REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IMIENIA PROFESORA ZBIGNIEWA
RADWAŃSKIEGO
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU POLSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

§1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego
(dalej: Konkurs) na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.
2. Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci i dorobku Profesora Zbigniewa Radwańskiego oraz promocja
badań naukowych z zakresu polskiego prawa prywatnego.
3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. (dalej: Organizator), jednostką
organizacyjną: Redakcja Systemu Prawa Prywatnego.
4. Patronem medialnym Konkursu jest Redakcja Kwartalnika Studia Prawa Prywatnego.
5. Konkurs jest organizowany raz w roku, z pierwszą edycją w 2014 r.
6. Wyniki dwóch lub więcej edycji konkursu są ogłaszane na każdorazowym Zjeździe Katedr Prawa
Cywilnego oraz w sposób wskazany w par. 8 ust. 2 niniejszej umowy.
§2
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone nieopublikowane prace wyróżnione przez Radę Jednostki
uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej obronione w roku trwania danej edycji konkursu.
2. W kolejnych edycjach Konkursu mogą zostać zgłoszone nieopublikowane prace wyróżnione przez Radę
Jednostki uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej obronione w roku kolejnej edycji Konkursu.
3. Termin zgłaszania prac w przypadku pierwszej edycji Konkursu upłynął z dniem 30 stycznia 2015 r., a w
kolejnych edycjach Konkursu po upływie pół roku od ogłoszenia danej edycji Konkursu.
4. Ogłoszenie kolejnych edycji konkursu następuje w kolejnym kwartale roku kalendarzowego
następującym po ogłoszeniu wyników poprzedniej edycji konkursu.
5. Przez nieopublikowane prace rozumie się prace nigdy nie wydane w wersji papierowej lub elektronicznej
w postaci zwartej publikacji obejmującej całość pracy doktorskiej.
§3
1. Pracę doktorską do Konkursu może zgłosić promotor rozprawy w postępowaniu o nadanie stopnia
naukowego doktora, kierownik jednostki, która stopień ten nadała, a także Autor rozprawy doktorskiej.
2. Dokumentacja wymagana przy zgłoszeniu pracy doktorskiej do Konkursu obejmuje:
a. pismo zawierające zgłoszenie i uzasadnienie zgłoszenia, podpisane przez zgłaszającego, z podaniem
adresu do korespondencji (pocztowego i mailowego) oraz numeru telefonu zgłaszającego i autora pracy,

b. jeden egzemplarz pracy doktorskiej w postaci wydruku oraz wersję elektroniczną, wraz z recenzjami
sporządzonymi w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,
c. wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Jednostki, zawierający uchwałę o nadaniu stopnia naukowego
doktora oraz o uznaniu pracy za wyróżniającą,
d. oświadczenie - zgodę autora pracy doktorskiej, złożone na formularzu udostępnionym przez
Organizatora na stronie internetowej ww.beck.pl.
3. Dokumenty wymienione w ust. 2. należy dostarczyć do siedziby Organizatora (Wydawnictwo C.H.Beck,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) lub przesłać drogą pocztową na adres Wydawnictwa C.H.Beck z
dopiskiem: Konkurs imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego z podaniem numeru Edycji.
4. Jeżeli dokumenty są przesyłane drogą pocztową o przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla
pocztowego.
§4
1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Kapitułę Konkursu oraz wskazuje spośród jej
członków jej Przewodniczącego i Sekretarza.
2. W skład kapituły wchodzą:
-

prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak - Przewodniczący Kapituły.

Członkowie Kapituły to Redaktorzy Systemu Prawa Prywatnego lub wyznaczone przez nich osoby.
3. Kapituła jest powołana na czas trwania danej edycji Konkursu.
4. Członkowie Kapituły pełnią swoje obowiązki honorowo, bez wynagrodzenia.
5. Organizator w porozumieniu z Przewodniczącym Kapituły, zapewnia warunki prawidłowego przebiegu
prac Kapituły, dostarcza wszelkiej pomocy organizacyjnej i wspiera Sekretarza Kapituły.
6. Członek Kapituły nie może brać udziału w ocenie przez Kapitułę tych prac, których był promotorem.
Wyłączenie następuje na wniosek członka Kapituły.
7. W pierwszym etapie oceny prac - Kapituła spośród wszystkich nadesłanych do Konkursu prac wybiera
mniej ale nie więcej niż pięć najlepszych prac, których tytuły ogłasza w kwartalniku Studia Prawa
Prywatnego. Kryterium wyboru stanowi ocena wszystkich członków Kapituły wyrażona w głosowaniu
jawnym. Kapituła podejmuje decyzję większością co najmniej 2/3 głosów jej składu.
8. W drugim etapie - spośród pięciu najlepszych prac wyłonionych w etapie pierwszym, Kapituła wybiera
pracę najlepszą w głosowaniu jawnym wszystkich członków Kapituły. Kapituła podejmuje decyzję
większością co najmniej 2/3 głosów jej składu. Wybór kapituły w drugim etapie może zostać
poprzedzony recenzją naukową sporządzoną przez członka Kapituły lub osoby spoza jej grona.
9. Recenzja jest płatna i jej koszt ponosi Organizator Konkursu.
10.

