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Nagrody Leonardo 2014  

za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, 

energetyce, oraz gospodarce niskoemisyjnej. 
 

Cel Konkursu  

Celem Konkursu Leonardo 2014 jest popularyzacja publikacji na temat innowacji w transporcie, logistyce, 

infrastrukturze, energetyce, a także gospodarce niskoemisyjnej. Konkurs dotyczy wszystkich obszarów 

innowacji od techniki i technologii, poprzez finansowanie, zarządzanie, marketing, planowanie, itp.  

Konkurs wspiera i promuje publikacje dotyczące innowacji w powyższych tematach, albowiem mają one 

kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Polski, jako ważnego elementu gospodarki europejskiej i 

światowej, oraz rozwoju współpracy nauki, przemysłu i administracji (potrójna helisa). Konkurs promuje 

polskie innowacje za granicą oraz przyczynia się do przekazania informacji na temat innowacji światowych 

i możliwości ich wdrożenia w Polsce. 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje zgodnie z Regulaminem Nagrody, Kapituła złożona z przedstawicieli 

nauki, przemysłu oraz organizacji profesjonalnych.   

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i 

Infrastrukturalnych (CATI).  Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Izby Książki.  Ponadto patronem 

konkursu jest Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i 

Infrastruktury.   

Konkurs jest corocznym wydarzeniem.  Nagrody i wyróżnienia wręczane są podczas Forum Innowacji 

Transportowych (Transport Innovation Forum).   
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Wyniki Konkursu Leonardo 2014 

Nagrody i Wyróżnienia 

 

 

 

 

Wstęp 

W 2014 roku, Kapituła przyznała nagrody i wyróżnienia za najlepsze publikacje: książki, monografie, oraz 

publikacje o charakterze popularnym, informacyjnym i biznesowym. Ponadto przyznano nagrody i 

wyróżnienia autorom i wydawnictwom za popularyzację i działalność wydawniczą w obszarze 

tematycznym konkursu. W tym roku, rozważono publikacje z lat 2012-2014.   

Kapituła wysoko oceniła jakość, walory naukowe, oraz edukacyjne wydawnictw, magazynów i publikacji 
na temat innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, oraz energetyce, a także gospodarce 
niskoemisyjnej obecnych na rynku polskim.   
 
Kapituła uważa, że istnieje dalsza potrzeba intensywnej popularyzacji osiągnieć autorów i wydawnictw 
polskich poruszających te tematykę, jako stanowiących istotny wkład w rozwój innowacyjności w Polsce i 
Unii Europejskiej.   
 
Dlatego, zgodnie z regulaminem nagrody, Przewodniczący Kapituły oraz Organizator przekażą wyniki 
konkursu wraz z opisem uzasadnienia wyboru laureatów do Komisji Europejskiej, Ministra Gospodarki, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, jako podmiotów odpowiedzialnych 
za wspieranie innowacji.  Ponadto wyniki konkursu przekazane zostaną do wydawców oraz Polskiej Izby 
Książki. Informacje na temat nagrodzonych publikacji promowane będą także do polskich i zagranicznych 
przedstawicieli biznesu i ich organizacji.     
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Kapituła postanowiła przyznać:     

Nagrody Leonardo 2014 za pozycje książkowe  

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych, przyznano Panu 

Profesorowi Leszkowi Mindurowi, jako redaktorowi naukowemu wraz z zespołem autorów za książkę pod tytułem 

Technologie Transportowe wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa 

– Radom 2014.  Jako wyjątkową wartość tej książki podkreślono innowacyjne, wielodyscyplinarne podejście do 

rozwoju systemów transportowych, bogatą i dogłębną analizę poruszanej tematyki, oraz walory edukacyjne i 

poznawcze dzieła.  Książka gromadzi poglądy i wyniki analiz przeprowadzonych przez wielu wybitnych naukowców, 

autorów i ekspertów.  Stanowi ona istotny etap w rozwoju badań nad systemami i technologiami transportowymi, 

uwzględniając konieczność innowacyjnego podejścia do rozwoju tych dziedzin gospodarki.      

