
European young lawyers scheme
1999
Palestra 42/3-4(483-484), 269-270

1998
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Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa 
i Administracji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek 
wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem 
wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Aka
demii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie 
kandydatur do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje 
także samym autorom.

Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgło
sić jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii 
Konkursu.

Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemp
larzach na adres Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda 
Lachsa (adres do korespondencji: Redakcja „Państwa i Prawa”, 00-330 
Warszawa, ul. Nowy Świat 72) -  w terminie do dnia 31 października
1998 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w styczniu
1999 r.

★

European young lawyers scheme 
1999

In 1996 the British Council extended to Poland a scheme for young law 
practitioners that has existed for over 30 years in Western Europe. In 
1999 we plan to continue, for the fourth year running, to offer Polish 
lawyers the opportunity to study law and go on attachments in British 
legal firms in London and Edinburgh together with their counterparts 
from The European Union and other Central European countries. We 
expect to place 2 lawyers from Poland.

Successful candidates should be qualified as legal practitioners in 
Poland.
Have experience of the practice of law in Poland.
Be between 25-35 years of age.
Have a very good command of English.
Must be granted 6 months leave of absence by their employers.

Course fees and subsistence in the UK will be covered by the British
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Council. International travel costs must be found by the successful 
candidates.
Interested candidates should obtain an information leaflet and ap
plication form from Information Centre at the British Council (tel. 022 
695 59 00, e-mail: Ewa.Puzdrowskabritcoun.org.pl), complete the form 
and return it with 2 references, in English, (see para 10 of the 
application form) to Ewa Puzdrowska at the British Council by 15 May 
1998.

The interviews will be held at the British Council at the beginning of 
June 1998 at times that are mutually convenient to the British Council 
and the candidates.

It is possible that shortlisted candidates will be required to take the 
IELTS language test at the British Council.

If you have any further questions please contact Ms Ewa Puzdrowska at 
the British Council.

The British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. 022 
695 59 00, fax 022 621 99 55

★

zapraszamy do wzięcia udziału w:

XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Zastosowanie psychiatrii sądowej 
w prawie cywilnym i medycznym”

która odbędzie się w dniach 12-15 listopada 1998 r. w Szczecinie.

Celem konferencji jest: przedyskutowanie możliwości szerszego 
stosowania i rozumienia prawa w psychiatrii oraz innych dyscyplinach 
medycznych oraz poszerzenie zakresu i form informacji o lekach.

W programie przewidziano trzy sesje:
1. psychiatria sądowa w prawie cywilnym w sprawach o ubezwłas

nowolnienie, unieważnienie: małżeństwa, umowy czy testamentu 
itp.,
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