uczestnikom Etapu II, w przypadku 
konieczności dokonania zmian Regulaminu w czasie jego trwania. 

4. Wszelką korespondencję dot. Konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: 
daniela.otto@jara-law.pl.  

5. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może 
składać w terminie 5 dni od czynności podjętej przez Organizatora, która narusza 
prawa Uczestnika. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail 
na adres daniela.otto@jara-law.pl. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu 
będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są w tym 
zakresie wiążące i ostateczne. 

6. Organizator Konkursu będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników 
Konkursu przez okres 5 lat, liczony od dnia ogłoszenia wyników Etapu II Konkursu. 
Po tym czasie Organizator Konkursu zniszczy dokumentację konkursową. 

mailto:daniela.otto@jara-law.pl
http://jara-law.pl/konkurs/
http://jara-law.pl/konkurs/
mailto:daniela.otto@jara-law.pl
mailto:daniela.otto@jara-law.pl

