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Regulamin ogólnopolskiego konkursu imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na 

najlepszą pracę naukową z zakresu prawa rolnego 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu imienia Profesora Andrzeja 

Stelmachowskiego na najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa 

rolnego. 

2. Celem konkursu jest 

a) upamiętnienie postaci oraz dorobku naukowego i społecznego Profesora Andrzeja 

Stelmachowskiego, 

b) propagowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi, a także problema-

tyką rolno-żywnościową i rolno-środowiskową, 

c) propagowanie badań nad rolnym  prawem europejskim  i międzynarodowym oraz  

procesem jego stosowania w Polsce. 

3. Konkurs  organizowany jest raz w roku. 

4. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów. 

§ 2 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane: 

a) najlepsze prace magisterskie (w dwóch egzemplarzach) obronione w danym roku 

kalendarzowym, przy czym każdy promotor może zgłosić tylko jedną pracę załą-

czając własną opinię o niej; 

b) najlepsze już obronione i opublikowane w danym roku kalendarzowym prace 

doktorskie (monografie) przy czym zgłaszający te prace promotor dołącza recen-

zje z przewodu doktorskiego oraz  własną opinię; 

c) najlepsze prace habilitacyjne (monografie) po nadaniu stopnia doktora habilito-

wanego nauk prawnych w danym roku kalendarzowym zgłaszane przez kierowni-

ka katedry (zakładu, pracowni), przy czym kierownik dołącza do wniosku proto-

kół z posiedzenia komisji habilitacyjnej i uchwałę tej komisji oraz własną opinię. 

2. Prace konkursowe należy przesyłać do końca  lutego każdego roku kalendarzowego na 

adres:  Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony  Żywności, Wydział Prawa i Administracji 

UW, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa. 
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3. O zorganizowaniu konkursu w każdym kolejnym  roku kalendarzowym informuje pi-

smo Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów skierowane do kierowników 

podstawowych jednostek organizacyjnych oraz do członków Stowarzyszenia. 

§ 3 

1. Prace konkursowe ocenia  Sąd Konkursowy powołany przez Zarząd Polskiego Stowa-

rzyszenia Prawników Agrarystów po wpłynięciu prac na konkurs, przy czym liczba członków 

tego Sądu (nie mniej niż 3 osoby) uzależniona jest od liczby zgłoszonych prac. 

2. Członkowie Sądu Konkursowego mogą  obradować w podkomisjach - osobno dla prac 

magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. 

3. Członkami Sądu w danej kategorii prac nie mogą być osoby zgłaszające te prace kon-

kursowe. 

4. Sąd Konkursowy wybiera swego Przewodniczącego i Sekretarza. 

5. Obrady Sądu Konkursowego są protokołowane. 

§ 4 

Oceniając zgłoszone do konkursu prace Sąd bierze pod uwagę: 

a) walory teoretyczne pracy i jej wkład w rozwój teorii prawa rolnego oraz dziedzin po-

krewnych, 

b) prawidłowe i wyczerpujące wykorzystanie związanego z tematem  prawa europejskiego i 

międzynarodowego 

c) możliwość pozytywnego wpływu tez i rozważań zawartych w pracy na rozwój polskiego 

ustawodawstwa rolnego, 

d) możliwość wykorzystania ustaleń zawartych w pracy  w praktyce stosowania ustawo-

dawstwa rolnego i dziedzin pokrewnych. 

§ 5 

1. Sąd Konkursowy przyznaje nagrody w trzech kategoriach – prace magisterskie, dok-

torskie i habilitacyjne, przy czym w ramach tych kategorii może przyznać nagrody różnego 

stopnia (I, II, III). 

2. Wysokość nagród uzależniona jest od wielkości środków finansowych przeznaczo-

nych na nagrody w danym roku kalendarzowym, przy czym  wysokość nagród na najlepsze 
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prace magisterskie nie może być mniejsza niż jedna trzecia ogólnej kwoty przeznaczonej na 

nagrody. 

3. Gdyby w danym roku kalendarzowym Stowarzyszenie nie dysponowało wystarczają-

cym funduszem nagród, Zarząd może podjąć uchwałę o zastąpieniu nagród pieniężnych wy-

różnieniami. 

4. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas wiosennego posiedzenia Polskiego 

Stowarzyszenia Prawników Agrarystów w Warszawie. 

5. O terminie posiedzenia informuje Zarząd, który także zaprasza na to posiedzenie oso-

by  wyróżnione nagrodami. 

§ 6 

1. Procedura konkursowa  rozpocznie się w roku 2017 z zachowaniem terminu , o któ-

rym mowa w § 2 ust.2 niniejszego regulaminu. 

2. Konkurs dotyczyć będzie prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, które w 

roku 2016 spełniły wymogi określone w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 


