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Wyniki konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”  

na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego  

i systemów politycznych w roku akademickim 2010/2011 

 

 

W dniu 28 marcu b.r. rozstrzygnięty został konkurs Przeglądu Prawa 

Konstytucyjnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytu-

cyjnego i systemów politycznych. 

Konkurs ogłoszony w 2011 roku spotkał się z dużym zainteresowa-

niem, nadesłano bowiem kilkanaście prac z uniwersytetów z całego kraju. 

Organizatorzy, zgodnie z przyjętym przez PPK regulaminem konkursu 

powierzyli rozstrzygnięcie konkursu jury, złożonemu z redaktorów Przeglądu; 

w pierwszym etapie redaktorzy oceniali prace z zachowaniem anonimowości 

zarówno autorów jak i promotorów. Każda praca została oceniona dwukrot-

nie, przez dwóch członków jury, przy czym nie znali oni nawzajem swoich 

ocen. 

Po podsumowaniu punktów otrzymanych przez dwóch jurorów po-

wstał ranking, a następnie jury, podczas swojego posiedzenia w dniu 28 

marca i po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi ocenianymi pracami 

podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. 

http://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk


Znaczna ilość nagród spowodowana jest wyrównanym i wysokim po-

ziomem nadesłanych prac. Po burzliwej naradzie Jury podjęło zatem decyzję 

o przyznaniu dwóch pierwszych nagród. 

Zwycięzcami Konkursu są: 

Robert Trzaskowski, autor pracy Konstytucyjne prawo do sądu, któ-

rej promotorem jest prof. dr hab. Dariusz Górecki, Uniwersytet Łódzki 

oraz 

Michał Szewczyk, autor pracy Rozdział kościoła od państwa. Modele 

ustrojowe i praktyka państw – Polska, Francja, Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej, której promotorem jest prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Uniwer-

sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Jury w uznaniu dla prac innych autorów postanowiło przyznać po-

nadto trzy wyróżnienia: 

Jakubowi Greniowi za pracę Zasada rządów prawa w Unii Europej-

skiej, której promotorem jest dr hab. Maria Kenig-Witkowska, Uniwersytet 

Warszawski,  

Tomaszowi Kowalczykowi za pracę Charakter i znaczenie tzw. pod-

stawowych zasad prawa wyborczego w obowiązującym prawie polskim, któ-

rej promotorem jest prof. Andrzej Sokala, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  

oraz  

Kajetanowi Rusinkowi za pracę Nadrzędność prawa europejskiego  

a konstytucje narodowe, której promotorem jest dr hab. Piotr Mikuli, Uni-

wersytet Jagielloński.  

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestni-

kom bardzo dziękujemy.  

Jesienią 2011 roku, kiedy projektowaliśmy nasz konkurs mieliśmy 

nadzieję, że pomoże młodym ambitnym i zdolnym studentom skonfrontować 

ich oczekiwania i efekty pracy w środowisku naukowym innym niż macierzy-

sta uczelnia, a także pozwoli pozyskać grono już nie tylko czytelników, ale  

i przyszłych autorów naszego pisma. Po przeprowadzeniu konkursu mamy 

przeświadczenie, że oba zamiary udało się zrealizować, a duże zainteresowa-

nie środowiska naukowego i młodych autorów pozwala wierzyć, że praca ba-



dawcza i publikacje naukowe stanowić mogą wyzwanie ale i marzenie, które 

warto spełnić.  

Dla naszych laureatów nie mamy nagród pieniężnych, ani rzeczowych 

- zgodnie z regulaminem nagrodą jest opublikowanie fragmentów pracy  

w formie artykułu w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”. Publikacje zosta-

ną przygotowane we współpracy z redaktorami Przeglądu, którzy skontaktują 

się z laureatami i osobami wyróżnionymi.  

Mamy nadzieję, że zwycięzcy naszego konkursu dołączą do grona na-

szych autorów jeszcze wiele razy, a efekty ich pracy spotkają się z uznaniem 

także naszych czytelników.  

Wysoki poziom nadesłanych prac oraz znaczne zainteresowanie kon-

kursem skłaniają nas do podjęcia decyzji o ogłoszeniu drugiej edycji konkur-

su – w kolejnym numerze opublikowane zostaną warunki i terminy nadsyła-

nia prac.  

 

Przewodniczący Jury Redaktor Naczelny 

„Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” 

Wiesław Skrzydło 

 


