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Protokół posiedzenia nr 7 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne 

w dniu 30 czerwca 2020 roku 

 

     Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne prof. dr hab. Małgorzata 

Gersdorf otworzyła zdalne posiedzenie Rady i powitała zgromadzonych. Zaproponowała, aby 

zdalne posiedzenie prowadził wiceprzewodniczący Rady dr hab. Wojciech Brzozowski.  

Przewodniczący sprawdził kworum przez odczytanie listy obecności, prosząc obecnych  

o zgłoszenie obecności przez poinformowanie o tym przy włączonej kamerze i mikrofonie. 

Poinformował, że w posiedzeniu biorą udział zaproszeni goście, członkowie komisji 

habilitacyjnych: dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. dr hab. Marek Wierzbowski oraz członek 

stałej komisji ds. rozwoju dyscypliny dr hab. Piotr Grzebyk. Z Biura Rad Naukowych  

w posiedzeniu uczestniczyły mgr Katarzyna Kozdra oraz mgr Magdalena Stelmach. 

Nieobecność na posiedzeniu zgłosiła dr Agnieszka Gutkowska.  

O głos poprosiła prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, która pogratulowała dr. 

hab. Wojciechowi Brzozowskiemu mianowania na stanowisko profesora uczelni. Dr hab. 

Wojciech Brzozowski podziękował, jednocześnie zauważył, że na stanowisko profesora 

uczelni został mianowany także inny członek Rady dr hab. Adam Niewiadomski. Na czacie do 

gratulacji dla obu profesorów uczelni przyłączyli się członkowie Rady. 

Przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad. Wobec braku uwag do porządku obrad 

przystąpiono do głosowania za pośrednictwem systemu Ankieter: za przyjęciem porządku 

obrad było 41 osób, nikt nie był przeciw, wstrzymały się od głosu 2 osoby.  

Następnie Przewodniczący przeszedł do spraw postępowań awansowych w nauce.  

Podobnie jak na poprzednich posiedzeniach zdalnych, wszystkie głosowania na posiedzeniu 

odbywały się przez zamieszczenie na czacie linku do danego głosowania, następnie zarządzano 

głosowanie, które trwało co najmniej minutę (głosowania pojedyncze) lub dwie minuty 

(głosowania na wiele osób). Po upływie tego czasu Przewodniczący upewniał się, czy ktoś 

potrzebuje wydłużenia czasu głosowania, a w razie niezgłoszenia takiej potrzeby zarządzał 

zamknięcie głosowania i ogłaszał jego wynik obliczony automatycznie przez  

program Ankieter.  
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Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Pudzianowskiej referowana była 

przez sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Pawła Wojciechowskiego. Dr Dorota 

Pudzianowska opuściła posiedzenie na czas omawiania tego punktu porządku obrad. 

Habilitantka przedstawiła jako osiągnięcie naukowe monografię „Bezpaństwowość w prawie 

publicznym”. Recenzenci obszernie odnieśli się do dorobku, ocenili także monografię. Dr 

Pudzianowska przedmiotem rozważań uczyniła problem bezpaństwowości w prawie 

publicznym. Jak zauważyli recenzenci, są to zagadnienia ważne dla wielu osób na całym 

świecie o nieokreślonym obywatelstwie. Problematyka ta jest doniosła dla polskiej nauki 

prawa, można nawet mówić o deficycie w polskim porządku prawnym ochrony prawnej osób, 

które nie posiadają żadnego obywatelstwa. Zagadnienia te mają duże znaczenie dla ochrony 

praw człowieka. Nowym ujęciem przedstawionym przez habilitantkę było ujęcie kategorialne. 

W pierwszej części swojej pracy, mającej charakter ogólny, odniosła się do wszystkich 

kategorii osób bezpaństwowych, odniosła się do przepisów krajowych, które dotyczą 

bezpaństwowców. W drugiej części przedstawiła problem bezpaństwowości z perspektywy 

czterech kategorii bezpaństwowców: kobiet, dzieci, osób tracących obywatelstwo na podstawie 

przesłanki ochrony interesu publicznego i osób dobrowolnie bezpaństwowych, co stanowiło 

nowy wkład do nauki. Recenzenci bardzo pozytywnie odnieśli się do pozostałego dorobku 

habilitantki. Zwrócili uwagę, że uczestniczyła w grantach, licznych projektach 

międzynarodowych. Wszyscy członkowie komisji habilitacyjnej jednomyślnie podjęli uchwałę 

o nadaniu dr Dorocie Pudzianowskiej stopnia doktora habilitowanego. Przewodniczący Rady 

zaproponował dyskusję w tej sprawie. Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. powiedział, że 

przeczytał monografię dr Pudzianowskiej, uważa, że jest to bardzo dobra monografia i chciałby 

poprzeć wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Habilitantka ma także bardzo 

wartościowy dorobek, z pewnością jest to habilitacja, której nie będziemy się wstydzić. Dr hab. 

Patrycja Grzebyk powiedziała, że jest to wzorcowa habilitacja, w której są zarówno granty, 

publikacje zagraniczne, jak i wystąpienia zagraniczne czy zróżnicowany dorobek. Zauważyła, 

że jeden z recenzentów – prof. Kwiecień – podkreślił bardzo dobry warsztat, nawet jeśli się nie 

zgadza z habilitantką, uważa, że habilitacja jest wzorcowa. Dr hab. Maciej Bernatt podzielił 

poglądy dotychczas wyrażone. Na czacie dr hab. Mateusz Pilich napisał: „Dorobek pani dr 

Pudzianowskiej jest mi znany. Jest to znakomita kandydatka do stopnia doktora 

habilitowanego”, natomiast dr hab. Paweł Waszkiewicz, również na czacie zauważył, że 
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habilitacja dr Pudzianowskiej jest bardzo dobra, a dorobek naukowy wartościowy. Wobec 

braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania tajnego. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr 

Dorocie Pudzianowskiej:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 35 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 28 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Kolejnym punktem porządku obrad była sprawa nadania stopnia doktora mgr. Janowi Jerzemu 

Sowie. Protokół z obrony został przekazany członkom Rady. Głos zabrał dr hab. Jakub 

Urbanik, prof. ucz., który powiedział, że była to bardzo dobra obrona, doktorant sprawnie 

odpowiadał na pytania, dlatego zachęca do głosowania za nadaniem stopnia. Przewodniczący 

Rady zaproponował przejście do głosowania tajnego. 

