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Wyniki II edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”  

na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego  

i systemów politycznych w roku akademickim 2011/2012 

 

 

W dniu 9 kwietnia b.r. rozstrzygnięty został konkurs Przeglądu Prawa 

Konstytucyjnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa 

konstytucyjnego i systemów politycznych.  

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, 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 

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

swoich ocen.  

Po podsumowaniu punktów otrzymanych przez dwóch jurorów powstał 

ranking, a następnie jury, podczas swojego posiedzenia w dniu 9 kwietnia  

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 

poziomem nadesłanych prac. Po burzliwej naradzie Jury podjęło zatem 

następujące decyzje.  

 

Zwycięzcą Konkursu jest: 

Maciej Pach, autor pracy „Wotum nieufności i wotum zaufania na 

gruncie Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. 

oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rozważania w 

kontekście racjonalizacji systemu parlamentarnego”, której promotorem jest 

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojtyczek, Uniwersytet Jagielloński  

w Krakowie. 

 

Jury w uznaniu dla prac innych autorów postanowiło przyznać 

ponadto dwa wyróżnienia: 

Maciej Tarasek za pracę „Rola Trybunału Konstytucyjnego w orzekaniu 

o zaniechaniu legislacyjnym”, której promotorem jest prof. nadzw. dr hab. 

Anna Łabno, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

oraz 

Sandra Rymarz za pracę „Instytucje demokracji bezpośredniej  

w Polsce”, której promotorem jest prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska, 

Uniwersytet Rzeszowski. 

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim 

uczestnikom bardzo dziękujemy. 

Jesienią 2011 r., kiedy projektowaliśmy nasz konkurs mieliśmy 

nadzieję, że pomoże młodym ambitnym i zdolnym studentom skonfrontować 

ich oczekiwania i efekty pracy w środowisku naukowym innym niż 

macierzysta 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 zainteresowanie środowiska naukowego i młodych autorów pozwala 

wierzyć, że praca badawcza 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 

zostaną przygotowane we współpracy z redaktorami Przeglądu, którzy 

skontaktują się z laureatami i osobami wyróżnionymi. 

Mamy nadzieję, że zwycięzcy naszego konkursu dołączą do grona 

naszych autorów jeszcze wiele razy, a efekty ich pracy spotkają się  

z uznaniem także naszych czytelników.  

Wysoki poziom nadesłanych prac oraz znaczne zainteresowanie 

konkursem skłaniają nas do podjęcia decyzji o ogłoszeniu trzeciej edycji 

konkursu – w kolejnym numerze opublikowane zostaną warunki i terminy 

nadsyłania prac. 

 

Przewodniczący Jury Redaktor Naczelny 

„Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” 

Wiesław Skrzydło 


