Załącznik do uchwały nr 1701/V
z 11 kwietnia 2017 r.

Regulamin
IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych
organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie
§ 1.
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa
i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
§ 2.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które stanowiły podstawę
egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2016/2017.
§ 3.
Zgłoszenie może być dokonane przez:
1) autora pracy,
2) promotora,
3) dyrektora instytutu/katedry lub dziekana wydziału szkoły, w której
przeprowadzony był egzamin magisterski.
§ 4.
1. Zgłoszenia należy dokonać do 31 października 2017 r., przesyłając
lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją
elektroniczną na adres: Krajowa Rada Komornicza w Warszawie, ul. Szpitalna 4
lok.

10,

00-031

Warszawa

(krk@komornik.pl).

Pisemny

tekst

pracy

nie podlega zwrotowi.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem pracy
zgłoszonej do Konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego
i adresem e-mail,
2) uzasadnienie zgłoszenia.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego lub kopię protokołu
egzaminu magisterskiego,
2) oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z Konkursem,
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3) oświadczenie autora pracy o wyrażeniu lub braku zgody na bezpłatną
publikację

fragmentów

nagrodzonej

pracy

w

„Nowej

Currendzie”

lub w „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”.
4. Wykaz prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu ogłasza się na stronie
internetowej organizatora Konkursu.
5. Prace zgłoszone do Konkursu można odebrać osobiście w siedzibie Krajowej
Rady Komorniczej w Warszawie po zakończeniu edycji Konkursu.
§ 5.
1. W ramach Konkursu przewiduje się przyznanie:
- nagrodę I stopnia w wysokości 7.000, 00 zł
- nagrodę II stopnia w wysokości 5.000,00 zł
- nagrodę III stopnia w wysokości 3.000,00 zł
2. O przyznaniu narody decyduje Sąd Konkursowy, w skład którego wchodzą:
- Przewodniczący: Rafał Fronczek (Prezes Krajowej Rady Komorniczej)
- Członkowie:
1) prof. dr hab. Andrzej Marciniak
2) dr hab. Piotr Rączka
3) dr Józef Kolański
4) dr Rafał Łyszczek
5) Marcin Borek (dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej
Radzie Komorniczej)
- Sekretarz
3. Sąd Konkursowy może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród,
bądź przyznać 2 nagrody tego samego stopnia. Ogólna liczba nagród każdego
stopnia nie może być wyższa niż 2.
4. W wyjątkowych wypadkach Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienie
w postaci rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”.
5. W przypadku ufundowania nagród specjalnych przez Currenda sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie lub radę izby komorniczej, o ich przyznaniu, na wniosek
fundatora, decyduje Sąd Konkursowy.
§ 6.
1.

Prace

zgłoszone

do

Konkursu

oceniane

są

przez

przewodniczącego

i wszystkich członków Sądu Konkursowego.
2.

Sąd Konkursowy podejmuje decyzję w sprawie nagród w postaci uchwały.

3.

Nagrody są przyznawane w drodze głosowania, po posiedzeniu Sądu
Konkursowego i dyskusji. Uchwały Sądu Konkursowego zapadają zwykłą
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większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4.

Uchwały Sądu Konkursowego mają charakter ostateczny.

5.

W ocenie pracy zgłoszonej do Konkursu nie bierze udziału członek Sądu
Konkursowego, który był jej promotorem lub recenzentem.

6.

Sekretarz Sądu Konkursowego nie bierze udziału w ocenie prac i podejmowaniu
uchwał w sprawie nagród.
§ 7.

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora
Konkursu najpóźniej do końca 2017 r.
2. Przekazanie nagród nastąpi najpóźniej do 28 lutego 2018 r.
§ 8.
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
2. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej organizatora Konkursu.
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