Po uruchomieniu głosowania Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że dr hab. Dorota 

Pudzianowska powinna, jako nowy samodzielny członek Rady (pochodzący z nominacji 

rektorskiej), mieć możliwość oddania głosu w tej sprawie. Anulowano poprzednie głosowanie. 

Przewodniczący zaproponował pięciominutową przerwę techniczną, podczas której dr hab. 

Dorota Pudzianowska zostałaby dopisana do listy osób uprawnionych do głosowania za 

pośrednictwem systemu Ankieter. Po upływie pięciu minut Przewodniczący zaproponował 

reasumpcję poprzedniego głosowania.  

Powtórzone głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr. 

Janowi Jerzemu Sowie:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 24 

Liczba oddanych głosów za – 24 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 0 
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Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Jana Jerzego Sowy. Otworzył dyskusję. Dr hab. Mateusz 

Pilich za pośrednictwem czatu poprosił o omówienie rozprawy. Głos zabrał dr hab. Jakub 

Urbanik, prof. ucz., który wyjaśnił, że rozprawa była poświęcona bardzo szczegółowemu 

zagadnieniu prawa wojskowego i prawa karnego wojskowego I Rzeczpospolitej, 

koncentrowała się na dobie wojen z Turcją. Autor poruszał problem personalności prawa. Dr 

hab. Jakub Urbanik, prof. ucz. zwrócił uwagę na bardzo bogatą bibliografię zagraniczną oraz 

entuzjastyczne opinie recenzentów, zachwyconych poziomem naukowym rozprawy. 

Podkreślano, że jest to nowatorskie ujęcie badań nad prawem wojskowym I Rzeczpospolitej. 

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do głosowania tajnego. 

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Jana Jerzego Sowy:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 26 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy nadania 

stopnia doktora mgr. Valeri’emu Vachevowi. Otworzył dyskusję. Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń 

poinformował obecnych, że rozprawa została wysoko oceniona przez członków komisji 

doktorskiej, nie było uwag negatywnych, dlatego poleca dalsze procedowanie w tej sprawie. 

Dr hab. Mateusz Pilich powiedział, że mgr Vachev posiada bardzo dużą wiedzę prawniczą, 

rzetelnie wykonuje każde zadanie, dlatego nie ma wątpliwości, że i rozprawa doktorska jest na 

najwyższym poziomie. Głos zabrał prof. dr hab. Robert Grzeszczak, który zauważył, że jest to 

doskonały naukowiec, osoba zaangażowana w życie Uniwersytetu oraz że pracuje w różnych 

zespołach na rzecz Wydziału Prawa. Dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. powiedział, że 

współpracuje jako prodziekan Wydziału z mgr. Vachevem i może stwierdzić, że jest on bardzo 

uzdolniony, natomiast odnosząc się do kwestii merytorycznych zauważył, że w zakresie 

dogmatyki polskiego prawa karnego mgr Vachev jest specjalistą, a samą rozprawę ocenia 

bardzo wysoko. Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. także bardzo wysoko ocenił rozprawę, 

zauważył jednocześnie, że doktorat ten byłby równie wysoko oceniony przed wprowadzeniem 

systemu bolońskiego. Zwrócił uwagę, że doktorant posiada dorobek naukowy poza doktoratem. 
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Za pośrednictwem czatu dr hab. Kacper Gradoń zauważył: „Mam wyłącznie dobre 

wspomnienia ze współpracy z Panem Vachevem. Bardzo się cieszę z jego sukcesów”. Wobec 

braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady zaproponował przejście do  

głosowania tajnego.  

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr. Valeri’emu 

Vachevowi:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 28 

Liczba oddanych głosów za – 27 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy nadania 

stopnia doktora mgr. Maciejowi Kułakowi. Otworzył dyskusję. Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. 

wyjaśnił, że była to pierwsza obrona w trybie zdalnym, komisja doktorska przyjęła zasadę, że 

przewodniczący komisji i doktorant muszą być obecni w siedzibie Wydziału, mając poprzez 

łącza internetowe kontakt z pozostałymi członkami komisji. Recenzenci byli pod wrażeniem 

wysokiej jakości tej rozprawy, doktorant sprawnie i w pełni odpowiadał na zadane pytania. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący zaproponował przejście do 

głosowania tajnego. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi 

Kułakowi:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 29 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do głosowania  

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Macieja Kułaka. Dr hab. Karol Karski, prof. 
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ucz. poinformował obecnych, że o wyróżnienie wnioskowali obaj recenzenci. Za 

pośrednictwem czatu dr hab. Mateusz Pilich przyłączył się do tych słów. Wobec braku innych 

głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Macieja Kułaka:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 25 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 5 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy nadania 

stopnia doktora mgr Magdzie Olesiuk-Okomskiej. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała dr 

hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz., która powiedziała, że doktorantka wykazała 

się niezwykłą wiedzą, recenzenci bardzo dobrze ocenili zarówno rozprawę, jak i odpowiedzi,  

a także wystąpili z wnioskiem o wyróżnienie. Popiera wniosek o nadanie stopnia  

i o wyróżnienie. Dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. powiedział, że zna pracę, uważa, że jest 

bardzo dobra, zasługuje na wyróżnienie, mogłaby ze względu na poruszaną tematykę powstać 

w dawnym Instytucie Prawa Karnego. Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. zauważył, że wniosek  

o wyróżnienie był wnioskiem jednomyślnym komisji. On sam bardzo się cieszy, że miał taką 

doktorantkę, osobę o bogatym dorobku naukowym. Wobec braku innych głosów w dyskusji, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr Magdzie 

Olesiuk-Okomskiej:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 28 

Liczba oddanych głosów za – 26 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 2 
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Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do głosowania  

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Magdy Olesiuk-Okomskiej. Otworzył 

dyskusję. Głos zabrała dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz., która jeszcze raz 

poprosiła o poparcie wniosku o wyróżnienie.  

