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Wyniki V edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”  

na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego  

i systemów politycznych w roku akademickim 2014/2015 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 14 kwietnia b.r. rozstrzygnięty został konkurs Przeglądu Prawa 

Konstytucyjnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytu-

cyjnego i systemów politycznych.  

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 przez czte-

rech członków jury, przy czym nie znali oni nawzajem swoich ocen.  

Po podsumowaniu punktów otrzymanych przez czterech jurorów po-

wstał ranking, a następnie jury, podczas swojego posiedzenia w dniu 14 

kwietnia i po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi ocenianymi pracami 

podjęło decyzję o nie przyznaniu I nagrody. Natomiast przyznano dwa wyróż-

nienia.  

 

 

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


Wyróżnienie w Konkursie otrzymują: 

Paweł Króliczek, autor pracy „Funkcje skargi konstytucyjnej w pol-

skim porządku prawnym”, której promotorem jest prof. Anna Łabno, Uni-

wersytet Śląski, 

oraz 

Daniel Knaga, autor pracy „Oczywista bezzasadność jako jedna  

z przesłanek rozpoznania skargi konstytucyjnej”, której promotorem jest dr 

Jarosław Sułkowski, Uniwersytet Łódzki. 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo 

dziękujemy. 

Jesienią 2011 r., kiedy projektowaliśmy nasz konkurs mieliśmy na-

dzieję, 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 przy-

szłych Autorów naszego pisma. Po przeprowadzeniu konkursu mamy prze-

świadczenie, że oba zamiary udało się zrealizować, a duże zainteresowanie 

środowiska naukowego i młodych Autorów pozwala wierzyć, że praca badaw-

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

warto spełnić. 

Zgodnie z regulaminem nagrodą w Konkursie jest opublikowanie frag-

mentów pracy w formie artykułu w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”. 

Publikacje zostaną przygotowane we współpracy z redaktorami Przeglądu, 

którzy skontaktują się z laureatami. 

Mamy nadzieję, że laureaci naszego konkursu dołączy do grona na-

szych Autorów, a efekty Ich pracy spotkają się z uznaniem także naszych 

czytelników.  

 

Przewodniczący Jury 

Redaktor Naczelny „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” 

Sabina Grabowska 


