
Rozstrzygnięcie LV Konkursu 

„Państwa i Prawa” 

 

 

Do udziału w LV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne 

i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 14 prac habilitacyjnych oraz 15 prac 

doktorskich1. 

Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: 

przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. J. Haberko, prof. D. Kornobis-Romanowska, prof. 

Z. Niewiadomski, prof. E. Rott-Pietrzyk, prof. M. Szwarc, prof. T. Wiśniewski, prof. J. Zajadło oraz prof. 

P. Tuleja – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2020 r. postanowił przyznać: 

 

A. za rozprawy habilitacyjne: 

pierwszą nagrodę 

dr. hab. Maciejowi Zachariasiewiczowi (ALK) za pracę pt. „Klauzula porządku publicznego jako 

instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori”; 

 

drugą nagrodę 

dr hab. Annie Rytel-Warzocha (UG) za pracę pt. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa 

w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego”; 

 

wyróżnienie 

dr. hab. Jerzemu Parchomiukowi (KUL) za pracę pt. „Nadużycie prawa w prawie 

administracyjnym”. 

 

B. za rozprawy doktorskie: 

pierwszą nagrodę 

dr Joannie Kruszyńskiej-Koli (UAM) za pracę pt. „Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej 

tradycji prawnej, w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego”; 

 

drugą nagrodę 

dr. Marcinowi Szwedowi (UW) za pracę pt. „Przymusowe umieszczenie w zakładzie 

psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka”. 

 

 

 
1 Wykaz prac zgłoszonych do udziału w LV Konkursie „Państwa i Prawa”, zob. PiP 2020, nr 3. 



Ogłoszenie LV Konkursu „Państwa i Prawa”2 oraz ufundowanie tegorocznych nagród było 

możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

 

 

 

Redakcja i Komitet Redakcyjny „Państwa i Prawa” składają serdeczne podziękowanie 

Członkom Sądu Konkursowego, Konsultantom – prof. A. Hanuszowi i prof. A. Zakrzewskiemu, 

Sekretarzowi Konkursu – Pani H. Wiącek oraz Sekretarzowi Redakcji – dr M. Ziółkowskiemu za wkład 

wniesiony w organizację Konkursu. 

 

 
2 Komunikat o ogłoszeniu LV Konkursu „Państwa i Prawa”, zob. PiP 2019, nr 10. 