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Magdy Olesiuk-Okomskiej:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 28 

Liczba oddanych głosów za – 24 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do głosowania  

w sprawie nadania stopnia doktora mgr Michalinie Szpyrce. Otworzył dyskusję. Dr hab. Karol 

Karski, prof. ucz. powiedział, że rozprawa doktorska mgr Michaliny Szpyrki była bardzo 

dobrze oceniona przez komisję i recenzentów, a sama doktorantka wyczerpująco odpowiadała 

na pytania. Prof. Karski podkreślił, że była to dyskusja naukowa z osobą, która doskonale 

orientuje się w temacie, którego dotyczy rozprawa. Dr hab. Maciej Bernatt powiedział, że 

rozprawa jest bardzo ciekawa zarówno z perspektywy prawa Unii Europejskiej, jak i prawa 

administracyjnego. Zwrócił uwagę na ciekawą konstrukcję zastosowaną przez doktorantkę, 

gdzie poszczególne zasady, które w kontekście kar administracyjnych mają znaczenie, są 

analizowane z perspektywy standardu konstytucyjnego, konwencyjnego i Unii Europejskiej. 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania głosów w dyskusji zaproponował przejście do 

głosowania tajnego. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr Michalinie 

Szpyrce:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 31 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 0 
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Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnej sprawy porządku obrad – wyznaczenia dr. Jakuba 

Pawliczaka na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wójcik. 

Promotor rozprawy prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski wyjaśnił członkom Rady, że praca 

jest już gotowa i została przekazana dr. Jakubowi Pawliczakowi. W dawnym Instytucie Prawa 

Cywilnego stosuje się praktykę wyznaczania promotora pomocniczego. Wobec braku głosów 

w dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie tajne.  

Przed przystąpieniem do głosowania prof. dr hab. Wojciech Kocot zapytał, czy zostały 

określone standardy dotyczące wyznaczania członków komisji doktorskiej, habilitacyjnej, 

komisji egzaminacyjnych w postępowaniach. Przewodniczący Rady odpowiedział, że w tym 

przypadku mamy do czynienia z doktoratem w tzw. starym trybie, a o wybór promotora 

pomocniczego występuje komisja doktorska. Jeśli chodzi natomiast o nowe postępowania, to 

dyskusja może się odbyć, gdy Rada otrzyma doktorat w nowym trybie. Zauważył także, że 

problem standardów można poruszyć, omawiając punkt 19 porządku obrad (dyskusja nad 

kryteriami stosowanymi w postępowaniach awansowych w nauce). Prof. Kocot powiedział, że 

miał na myśli ogólne podejście Rady do problemu przestrzegania przez wszystkie osoby 

wybierane do gremiów uczestniczących w awansach naukowych przysięgi doktorskiej,  

a problem ten porusza dlatego, że zgodnie z porządkiem obrad Rada przechodzi do bloku 

głosowań dotyczących wyboru członków komisji. Wobec braku innych głosów w dyskusji 

Przewodniczący zaproponował głosowanie tajne. Głosowanie zostało powtórzone, ponieważ 

ankieta została zamknięta, zanim wszyscy członkowie Rady oddali głos. 

Powtórzone głosowanie w sprawie wyznaczenia dr. Jakuba Pawliczaka na promotora 

pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wójcik:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 26 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 2 

 

 Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnych punktów porządku obrad, jakim było 

wyznaczenie recenzentów i komisji egzaminacyjnych w przewodach doktorskich. Za każdym 
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razem otwierana była dyskusja, a następnie zarządzano głosowanie tajne. Przypomniano, że 

obecność promotora w komisji egzaminacyjnej z dyscypliny kierunkowej nie podlega 

głosowaniu, gdyż przesądza o niej właściwy przepis rozporządzenia.  

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Waldemara Hoffa na recenzenta  

w przewodzie doktorskim mgr Anny Sadkowskiej: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 28 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 2 

 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych i powołania recenzentów  

w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Adamczyk-Kaczmary. 

Podczas tego głosowania przestał działać system Ankieter. Przewodniczący zaproponował 10-

minutową przerwę techniczną albo przejście od razu do punktu 19 porządku obrad, ponieważ 

omówienie tego punktu nie kończy się głosowaniem. Głos zabrał dr hab. Sławomir Żółtek, prof. 

ucz., który przypomniał obecnym o awarii serwerów znajdujących się na Kampusie Głównym. 

Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę techniczną. Po wznowieniu obrad, ponieważ 

nadal nie działał system Ankieter, Przewodniczący przeszedł do punktu 19 porządku obrad, do 

dyskusji nad kryteriami stosowanymi w postępowaniach awansowych w nauce.  

Otworzył dyskusję.  

Głos jako pierwszy zabrał prof. dr hab. Wojciech Kocot, który zwrócił uwagę na to, aby wpisać 

w system kwalifikacyjny do Rad, do wszelkich instytucji, które będą zajmowały się 

postępowaniami awansowymi w nauce, niezwykle istotną rolę kwestii etycznych. Te zasady 

powinny być kodeksem etycznym. Nie można, w opinii prof. Kocota, bać się podejmowania 

takich decyzji. Nie są to decyzje polityczne, ale niezwykle ważne dla stabilności środowiska 

prawniczego kwestie, które powinny być umieszczone w regulaminie i uwzględniane  

przy ocenie.  
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Przewodniczący Rady powiedział, że podczas ostatniego spotkania przewodniczących Rad 

Naukowych Dyscyplin z Prorektorem Maciejem Duszczykiem miały być poruszane wątki 

dodatkowych kryteriów ustanowionych przez podmiot doktoryzujący czy habilitujący  

w swoich regulacjach wewnętrznych. W postępowaniach dotyczących doktoratów czy 

habilitacji prowadzonych w nowym trybie jest to możliwe. Natomiast w starych 

postępowaniach, którymi Rada obecnie się zajmuje, takie rozwiązanie nie ma zastosowania. 

