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Rozpoczęła się III edycja Nagrody im. adw. Edwarda J. Wende

Nagroda przyznawana jest prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność pu-
bliczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, reali-
zacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak pol-
skiego, jak i europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w
Europie.

We wrześniu 2005 roku Kapituła przyzna Nagrodę im. Edwarda J. Wende osobie, która:
– działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,
– w swojej działalności wyróżniła się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,
– bezinteresownie działa na rzecz dobra publicznego.
W skład Kapituły wchodzą: Teresa Romer (Przewodnicząca), Władysław Bartoszewski,

Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Krystyna Chrupkowa, George Dobry, Andrzej Kalwas, Leon
Kieres, Wojciech Młynarski, Stanisław Rymar, ks. Jan Sikorski, ks. Zdzisław Tranda, Tomasz
Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende, Jakub Wende, Piotr Wende,
Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Przedstawiciel Fundacji dla Polski oraz Jan Rokita, laureat
Nagrody w roku 2003 i Witold Kulesza, laureat Nagrody w roku 2004.

Kapituła przyjmuje rekomendacje kandydatur do Nagrody do 7 września 2005 roku.
Formularz zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można

otrzymać w biurze Fundacji dla Polski:
02-541 Warszawa, ul. Narbutta 20/33, tel. (22) 542 58 84, fax (22) 542 58 90,
e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl lub na stronie www.fdp.org.pl
Organizator konkursu: FUNDACJA DLA POLSKI
Patron medialny i partner Nagrody: dziennik „Rzeczpospolita” i jego wydawca Presspu-

blica Sp. z o.o.
Darczyńcy III edycji Nagrody:
Jan Ciećwierz Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy

Sp. Kom., Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Roedl, Korpalski Kancelaria Prawna
oraz darczyńcy prywatni.
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Istnienie Funduszu Nagrody, jego rozwój, a także rozpoczęcie nowych inicjatyw o
charakterze edukacyjnym jest uzależnione od wsparcia darczyńców. Osoby i instytucje
pragnące włączyć się do współpracy w ramach III edycji Nagrody w roku 2005 prosimy
o kontakt z biurem Fundacji dla Polski [tel. (22) 542 58 84, fundusz.wende@fdp.org.pl,
www.fdp.org.pl].

Komunikat o XII Konkursie
imienia Profesora Manfreda Lachsa

Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa ogłasza XII Konkurs imienia tego Wybit-
nego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa
międzynarodowego publicznego, opublikowane w kraju lub za granicą w 2004 r.

W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród:
1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) będącą

kolejną publikacją książkową danego autora;
2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) stanowią-

cą debiut autora w zakresie publikacji książkowych.
W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, twórca koncepcji pracy

lub jej redaktor naukowy.
Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Fundacji. Sąd

Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w
danej kategorii konkursu nagrody nie przyznać. Wysokość nagród ustala Zarząd Fundacji
przed rozstrzygnięciem konkursu.

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa i Administracji pol-
skich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek wyższych uczelni, w których prawo między-
narodowe jest przedmiotem wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Pol-
skiej Akademii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie kandydatur do
Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także samym autorom.

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

Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemplarzach na adres Pre-
zesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa (adres do korespondencji: Redakcja
„Państwa i Prawa”, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72) w terminie do 31 października
2005 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w styczniu 2006 r.
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