Decyzja o wyborze nagrodzonej pracy zawiera pisemne uzasadnienie.

11.

Decyzje Kapituły są wiążące, nie przysługuje od nich odwołanie.

§5
1. Przy ocenie prac doktorskich zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:
a. wybór tematu pracy i jego oryginalność,
b. dowody erudycji i potencjału intelektualnego, poziom analiz teoretycznych,
c. znajomość regulacji normatywnej, judykatury i doktryny prawniczej, w zakresie prawa
polskiego, UE i obcych systemów prawnych,
d. oryginalność myśli - odwaga wskazania własnych koncepcji, wniosków de lege ferenda,
e. kompetencje warsztatowe - umiejętność określenia pola badawczego, biegłość w stosowaniu
metod badawczych, staranność argumentacji, język i forma opracowania,
f. znaczenie pracy dla praktyki prawniczej i usystematyzowania pojęć z zakresu obrotu
prawnego.
§6
1. W Konkursie jest przyznawana jedna nagroda główna w postaci wydania przez Organizatora i na jego
koszt pracy uznanej za najlepszą oraz roczny bezpłatny dostęp on-line do pełnej wersji Systemu
Informacji Prawnej Legalis dla autora tej pracy. Ponadto istnieje możliwość przyznania 3 wyróżnień.
2. Organizator zobowiązuje się do wydania pracy uznanej za najlepszą w oprawie twardej, w serii
Monografie Prawnicze, w terminie 4 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu. Warunki edytorskie
wydania są właściwe dla serii Instytucje Prawa Prywatnego i są ustalane przez Wydawnictwo.
3. Organizator nabywa prawa autorskie majątkowe do publikacji, która wygrała Konkurs - z chwilą
ogłoszenia wyników Konkursu z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Wydanie pracy będzie opatrzone informacją o nagrodzie uzyskanej przez Autora w Konkursie.
Informacja będzie zamieszczona na tylnej stronie okładki publikacji oraz stronie redakcyjnej publikacji.
5. Warunki przekazania praw autorskich przez Autora zwycięskiej pracy doktorskiej każdorazowo będzie
regulowała odrębna umowa o wydanie pracy między Autorem a Wydawnictwem.
§7
W czwartej edycji Konkurs jest realizowany w następujących etapach:
a. ogłoszenie Konkursu ( wrzesień 2017),
b. zgłaszanie i przyjmowanie prac (do końca marca 2018),
c. ocena prac przez Kapitułę (do końca sierpnia 2018),
d. ogłoszenie wyników Konkursu - nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu zgłoszeń,
e. wręczenie nagrody i wyróżnień.
§8
1. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac, ich promotorzy, (jeżeli są zgłaszającymi pracę do Konkursu)
oraz kierownicy jednostek, w której została wykonana i obroniona praca, zostaną zawiadomieni przez

Organizatora o przyjęciu pracy do Konkursu, o wynikach Konkursu oraz o miejscu i terminie
uroczystego wręczenia nagrody i wyróżnień.
2. Wyniki Konkursu oraz miejsce i termin uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień zostaną także
ogłoszone na stronie internetowej Wydawnictwa C.H.Beck oraz w prawniczych czasopismach Monitor Prawniczy, Kwartalnik Studia Prawa Prywatnego (internet, prasa wydanie printowe).

§9
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej
Wydawnictwa C.H.Beck oraz w czasopismach - Monitor Prawniczy, Studia Prawa Prywatnego
(internet, prasa wydanie printowe).
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego
regulaminu.
3. Wydawnictwo C.H.Beck zastrzega sobie prawo do odwołania kolejnej edycji Konkursu bez podania
przyczyn lub zmiany terminów określonych w § 2 i 8.
4. Odwołanie kolejnej edycji Konkursu może nastąpić na 2 miesiące przed rozpoczęciem roku
kalendarzowego, w którym przewidziane jest kolejna edycja Konkursu.
5. Wydawnictwo C.H.Beck zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, która obowiązuje po jej
publikacji na stronie internetowej Wydawnictwa C.H.Beck.
§ 10
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu „im. Prof. Radwańskiego”
jest Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.
Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy
Konkursu i wydania nagród. W przypadku wyrażenia zgody dane zwycięzców Konkursu wyłącznie
w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu nagrodzonej pracy będą zamieszczone na stronie www.beck.pl.
Poza tym przypadkiem, dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