Pewne regulacje Rada będzie przyjmować na użytek postępowań w nowym trybie. Dodał, że 

sprawa nieco się skomplikowała, ponieważ wszyscy zakładali, że dodatkowe warunki, które 

mogłyby być sformułowane przez Senat czy Rady Dyscyplin, mogą prowadzić do określenia 

progów bibliometrycznych, takich, które wiążą się z określonymi wartościami liczbowymi 

wymaganymi do wszczęcia postępowania danego rodzaju. Nie chodzi o to, by oceniać kogoś 

tylko na podstawie liczby punktów, ale żeby na przykład uzależnić zgodę na przeprowadzenie 

postępowania od opublikowania dorobku scharakteryzowanego w sposób ilościowy. Rada 

Doskonałości Naukowej wydała jednak komunikat sprzeciwiający się takim praktykom, 

stwierdzając, że takie rozwiązanie jest niezgodne z ustawą. Zapowiedziała też, że będzie 

podejmować czynności nadzorcze wobec podmiotów habilitujących i doktoryzujących. 

Przewodniczący Rady umieścił link do tego komunikatu na czacie 

(https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-112020-w-sprawie-czynnosci-

nadzorczych-podejmowanych-przez-rade-doskonalosci-naukowej.html), tak aby mogli się  

z nim zapoznać członkowie Rady.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że postulat tej dyskusji zrodził się na poprzednim 

posiedzeniu, na tle wykładni art. 16 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, gdy 

powstał problem, na który zwróciła uwagę prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska; 

jaką wagę należy przykładać do głównego osiągnięcia w postępowaniu habilitacyjnym, czyli 

rozprawy lub cyklu publikacji, a jaką wagę do pozostałego dorobku. Głos zabrała prof. dr hab. 

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. Zauważyła, że art. 16 ustawy i wskazane w nim kryteria 

są różnie przez poszczególne komisje habilitacyjne interpretowane. Różnice dotyczą przede 

wszystkim tego, że komisje habilitacyjne rozbieżnie podchodzą do dwóch pozostałych 

wymogów zawartych poza art. 16, czyli poza istotnym osiągnięciem, które jest przedmiotem 

oceny: są to inne osiągnięcia naukowe oraz dydaktyka i działalność organizacyjna. To było 

pierwsze pytanie, które nasunęło się prof. Szczepanowskiej-Kozłowskiej w związku z udziałem 

w dwóch komisjach habilitacyjnych: w jednej przedstawiono znakomity dorobek naukowy  

i słabą habilitację, a w drugiej była znakomita habilitacja i dość ograniczony dorobek. 
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Przypomniała także sytuację, która wydarzyła się na ostatniej Radzie, gdy decyzją Rady nie 

przyznano stopnia naukowego doktora habilitowanego, mimo że habilitantka otrzymała trzy 

pozytywne recenzje. Rada podważyła w ten sposób kompetencje osób recenzujących. Prof. 

Szczepanowska-Kozłowska zapytała, jakimi Rada kieruje się kryteriami, jeśli mimo trzech 

recenzji pozytywnych daje ocenę negatywną, podważając w ten sposób kompetencje 

recenzentów, czy jest to rzetelność akademicka. Czy Rada będzie oceniała najpierw 

recenzentów, a potem napisane przez nich recenzje? Drugim problemem, na który zwróciła 

uwagę prof. Szczepanowska-Kozłowska, był dylemat monografia versus cykl publikacji. 

Ustawa dopuszcza cykl publikacji, w opinii prof. Szczepanowskiej-Kozłowskiej warto byłoby, 

aby ze strony Rady wyszedł jasny komunikat, że nie akceptuje tych habilitacji, które są cyklem 

publikacji. Zdaje sobie sprawę, że Rada nie może tego zrobić, bo byłoby to sprzeczne z ustawą, 

ale warto byłoby to podejście przedyskutować.  

Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. zauważył, że należy cenić uczelnię, na której się pracuje,  

i stosować takie kryteria, aby nie było wątpliwości co do wartości nadawanego stopnia 

naukowego. Zaproponował, aby członkowie Rady zastanowili się nad propozycją prof. 

Szczepanowskiej-Kozłowskiej dotyczącą zagadnienia monografia versus cykl publikacji. Czy 

cykl publikacji powinien być ekwiwalentem monografii w tym zakresie, że powinien 

całościowo wyczerpywać pewne zagadnienie, a z drugiej strony powinien być opracowaniem 

jakiegoś problemu, nie zaś cyklem luźno powiązanych tekstów w ramach specjalności 

naukowych? Drugą kwestią poruszoną przez prof. Karskiego była propozycja, aby oceniać cały 

dorobek naukowy habilitanta, nie tylko osiągnięcie naukowe. Przy ocenie dorobku naukowego 

nie należy skupiać się wyłącznie na pewnym wąskim zagadnieniu, będącym specjalnością danej 

osoby, a ocenić całość spectrum naukowego danej osoby. Dr hab. Patrycja Grzebyk podzieliła 

się z członkami Rady spostrzeżeniem, że przy habilitacji ocenia się zarówno dzieło, jak  

i dorobek. Obie te oceny muszą złożyć się następnie na wspólną ocenę dorobku. Habilitacja ma 

pokazać dojrzewanie naukowe. Jest pewną nieprawidłowością to, co można obserwować 

ostatnio, że niektóre osoby, chcąc uzyskać stopień doktora habilitowanego jeszcze w starym 

trybie, zaliczały cały swój dorobek naukowy do cyklu. Jest to, w opinii dr hab. Grzebyk, 

praktyka niewłaściwa, ponieważ podważa wysiłki osób, które chcąc się habilitować, wykazały 

zarówno książkę, jak inne publikacje. Zwróciła także uwagę na rangę Uniwersytetu oraz na to, 

że jest to uczelnia badawcza, od której wymagać należy zachowania pewnych standardów. 

