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Programy stypendialne IBA 

Pełna informacja dostępna na stronie IBA: https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Legal_Practice/scholarships.aspx  

 

NAZWA PROGRAMU STYPENDIALNEGO IBA WARUNKI UDZIAŁU NAGRODY 

Stypendium umożliwiające udział w dorocznej 
konferencji IBA (IBA Annual Conference), która 
gromadzi ponad 6000 prawników z co najmniej 100 
różnych jurysdykcji.  
 
Oprócz sesji wykładowych ważną częścią Dorocznej 
Konferencji są także spotkania networkingowe 
pozwalające na rozwinięcie kontaktów biznesowych.  
 
W 2020 roku Doroczna Konferencja IBA odbędzie się w 
Miami, USA w terminie 1 do 6 listopada 2020 r. 
Szczegółowe informacje o konferencji: 
https://www.ibanet.org/Conferences/Miami-
2020.aspx  
 
Ważne: stypendia oferowane są przez poszczególne 
komisje IBA, każda komisja przedstawia dodatkowe 
wymagania: 
https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Miami-
2020-Scholarship-Programme.aspx  
 
 
 

Stypendium dostępne jest dla młodych prawników, którzy 
chcieliby wziąć udział w Konferencji, jednak z powodów 
finansowych nie jest to dla nich możliwe.  
 
Ogólne warunki, które należy spełnić: 

 
1. Należy  być „młodym prawnikiem” tzn. mieć nie więcej 

niż 35 lat.  
2. Należy mieć pełne kwalifikacje do wykonywania 

zawodu ALBO odbywać formę szkolenia, które 
docelowo pozwoli na otrzymanie pełnych kwalifikacji 
do wykonywania zawodu.  

 
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że: 

1. Nie trzeba być członkiem IBA, aby ubiegać się  
o stypendium. 

2. Pracownicy IBA lub osoby w inny sposób powiązane  
z IBA nie mogą ubiegać się o stypendium. 

3. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko 
raz. 

4. Można ubiegać się tylko o jedno stypendium  
w danym roku kalendarzowym.  

 
Warunki szczegółowe są określane przez poszczególne komisje 
IBA – może to być np. napisanie eseju lub przygotowanie 

Osoba, której zostanie przyznane 
stypendium: 

1. Zostanie zwolniona  
z opłaty konferencyjnej  
za udział w Dorocznej 
Konferencji IBA. 

2. Na czas trwania konferencji 
zostaną pokryte jej koszty 
związane  
z zakwaterowaniem. 

3. Otrzyma wsparcie finansowe 
pozwalające na pokrycie 
kosztów podróży na miejsce 
konferencji. 

4. Otrzyma dwuletnie 
członkostwo w IBA. 
 

5. Zostanie zwolniona z opłaty 
rejestracyjnej na Doroczną 
Konferencję IBA w kolejnym 
roku albo z opłaty 
rejestracyjnej na inną 
konferencję IBA. 
 

 

https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Legal_Practice/scholarships.aspx
https://www.ibanet.org/Conferences/Miami-2020.aspx
https://www.ibanet.org/Conferences/Miami-2020.aspx
https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Miami-2020-Scholarship-Programme.aspx
https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Miami-2020-Scholarship-Programme.aspx


Strona 2 z 2 
 

projektu: 
https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Miami-2020-
Scholarship-Programme.aspx  
 
Wszystkie informacje o ogólnych i szczegółowych warunkach 
otrzymania stypendium dostępne są tutaj: 
https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Legal_Practice/
IBA-Annual-Conference-scholarships.aspx  
 
W przypadku większości stypendiów termin na złożenie 
podania upłynie 31.05.2020 r.  

Warto wiedzieć: rejestracja na 
Doroczną Konferencję IBA w Miami 
w 2020 r. nie jest jeszcze otwarta, 
jednak z reguły opłata rejestracyjna 
oscyluje w granicach 1000 euro.  
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