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o procesach innowacyjnych w transporcie, przyznano Panu 

Profesorowi Piotrowi Niedzielskiemu za książkę pod tytułem Kreatywność i Procesy Innowacyjne na Rynku Usług 

Transportowych, Ujęcie Modelowe, wydaną przez PTE, Szczecin 2013. Szczególnie podkreślono kompleksową 

analizę procesów innowacyjnych zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego, oraz wybitne walory 

poznawacze i edukacyjne dzieła, a także nowoczesne metody analizy zastosowane przez Autora.   

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach logistycznych przyznano Pani Profesor Aleksandrze 

Laskowskiej-Rutkowskiej za książkę pod tytułem Koncepcja Falowego Rozwoju Logistyki, Dyfuzja i Transfer Innowacji 

w Łańcuchu Dostaw, wydaną przez PTE, Szczecin 2013.  Kapituła dostrzegła innowacyjne podejście Autorki do 

analizy procesów rozwoju logistyki, w tym szczególnie stymulacji procesów innowacyjnych.  Podkreślono ważną rolę 

tej pozycji w promocji kreatywnego podejścia i analiz procesów logistycznych.  

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych polskiego autora 

wydaną za granicą, przyznano Pani dr Agnieszce Szmelter za książkę zatytułowaną Synergy phenomenon in supply 

logistics wydaną przez LAP Lambert Academic Publishing, Saabrucken, 2014.  Wysoko oceniono metody analizy 

zastosowane przez Autorkę, oraz nowoczesne podejście do rozwoju systemów logistycznych i transportowych 

uwzgledniające innowacje, jako metodę działania.    

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach energetycznych otrzymał Pan Profesor Wojciech 

Dróżdż, za książkę Infrastruktura Transportu Przesyłowego Jako Element Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego 

Unii Europejskiej i Polski, PTE, Szczecin 2013.  Doceniono kompleksowe podejście do analizy innowacyjnych metod 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w skomplikowanych uwarunkowaniach infrastrukturalnych i 

geopolitycznych.          

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach ekonomicznych w transporcie, przyznano Profesorowi 

Tadeuszowi Dyrowi i dr Pawłowi Kozubkowi za książkę pod tytułem Ocena transportowych inwestycji 

infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2011.  

Autorzy dokonali kompleksowej i innowacyjnej analizy systemów finansowania oraz wykorzystywania środków 

europejskich, dzieło stanowi ważny wkład do badań nad najbardziej efektywnymi metodami zapewnienia dalszego 

rozwoju infrastruktury w Polsce. Książka ma szczególne wartości poznawcze i edukacyjne.         
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Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę na temat nowoczesnego i innowacyjnego transportu j logistyce 

przyznano Panu Profesorowi Maciejowi Stajniakowi za pozycję pod tytułem Racjonalizacja Transportu w 

Logistycznych Procesach Zaopatrzenia i Dystrybucji, ILIM, Poznań 2012. Dzieło stanowi ważny wkład do analizy i 

praktycznego wdrożenia działań mających na celu poprawę efektywności transportu w procesach logistycznych. 

Autor prezentuje innowacyjne podejście analityczne i rozwiązania praktyczne.     

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą publikację na temat gospodarki niskoemisyjnej przyznano Panu Profesorowi 

Piotrowi Orlińskiemu, Zebrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie 

samoczynnym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013.  Książka o wybitnym znaczeniu dla rozwoju 

nowych rozwiązań w silnikach wykorzystujących paliwa roślinne.  Dzieło ma bardzo dużą wartość dla zapoznania 

innowatorów i praktyków z nowymi innowacyjnymi formami i metodami budowy i eksploatacji silników.    

Nagrodę Leonardo 2014 za innowacyjną książkę o logistyce przyznano Panu Profesorowi Andrzejowi Jezierskiemu, 

Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013. 

Autor prezentuje innowacyjne podejście do kształtowania systemów logistycznych z uwzględnieniem charakteru 

rynków, prezentując innowacyjne podejście do badan w dziedzinie logistyki.      

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach w infrastrukturze lądowej przyznano Panu Profesorowi 

Leszkowi Szychcie za książkę pod tytułem Pompownie w systemach odwadniania infrastruktury drogowej i 

kolejowej, Politechnika Radomska 2012.  Dzieło o wielkim praktycznym znaczeniu dla podmiotów zajmujących się 

budową infrastruktury transportowej, wskazuje na innowacyjne działania w systemach odwadniania.   