Ponadto zwróciła uwagę na to, że uzyskana habilitacja dotycząca prawa upoważnia taką osobę 

do kandydowania do najwyższych urzędów w państwie, tym bardziej waga habilitacji z prawa 
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powinna być wzięta pod uwagę. Rada powinna odnieść się do otrzymanych dokumentów, 

nawet jeśli jest to wbrew pozytywnym recenzjom. Odnosząc się do słów prof. dr hab. Krystyny 

Szczepanowskiej-Kozłowskiej dotyczących tego, że członkowie Rady nie czytają dorobku 

habilitanta, zauważyła, że członkowie Rady mają obowiązek zapoznać się z dokumentacją 

przedstawioną przez habilitanta, podejmując decyzję o odmowie nadania stopnia, Rada 

powinna swoją decyzję odpowiednio umotywować. Rada nie jest „maszynką do głosowania”, 

musi kontrolować proces nadania stopnia. Potrzebny jest „adwokat diabła”, który wskazałby, 

czego w danym wniosku brakuje, tak aby było to w interesie habilitanta. Pewne warunki 

brzegowe powinny być spełnione (np. aktywność międzynarodowa), aby można było wskazać, 

że osoba ta jest ceniona w danym środowisku.  

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. ucz. powiedziała, że jest to dyskusja o niezwykle 

ważnej sprawie i powinna odbyć się na początku posiedzenia. Te problemy należy 

przedyskutować w węższym gronie. Odnosząc się do wypowiedzi prof. dr. hab. Wojciecha 

Kocota uznała, że słusznie porusza kwestie etyczne, ale mając w pamięci doświadczenie  

w udziale w Konwencie Rzeczników Dyscyplinarnych, zauważyła, że właśnie wtedy spotkała 

się z ogromną liczbą zasad etyczno-deontologicznych w nauce, dostrzegła wówczas, jak wiele 

tego typu ciał i zasad funkcjonuje w szeroko ujętym obrocie naukowym. Konfrontując 

wewnętrzne akty etyczne regulujące tę bardzo delikatną materię z rzeczywistością, poznała, jak 

niewiele warte są te wszystkie stworzone akty. Kwestie etyczne nie zależą od tego, co zostanie 

zapisane na papierze. Drugą sprawą jest zakres publikacji uwzględniany przez członków Rady. 

Rozporządzenie wprowadza wiele warunków, zdefiniowanych według pewnego porządku: na 

pierwszym miejscu jest książka, na ostatnim działalność popularyzatorska. Wszystkie kryteria 

są ważne, ale miara, jaką do nich przykładamy, nie jest dziełem przypadku. To jest pewne 

wskazanie, które należy uwzględniać, Zgadza się z prof. Grzebyk, że te kryteria powinny być 

we wzajemnej korelacji i ich ocena powinna być całościowa.  

Dr hab. Tatiana Chauvin stwierdziła, że ta dyskusja odbywa się za późno. Podziękowała prof. 

dr hab. Krystynie Szczepanowskiej-Kozłowskiej za zainicjowanie dyskusji. Uważa, że należy 

wypracować spójny standard dotyczący tego, jaką rolę pełni w głosowaniu pozytywna opinia 

komisji habilitacyjnej. Wszystkim członkom Rady zależy na swobodzie wypowiedzi, jednak 

należy się zastanowić, czy jeśli decyzja komisji jest jednoznacznie pozytywna, to trzeba się  

z nią zgodzić. Nie zgodziła się z prof. Grzebyk co do tego, że Rada powinna oceniać samych 

recenzentów, jeśli komisja została powołana, to należy spróbować jej opinię sformalizować,  

a nie wikłać się w ocenę tej komisji. Zgadza się jednak z prof. Grzebyk, że ocenie podlegają 
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dwie rzeczy: oddzielnie osiągnięcie naukowe i oddzielnie pozostały dorobek. Należy stworzyć 

czytelne zasady odnoszenia się do recenzji oraz zasady postępowania Rady wewnątrz. Rada 

powinna, nie krępując niczyjej wolności słowa, wypracować pewien standard. Dr hab. Patrycja 

Grzebyk za pośrednictwem czatu odpowiedziała: „Nie oceniam recenzentów. Ale mam prawo 

polemizować z wnioskami recenzji, albo wskazać na pewne pominięcia”. 

Dr hab. Piotr Bogdanowicz powiedział, że zawsze należy oceniać zarówno osiągnięcie, jak  

i dorobek, do tego zobowiązuje art. 16 ustawy. Zgodził się z prof. dr hab. Krystyną 

Szczepanowską-Kozłowską, że ustawa i rozporządzenie wykonawcze nie precyzują, w jakim 

stopniu znaczenie ma osiągnięcie, a w jakim działalność naukowa. Bliższy jest mu pogląd dr 

hab. Tatiany Chauvin, że te dwie kwestie muszą mieć wspólne znaczenie i łącznie składać się 

na ocenę. Jeśli habilitant przedstawia cykl, to ten cykl powinien być powiązany tematycznie. 

W opinii prof. Bogdanowicza cykl publikacji jest traktowany w sposób gorszy, zakładając, że 

przedstawiona powinna być monografia. Sama ustawa nie wprowadza tutaj gradacji, nie należy 

wychodzić poza ustawę. Zauważył, że ustawa nie wskazuje, czy habilitacja ma się różnić od 

doktoratu w zakresie poruszanej tematyki. Jeśli habilitant rozwija badanie w danym zakresie, 

to nie ma podstaw, aby tego nie uznać. Popiera wniosek prof. Chauvin, aby w sposób opisowy 

spróbować pomyśleć o tym, jakie powinno być podejście Rady do oceny dorobku habilitanta, 

zwłaszcza w przypadku określonych wyników głosowań. Zgodził się z prof. Wojciechem 

Kocotem, że nie powinno się powoływać określonych osób jako recenzentów, egzaminatorów, 

promotorów pomocniczych, gdy w naszej ocenie sprzeniewierzają się przysiędze doktorskiej, 

należy wprowadzić jakiś standard.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Maria Boratyńska napisała: „Recenzje bywają powierzchowne 

i zdawkowe, a także tendencyjne. Takie powinny być wręcz podważane przez nas, ale to będzie 

szczególnie trudne. Byłoby dobrze, żebyśmy coś na ten temat wymyślili w charakterze 

wewnętrznego kodeksu dobrych praktyk jako opracowanego wspólnie katalogu 

«uzasadnionych wątpliwości»” Głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Kocot, który powiedział, że 

chodziło mu o to, aby do początkowego procesu włączać ludzi godnych, dających rękojmię 

należytego wykonywania obowiązków. Dotyczy to postępowań doktorskich, a także 

wyznaczania komisji egzaminacyjnych. Zauważył, że nie jest lekceważeniem niezgoda z opinią 

