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III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

KOMUNIKAT O III KONKURSIE 
im. PROFESORA ZYGMUNTA ZIEMBIŃSKIEGO

Zarząd Fundacji im. Profesora Zygmunta Ziembińskiego ogłasza III Konkurs imienia Profeso
ra na najlepsze prace autorów polskich, opublikowane lub przygotowane w kraju lub za granicą 
w latach 2004-2005, z zakresu:

-  teorii prawa,
-  prawniczych zastosowań logiki,
-  socjologii prawa,
-  metodologicznych zagadnień prawoznawstwa,
-  etycznych problemów prawoznawstwa.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
1) książki o charakterze monografii, studium lub podręcznika (w tym prace habilitacyjne),
2) prace doktorskie,
3) prace pozostałe (w tym prace magisterskie).

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony jej redaktor naukowy bądź współautor.
Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powołany przez Zarząd Fundacji. Sąd Konkur

sowy może przyznać jedną lub więcej nagród oraz dwie nagrody ex aequo w danej kategorii, w ra
mach przewidzianych na nagrody sum, lub w danej kategorii nagrody nie przyznać.

Wysokość nagród ustala Zarząd Fundacji przez rozstrzygnięciem Konkursu.
Zarząd Fundacji zwraca się z uprzejmą prośbą do rad wydziałów prawa i administracji pol

skich uniwersytetów, rad jednostek organizacyjnych innych uczelni, w których przedmiotami 
wykładowymi lub badań są zagadnienia wyżej określone, promotorów, opiekunów naukowych, 
Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierowników katedr i in
stytutów -  o zgłaszanie kandydatów do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także 
samym autorom.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, uprawniony podmiot może zgłosić jednorazowo co najwy
żej jedną pracę w każdej z trzech kategorii prac, które mogą być zgłaszane do Konkursu.

Prace zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemplarzach na adres: Fundacja im. 
Profesora Zygmunta Ziembińskiego, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90/202, 61-809 Poznań -  
w terminie do dnia 30 listopada 2006 r., z dopiskiem „Konkurs im. Prof. Z. Ziembińskiego” .

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w lutym 2007 r.
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