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Konkurs Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie
Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2009 roku w Warszawie Kapituła Konkursu w składzie:

Prof. Aleksander Chłopecki

Uniwersytet Warszawski; Centrum C-Law.org

Prof. Andrzej Kubas

Uniwersytet Jagielloński

Urszula Kulisiewicz

Narodowy Bank Polski

Dr Krzysztof Oplustil

Uniwersytet Jagielloński; Centrum C-Law.org

Dr Arkadiusz Radwan

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum C-Law.org

Dr Wojciech Rogowski

Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa; Centrum C-Law.org

dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
W kategorii o nagrodę Narodowego Banku Polskiego zapadły następujące
rozstrzygnięcia:


ROZPRAWY DOKTORSKIE

KATEGORIA NBP

§1 Pierwsze miejsce przyznano:


dr. Janowi Byrskiemu za pracę zatytułowaną „Tajemnica prawnie chroniona

§

w działalności bankowej”, obronioną na Wydziale Prawa i Administracji

(w szczególności prawa spółek,

Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab.

prawa

Wojciecha Pyzioła.

upadłościowego i prawa umów

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 tys. zł ufundowaną

Prace z prawa gospodarczego

bakowego,

gospodarczych)

napisane

wykorzystaniem

przez Narodowy Bank Polski.

analizy

-

i
o

badan
Nagrodę

Narodowego Banku Polskiego



dr Małgorzacie Konopackiej za pracę zatytułowaną „Zasady europejskiego
prawa umów”, obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Brodeckiego.

§3 Trzecie miejsce przyznano:



dr. Michałowi Wyrwińskiemu za pracę zatytułowaną „Ochrona wierzycieli w
przypadku podziału spółki handlowej”, obronioną na Wydziale Prawa i
Administracji

Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

napisaną

pod

kierunkiem

dr hab. Jerzego Pisulińskiego, prof. UJ.
Autorom prac sklasyfikowanych na miejscach drugim i trzecim, przyznane zostały
cenne nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck.


z

ekonomicznej

prawa

empirycznych

§2 Drugie miejsce przyznano:

prawa

PRACE MAGISTERSKIE

Informujemy jednocześnie, że w kategorii prac magisterskich Kapituła Konkursu
awansowała do ścisłego finału kilka najlepszych prac, spośród których po
dodatkowych obradach Kapituły zostaną wyłonieni ostateczni zwycięzcy, o czym
poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej Centrum C-Law.org.
Za opóźnienie organizatorzy przepraszają.
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KATEGORIA KDPW

W kategorii o nagrodę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zapadły
następujące rozstrzygnięcia:

§

Prace z zakresu prawa rynku

kapitałowego,

wyróżniające

sie

analiza problematyki prawnej oraz
perspektyw
rynku

rozwoju

kapitałowego

Europie,

ze



ROZPRAWY DOKTORSKIE

§1 Pierwsze miejsce nie zostało przyznane.

infrastruktury
w

Polsce

i

§2 Drugie miejsce przyznano:

szczególnym

uwzględnieniem Europy Środkowo -



Wschodniej - o Nagrodę Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych

dr Iwonie Knurowskiej za pracę zatytułowaną „Akcje własne spółki akcyjnej”,
obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.

Autorce wyróżnionej pracy przyznane zostały cenne nagrody książkowe ufundowane
przez Wydawnictwo C.H. Beck.
§3 Trzecie miejsce nie zostało przyznane.


PRACE MAGISTERSKIE

§1 Pierwsze przyznano:


mgr. Wojciechowi Walaskowi za pracę zatytułowaną „Dualizm systemowy
polskiej regulacji przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy
(squeeze out) w kontekście wymagań XIII Dyrektywy w sprawie ofert
przejęcia”, obronioną

na Wydziale Prawa i

Administracji Uniwersytetu

Jagiellońskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.
Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną w wysokości 3 tys. zł, ufundowaną
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
§2 Drugie miejsce przyznano:


mgr. Pawłowi Siwerskiemu za pracę zatytułowaną „Prawo poboru i jego
ograniczenia”, obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Steca.

§2 Trzecie miejsce przyznano:


mgr. Karolowi Tutajowi - za pracę magisterską zatytułowaną „Zastaw na
akcjach w obrocie tradycyjnym i na rynku kapitałowym”, obronioną na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisaną pod
kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła.

Autorom prac sklasyfikowanych na miejscach drugim i trzecim, przyznane zostały cenne
nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck.
Członkowie Kapituły, Redakcja Czasopisma Kwartalnego HUK oraz Organizatorzy
serdecznie gratulują Autorom oraz Promotorom wszystkich wyróżnionych prac.
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