7 członków komisji habilitacyjnej, bo takie uprawnienia dał Radzie ustawodawca. Komisja 

sugeruje jakieś rozwiązanie, jednak członkowie Rady nie są w żadnym stopniu związani tą 

opinią. Gdy pojawia się jakaś wątpliwość, należy dać sobie tempus ad deliberandum, żeby nie 

rozpoznawać tego problemu na danym posiedzeniu, tylko dać czas na zastanowienie, aby mieć 



Strona 14 z 33 

 

możliwość pochylić się nad problemem. Kolejny problem poruszony przez prof. Kocota to 

problem spraw odwoławczych, które będą spływać do Rady. Należy wypracować odpowiednie 

procedury, wskazać, co należy robić z takimi wnioskami, a przede wszystkim, od jakiego etapu 

Rada powinna ponownie sprawę rozpoznawać. Przewodniczący Rady odpowiedział, że to, od 

jakiego etapu należy przeprowadzić postępowanie, zależy od treści decyzji Centralnej Komisji, 

od tego, na jakim etapie nastąpiły nieprawidłowości. Za pośrednictwem czatu dr hab. Tatiana 

Chauvin zwróciła się do dr hab. Marii Boratyńskiej: „Do prof. Boratyńskiej – wówczas problem 

nam się podwaja. Z jednej strony mamy z formalnej strony pozytywną decyzję komisji,  

a z drugiej strony podważamy ocenę osób, które w niej zasiadają. Ta druga kwestia powinna 

pociągać za sobą polemikę np. doktrynalną, a do tej pierwszej powinniśmy się w jakiś jasno 

wyznaczony sposób odnieść. Mnie chodzi o to czy i jak uwzględniać uchwałę Komisji”.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. ucz. odniosła się do 

wypowiedzi prof. dr. hab. Wojciecha Kocota: „to, o czym mówi prof. nasza Rada już stosuje  

w praktyce; odmówiliśmy uwzględnienia paru osób”.  

Prof. dr hab. Ewa Gruza nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że habilitacje, które powstają na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, są lepsze niż te, które powstają w innych 

ośrodkach. W opinii prof. Gruzy taki sposób myślenia obraża kolegów z innych ośrodków. 

Zgodziła się z wypowiedzią dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej, prof. ucz., że zasad etyki 

wypracowano bardzo dużo, ale z punktu widzenia praktyki nie ma to żadnego znaczenia. 

Zasady etyczne nie są przestrzegane. Zwróciła uwagę, że pominięto w dyskusji pewien wątek 

– to nie jednostki powołują 7-osobową komisję, recenzentów powołuje CK. Dyskredytując te 

osoby, Rada dyskredytuje CK, uznając, że w sposób nieświadomy powołuje komisję. Nie mając 

wpływu na recenzentów, komuś musimy zaufać. Poprosiła o wzięcie pod uwagę tego, jak 

pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego będą traktowani przez inne ośrodki. Nie 

należy promować takiego sposobu postępowania. Jeśli Rada chce wyznaczać standardy, to na 

pewno nie procentowe, nie jako kryteria, co i ile przyniesie punktów, w jakim wydawnictwie 

się publikuje. Powiedziała, że sama nie ma gdzie publikować, ponieważ na liście ministerialnej 

nie ma czasopism zajmujących się psychologią sądową i kryminalistyką. Zapytała, czy to 

oznacza, że jest bezwartościowa. Ocenia się pracowników przez pryzmat punktów, udziału  

w konferencjach, a to są przecież żywe organizmy, publikujące tam, gdzie wydaje się, że dotrą 

do jak największej liczby osób. Jako profesor nie chce być sprowadzona do liczby punktów,  

a do tego, żeby pokazać, jaki ma faktycznie wkład do nauki. Za pośrednictwem czatu prof. dr 

hab. Wojciech Kocot zauważył, że „adresatem uwag Pani Prof. Gruzy powinno być 
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Ministerstwo”, także za pośrednictwem czatu dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz. 

podziękowała za „głos rozsądku” prof. Gruzie.  

Głos zabrała dr hab. Patrycja Grzebyk, która zauważyła, że w żadnej swojej wypowiedzi nie 

sugerowała, aby na jakimkolwiek etapie podważać kompetencje recenzentów, nie śmiałaby 

weryfikować kwalifikacji komisji i recenzentów. Uważa jednak, że ma prawo wczytać się  

w recenzje i wytykać w nich braki czy pewne pominięcia albo polemizować z konkluzjami 

wynikającymi z recenzji. Jest różnica w ocenianiu recenzenta jako człowieka i naukowca,  

a ocenianiu recenzji, która ma pomóc podjąć decyzję jako Radzie Dyscypliny, ponieważ stopień 

i tytuł nadaje Rada, a nie komisja. Podczas poprzedniego posiedzenia Rady odniosła się do listy 

wydawnictw, a nie do listy czasopism i powiedziała, że działając w zespole ds. ewaluacji, 

wielokrotnie protestowała wraz z pozostałymi członkami zespołu przeciwko takiej, a nie innej 

liście czasopism. Nie zgodziła się z tym, że prof. Gruza nie ma gdzie publikować, bo publikuje 

m.in. w wydawnictwie Wolters Kluwer. Prof. Grzebyk zauważyła, że mylone są wątki awansu 

i wątki ewaluacji. Jeśli mowa jest o ewaluacji, to wszyscy „grają do jednej bramki”, zależy 

wszystkim na jak najlepszym wyniku według tych reguł gry, jakie są, wszyscy są jedną 

drużyną. W przypadku postępowań awansowych stosuje się inne kryteria, wcale nie trzeba tu 

zliczać punktów, tu chodzi tylko o to, czy dane czasopismo jest szanowane w danym 

środowisku (w tym przypadku jest to środowisko prawników). Nie są potrzebni adwokaci 

habilitanta, a osoby, które rozwieją wątpliwości. Zaapelowała, aby rozdzielić kwestie: 

recenzenta od recenzji, osoby habilitanta od jego dorobku, który podlega ocenie w czasie 

dyskusji członków Rady. Podziela zdanie dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej, prof. ucz., że 

podczas posiedzenia Rady pojawiły się głosy krytyczne i w głosowaniu zostały wzięte pod 

uwagę. Rozumie złość doktoranta czy habilitanta, gdy nie zostanie przyznany stopień, ale nie 

rozumie złości po stronie członków komisji i recenzentów, bo Rada głosując przeciwko nadaniu 

stopnia, nie podważa ich kompetencji, Rada wysłuchała ich głosu i podjęła inną decyzję, bo 

inne argumenty ją przekonały. Już za pośrednictwem czatu dyskutantka zaznaczyła: „Jeszcze 

dodam, nie dzielę ośrodków na lepsze gorsze – proszę takich słów mi nie przypisywać. Uważam 

jednak, że UW ma odpowiednią pozycję do wyznaczania standardów”. 