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportu morskiego przyznano Panu Profesorowi, 

Michałowi Plucińskiemu, Polskie Porty Morskie w Zmieniającym Się Otoczeniu Zewnętrznym, CeDeWu.PL, Warszawa 

2013.  Dzieło prezentuje nowoczesne podejście do analizy roli portów morskich w regionalnym rozwoju 

gospodarczym odwołując się do innowacyjnych działań i propozycji w tym zakresie.    

Nagrody Leonardo 2014 za serie wydawnicze  

Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą serię wydawniczą dotyczącą innowacji w transporcie i logistyce przyznano 

Panu Profesorowi Jerzemu Mikulskiemu - redaktorowi naukowemu, za serię wydawniczą: Telematics in The 

Transport Environment, (2010-2014), Proceedings of International Conferences on Transport Systems Telematics, 

Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.  Kapitula podkreśliła szczególnie, wysoką jakość analiz 

prezentowanych w tej publikacji, oraz stworzenie możliwości publikacji przez naukowców zajmujących się 

innowacjami transportowymi.  To angielskojęzyczne wydawnictwo pozwala na promowanie innowacyjnych badań 

i osiągnieć polskich naukowców za granicą.   

Nagrodę Leonardo 2014 otrzymały także Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Seria: Modelowanie procesów 

i systemów  logistycznych pod redakcją naukową prof. Mirosława Chaberka oraz dr. Leszka Reszki, (ukazało się 14 

zeszytów).  Zeszyty stanowią źródło informacji oraz prezentują wyniki wysokiej jakości analiz procesów i systemów 

logistycznych o innowacyjnym charakterze. Zeszyty mają szczególną rolę edukacyjną i badawczą.   

  



Strona 5 z 9 

 

 

Nagroda Leonardo 2014 za książkę popularno-naukową 

Nagrodę otrzymał Instytut Logistyki i Magazynowania za serię corocznych raportów Logistyka w Polsce, Praca 

zbiorowa pod redakcją Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki, ILIM 2014. Dzieła te prezentują kompleksowe 

podsumowanie stanu logistyki w Polsce oraz najnowszych trendów w jej rozwoju. Mają ważne znacznie poznawcze 

oraz popularyzacyjne.  

Nagroda Leonardo 2014 dla Autora  

Specjalna nagrodę dla autora otrzymał Prof. Maciej Mindur za całokształt publikacji i działalności naukowej 

dotyczącej innowacji w transporcie w tym szczególnie za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i 

logistycznych polskiego autora wydaną za granicą, Transport w Towaroabarotie miezdu Ewropoj i Azjej (w języku 

rosyjskim), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa – Radom 2011 oraz najlepszą 

książkę dotyczącą infrastruktury pod tytułem Logistyka – Infrastruktura Techniczna na Świecie, Praca zbiorowa pod 

redakcją Macieja Mindura, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa – Radom 

2012.  

Nagrody Leonardo 2014 dla Wydawcy  

Nagrodę Leonardo 2014 dla wydawcy popularyzującego innowacje w transporcie, logistyce i energii oraz 

gospodarce niskoemisyjnej otrzymały Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, w tym szczególnie za następujące 

publikacje:  Grażyna Jastrzębska, Ogniwa Słoneczne, Budowa, Technologia i Zastosowanie, WKŁ, Warszawa 2014;  

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski; Emisja Zanieczyszczeń Motoryzacyjnych w Świetle Nowych 

Przepisów Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2012; Wojciech Oszczak, Kolektory Słoneczne i Fotoogniwa w Twoim 

Domu, WKŁ, Warszawa 2014; Wojciech Oszczak, Ogrzewanie Domów z Zastosowaniem Pomp Ciepła, WKŁ, 

Warszawa 2011 

Nagrodę Leonardo 2014 dla wydawcy popularyzującego innowacje w transporcie, logistyce i energii oraz 

gospodarce niskoemisyjnej otrzymał także Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, za całokształt 

działalności wydawniczej poświęconej innowacjom oraz popularyzację innowacyjnego podejścia do rozwoju 

systemów i rozwiązań transportowych, infrastrukturalnych i energetycznych. 

Nagroda Leonardo 2014 za najlepszą i innowacyjną pracę habilitacyjną na temat gospodarki 

niskoemisyjnej 

Nagrodę otrzymał dr. hab. Ryszard Wołoszyn za książkę Efektywne zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym 

dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2012.  Książka 

prezentuje innowacyjne podejście do budowy i eksploatacji nowej generacji silników, a tym samym do rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej.    