Głos zabrał dr hab. Karol Karski, prof. ucz., który powiedział, że jeśli Rada podejmuje decyzję 

o odmowie nadania stopnia, to powinna być ta decyzja bardzo dobrze uzasadniona. 

Zastanawiając się, czy można krytykować komisję, stwierdził, że zawsze można odnieść się do 

decyzji komisji, ale należy to robić z pewnym umiarem, Rada nie powinna posuwać się do 

argumentów ad personam. Jeśli Rada ma do czynienia z recenzją negatywną z pozytywną 
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konkluzją, to jest to bardzo obraźliwie sformułowanie dla recenzenta. Osoba, która formułuje 

recenzje, jest albo przez Wydział wybrana, albo wskazana przez CK i jest to osoba zewnętrzna 

w stosunku do Wydziału. Jednocześnie szafowanie stwierdzeniem, że jest to decyzja negatywna 

z pozytywną konkluzją, może zniechęcać do formułowania uwag negatywnych. To nie jest tak, 

że wszystko, co jest w dorobku habilitacyjnym, jest na wysokim poziomie, nie wolno tłumić 

negatywnych uwag. W przypadku komisji habilitacyjnych czasem wydaje się, że powstają  

w sposób taki, że zadziałał tam jakiś klucz, ale zawsze należy podchodzić do tych komisji  

z szacunkiem, członkowie komisji nie powinni być adresatami uwag ad personam.  

W recenzjach powinny być sformułowane negatywne i pozytywne uwagi, to wyróżnia 

właściwie przygotowaną recenzję.  

Następnie głos zabrała dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, która powiedziała, że dobrze, że ta 

dyskusja się odbywa, powinna ona toczyć się w szerszym otoczeniu systemowym, 

instytucjonalnym. Zauważyła, że wydaje się korzystne rozróżnienie sytuacji, w której 

wszystkie recenzje, niezależnie od uwag w nich zawartych, mają pozytywne konkluzje, od 

sytuacji, gdy przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna. Wydaje się, że zakres swobody 

Rady jest różny w tych dwóch sytuacjach. W przypadku, gdy przynajmniej jedna z recenzji jest 

negatywna, Rada może podjąć decyzję podzielającą to negatywne stanowisko, a w przypadku, 

gdy wszystkie recenzje są pozytywne, zakres autonomii jest inny. Decyzja Rady może zostać 

zaskarżona, a wykładnia sądu jest taka, że gdy są recenzje pozytywne, sądy uznają, że wtedy 

stopień doktora habilitowanego powinien być przyznany. Istotne jest uznanie kompetencji 

recenzentów, żeby wzięli odpowiedzialność za sformułowania, które występują w recenzji i za 

swoje stanowisko, i w tym zakresie ocena Rady jest zróżnicowana w zależności od tego, co 

zostało uznane w ramach postępowań recenzyjnych.  

Głos zabrał dr hab. Piotr Bogdanowicz, odnosząc się do głosów krytykujących publikowanie 

za punkty, zauważył, że lista ministerialna nie jest idealna, ale jak napisał prof. dr hab. Wojciech 

Kocot na czacie, adresatem uwag powinno być ministerstwo, a to, co Rada powinna zrobić, to 

zaprezentować wspólne stanowisko, pokazać, że niektóre czasopisma nie znalazły się na tej 

liście. To, ile czasopismo ma punktów, też z czegoś wynika. Nie wolno sprowadzać 

wszystkiego do tego, że nauka to nie tylko parametryzacja. Głos zabrała dr hab. Patrycja 

Grzebyk, która powiedziała, że odbyła się już dyskusja dotycząca listy czasopism na forum 

Komitetu Nauk Prawnych PAN. W ramach zespołu ds. ewaluacji przygotowano postulaty, 

które złożono na ręce Prorektora Macieja Duszczyka. Przypomniała, że na poprzedniej Radzie 

w kontekście habilitacyjnym nie była poruszana sprawa tego, czy czasopismo jest za większą 
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lub mniejszą liczbę punktów, ale tego, że w ogóle nie było publikacji w czasopiśmie 

prawniczym.  

Przewodniczący Rady, podsumowując dyskusję, stwierdził, że podziela wiele poglądów, które 

usłyszał, ale z wieloma się nie zgadza. Ma na myśli kwestie zakresu swobody w przypadku 

jednomyślnego głosowania komisji habilitacyjnej. Gdyby było tak, że Rada nie ma swobody, 

to należałoby zadać pytanie o racjonalność rozwiązania legislacyjnego, które powierza Radzie 

decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia. Apelował o to, by brać udział  

w dyskusji nad wnioskami awansowymi, bo w przypadku radykalnej rozbieżności CK bada 

zakres dyskusji toczącej się nad danym problemem. Zwrócił uwagę, że potencjalnie spornym 

problemem byłaby odmowa nadania stopnia dr Ewie Stefańskiej, gdy nie było żadnej dyskusji, 

a jedynie głos popierający na czacie, a potem okazało się, że wynik głosowania jest daleki od 

jednoznacznie pozytywnego. Zakres dyskusji podlega ocenie, jest ona też wyrazem uczciwości 

wobec habilitanta. Przewodniczącemu Rady jest bliska kultura uzasadnienia decyzji 

indywidualnej, która wpływa na poczucie sprawiedliwości lub poczucie krzywdy w danej 