Nagroda Leonardo 2014 za Najlepszą Książkę na temat systemów energetycznych 

Nagrodę otrzymał Prof. Adam Szeląg, Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej przy KWBC na parametry energetyczno-

trakcyjne zasilanych pojazdów, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013.  Książka ta porusza ważne i 

innowacyjne aspekty rozwoju sieci trakcyjnej i ma istotne znaczenie dla innowacyjnego rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej oraz wzrostu efektywności systemów energetycznych.  
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Wyróżnienia Leonardo 2014 za książki zostały przyznane pozycjom: 

 

Prof. Joanna Hawlena, Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut Naukowo-

Wydawniczy Spatium, Radom 2012 

Prof. Adam Przybyłowski, Inwestycje Transportowe Jako Czynnik Zrównoważonego Rozwoju Regionów w Polsce, 

Akademia Morska w Gdyni, 2013    

Grażyna Jastrzębska, Ogniwa Słoneczne, Budowa, Technologia i Zastosowanie, WKŁ, Warszawa 2014;   

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski; Emisja Zanieczyszczeń Motoryzacyjnych w Świetle Nowych 
Przepisów Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2012;  

Wojciech Oszczak, Kolektory Słoneczne i Fotoogniwa w Twoim Domu, WKŁ, Warszawa 2014;  

Wojciech Oszczak, Ogrzewanie Domów z Zastosowaniem Pomp Ciepła, WKŁ, Warszawa 2011 

 
Przewodniczący Kapituły 
Konkursu Leonardo 2014  
Prof. Adam K. Prokopowicz  

Warszawa 3 grudnia 2014 roku. 

 

 

 
Przez innowacje w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce i gospodarce niskoemisyjnej rozumie się 

działania polegające na istotnym udoskonaleniu już istniejących lub wprowadzeniu nowych w danym otoczeniu 

rozwiązań, produktów lub procesów, dotyczących wszelkich aspektów zmian, przyczyniających się do zwiększenia 

efektywności ekonomicznej, finansowej, technicznej i technologicznej oraz środowiskowej, podniesienia 

efektywności zarządzania i organizacji systemów i sieci, w celu maksymalizacji rozwoju, efektów społecznych i 

wyników gospodarowania przez sektor publiczny i prywatny, oraz wzrostu jakości życia społeczeństwa. Mogą to być 

działania o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym 

(komercyjnym), a także politycznym i gospodarczym.  Immanentną cecha innowacji jest praktyczne wdrożenie. 

Pomysł, który nie został wdrożony nie jest innowacją 
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Nagroda Leonardo 2014 
Regulamin Konkursu 

 

     

 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
ROZDZIAŁ I - NAGRODA 
  

1. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i 
Infrastrukturalnych (CATI).  

2. Patronem konkursu jest Polska Izba Książki.  
3. Konkursowi patronuje także Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego 

Rozwoju Transportu i Infrastruktury. 
4. Konkurs jest wspierany merytorycznie przez patronów Transport Innovation Forum 2014 

wymienionych na stronie internetowej www.innowacje-transport.eu  
5. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną corocznie przez Prezesa Fundacji 

CATI po uzgodnieniu z patronami konkursu.    
6. Nagrodę Leonardo 2014 stanowią: a) statuetka b) dyplom honorowy. 
7. Przewodniczący Kapituły przekazuje wyniki konkursu wraz z opisem uzasadnienia wyboru do: 

Komisji Europejskiej, Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej 
Akademii Nauk, jako podmiotów odpowiedzialnych za wspieranie innowacji.  Ponadto wyniki 
konkursu przekazywane są do wydawców oraz Polskiej Izby Książki. Informacje na temat 
nagrodzonych publikacji promowane są także do polskich i zagranicznych przedstawicieli biznesu 
i ich organizacji.      
 

ROZDZIAL II – CEL KONKURSU  
 

8. Celem Konkursu jest popularyzacja innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, oraz 
energetyce, a także gospodarce niskoemisyjnej. Konkurs dotyczy wszystkich obszarów innowacji 
od techniki i technologii, poprzez finansowanie, zarządzanie, marketing, planowanie, itp.  

9. Konkurs wspiera i promuje publikacje dotyczące innowacji w powyższych tematach, albowiem 
mają one kluczowe znaczenie dla promowani dalszego rozwoju Polski, jako ważnego elementu 
gospodarki europejskiej i światowej, oraz rozwoju współpracy nauki, przemysłu i administracji 
(potrójna helisa).  

10. Konkurs promuje polskie innowacje za granicą oraz przyczynia się do przekazania informacji na 
temat innowacji światowych i możliwości ich wdrożenia w Polsce.  
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ROZDZIAŁ III – KATEGORIE NAGRÓD  
 

11. Nagroda Leonardo 2014 przyznawana jest autorom i podmiotom polskim, w trzech kategoriach:  
a. Książka  
b. Artykuł analityczny lub badawczy  
c. Inna publikacja o charakterze popularnym, informacyjnym lub biznesowym  

12. Nagroda przyznawana jest we wszystkich kategoriach za publikacje napisane przez 
współczesnych autorów.  

13. Ponadto, może zostać przyznana nagroda Leonardo 2014 dla książek i publikacji zagranicznych 
autorów i wydanych za granica, o szczególnych wartościach dla rozwoju innowacji w transporcie, 
logistyce, infrastrukturze, oraz energetyce, a także gospodarce niskoemisyjnej.  

14. Nagroda Leonardo 2014 przyznawana jest za publikacje, które ukazały się w latach 2012-2014.  
15. Kapitule przysługuje prawo przyznania nagród specjalnych i wyróżnień, a także w uzasadnionych 

przypadkach, prawo do nieprzyznania nagród w danej kategorii.  
 

ROZDZIAŁ IV: ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO NAGRODY  
 

16. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek i publikacji do Konkursu są wydawnictwa, 
wyższe uczelnie, patroni merytoryczni i organizator. Organizator może zaprosić także inne 
podmioty do zgłaszania publikacji, drogą korespondencyjną lub elektroniczną (np. w formie 
publicznego konkursu internetowego). Każdy z wymienionych wyżej podmiotów, może zgłosić do 
Konkursu dowolną liczbę książek.  

17. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie, co najmniej 3 egzemplarzy 
zgłaszanej do Konkursu książki lub publikacji do organizatora. Książki powinny być dostarczone 
pod następujący adres: Konkurs Leonardo 2014, Fundacja CATI, ul. Mickiewicza 63, 01-625 
Warszawa, Polska (telefon: + 48 604 060 757) 

18. Egzemplarze książek dostarczonych na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 
19. Zgłaszający może przesłać większą ilość egzemplarzy publikacji. Dodatkowe egzemplarze zostaną 

rozdystrybuowane przez organizatora podczas Forum Innowacji Transportowych.  Sposób 
wykorzystania dodatkowych egzemplarzy będzie uzgodniony ze zgłaszającym. Przesłane książki 
zostaną wystawione podczas Forum do publicznego wglądu.      

 
ROZDZIAL V: UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY 
 

20. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali 2 grudnia 2014 r. godz. 19:00  
w Hotelu Shuma  w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy program Forum oraz Gali znajduje się na 
stronie internetowej www.innowacje-transport.eu  
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ROZDZIAL VI: UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI 
  

21. Nagrody wręczane są laureatom obecnym na Gali (lub ich pełnomocnym przedstawicielom)  
 
ROZDZIAL VII: PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD LEONARDO 2014 
 

22. Ustala się następujący porządek uroczystości wręczenia nagrody Leonardo 2014:  
a. Słowo Przewodniczącego Kapituły  
b. Prezentacja nagrodzonych publikacji (ogłoszenie wyników)  
c. Wręczenie statuetek i dyplomów wraz z laudacja Przewodniczącego Kapituły na cześć 

laureatów nagrody.  
23. Osoba prowadząca nie powinna być kojarzona z masową rozrywką i powinna posiadać walory 

osobowościowe, które pozwolą na prowadzenie dialogu z uczestnikami uroczystości oraz 
widownią. 

24. Za przebieg uroczystości odpowiedzialny jest Organizator. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
25. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną 

poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 
Organizatora.   

26. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z Konkursu, jeżeli zostaną 
zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.  

27. Regulamin obowiązuje od 10 listopada 2014 roku. 
 

 