sprawie. Wyraził zdziwienie, że część członków Rady uważa, że rozbieżność stanowisk między 

recenzentami a decyzjami Rady czy też wypowiedziami poszczególnych jej członków stanowi 

podważenie autorytetu recenzentów. Rozbieżność zdań nie oznacza dyskredytacji, a to słowo 

padło w dyskusji. Dr hab. Brzozowski stwierdził, że czyta dokumenty i ma poczucie, że 

podejmując decyzje, jest dobrze zapoznany z dokumentacją. Recenzje nie zawsze są 

jednoznaczne, najczęściej pojawiają się w nich różne głosy. Ponadto zwrócił uwagę na to, że 

recenzje mogą mieć charakter mniej lub bardziej wnikliwy. Nie uważa, żeby rozbieżność ocen 

między komisją habilitacyjną a Radą automatycznie świadczyła na niekorzyść Rady. Gdyby 

członkowie Rady musieli być całkowicie związani ustaleniami tej komisji, to czyniłoby to  

z nich statystów, jak powiedział na poprzednim posiedzeniu prof. Karski. Czym innym jest 

natomiast kwestia „recenzowania recenzentów”. W opinii Przewodniczącego Rady, na 

obecnym etapie postępowania, tzn. wtedy, gdy wniosek trafia już do Rady, kwestionowanie 

tego, co w danej komisji robi dany recenzent i czy zna się na rzeczy, jest niewłaściwe. 

Przewodniczący Rady zwrócił następnie uwagę na rolę mniejszych ośrodków, należy starać się 

włączać do postępowań awansowych osoby z takich ośrodków. Jest to nie tylko pożądane, ale 

i zapobiega tworzeniu się dwóch obiegów naukowych: tzw. ekstraklasy, gdzie UW recenzuje 

się nawzajem z UJ, UAM czy UWr, i drugiej klasy pozostałych. Odnosząc się do czasopism, 

dr hab. Brzozowski podzielił się obserwacją, że wszyscy mają potrzebę rytualnego potępienia 

listy czasopism. Przywołał aprobująco zasadę dziedziczenia prestiżu, na której opiera się idea 

przyznawania punktów za publikacje; ta zasada głosi, że artykuł jest tyle wart, co czasopismo, 
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które je opublikowało, a książka – tyle, ile wydawnictwo, które je opublikowało. To nie znaczy, 

że jest tak w każdym przypadku, ale jest to kwestia oceny probabilistycznej. Są też czasopisma, 

o których wiadomo, że są na bardzo wysokim poziomie, bez względu na liczbę punktów, które 

to czasopismo uzyskało. Kończąc wypowiedź, zauważył, że zawsze zależało mu, żeby 

upowszechniać wyniki swoich badań, żeby z nim polemizowano, żeby poddać się  

ocenie zewnętrznej.  

Wobec braku innych głosów dyskusja została zamknięta. Następnie Przewodniczący Rady 

przeszedł do realizacji tych punktów porządku obrad, które zostały przerwane z powodu awarii 

systemu Ankieter. 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych i powołania 

recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Adamczyk-Kaczmary: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

dr hab. Beata 

Kucia-Guściora, 

prof. KUL 

(recenzent) 

36 23 20 2 1 

dr hab. Artur 

Mudrecki 

(recenzent) 

36 23 20 1 2 

prof. dr hab. 

Hanna 

Gronkiewicz-

Waltz 

(przewodnicząca 

komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

finansowego) 

36 23 21 1 1 
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prof. dr hab. 

Hanna 

Litwińczuk 

(egzaminator z 

prawa 

finansowego) 

36 23 22 0 1 

dr hab. Maciej 

Ślifirczyk 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

finansowego) 

36 23 22 0 1 

prof. dr hab. 

Hanna 

Gronkiewicz-

Waltz 

(przewodnicząca 

komisji 

egzaminacyjnej 

z języka 

angielskiego) 

36 23 21 1 1 

mgr Jolanta 

Urbanik 

(egzaminator z 

języka 

angielskiego) 

36 23 20 1 2 

dr hab. Maciej 

Ślifirczyk 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z języka 

angielskiego) 

36 23 22 0 1 
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Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnej sprawy – do sprawy wyznaczenia składu komisji 

egzaminacyjnych i powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki 

Kalinowskiej-Wójcik. Podał nazwiska proponowane przez komisję doktorską. Poinformował 

członków Rady, że komisja nie wskazała przewodniczących poszczególnych komisji 

egzaminacyjnych, jednak skonsultował z Przewodniczącym Stałej Komisji Doktorskiej Nr  

5 dr. hab. Ryszardem Piotrowskim, prof. ucz., kto ma być przewodniczącym.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych i recenzentów  

w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kalinowskiej-Wójcik: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

prof. dr hab. 

Andrzej Szmyt 

(recenzent) 

36 24 22 2 0 

dr hab. Sławomir 

Patyra, prof. 

UMCS 

(recenzent) 

36 24 23 1 0 

dr hab. Marcin 

Matczak, prof. 

ucz. 

(przewodniczący 

komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 24 23 1 0 

dr hab. Ryszard 

Piotrowski, prof. 

ucz. 

(egzaminator z 

36 24 23 1 0 
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prawa 

konstytucyjnego) 

dr hab. 

Władysław T. 

Kulesza (członek 

komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 24 22 2 0 

dr hab. Tatiana 

Chauvin 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 24 23 1 0 

dr hab. 

Krzysztof 

Koźmiński 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 24 22 2 0 

dr hab. 

Krzysztof 

Koźmiński 

(przewodniczący 

komisji 

egzaminacyjnej 

z języka 

angielskiego) 

36 24 22 2 0 

mgr Jolanta 

Urbanik 

36 24 22 0 2 
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(egzaminator z 

języka 

angielskiego) 

dr hab. Tatiana 

Chauvin 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z języka 

angielskiego) 

36 24 23 0 1 

dr hab. Tatiana 

Chauvin 

(przewodnicząca 

komisji 

egzaminacyjnej 

z ekonomii) 

36 24 23 1 0 

dr hab. Urszula 

Sztandar-

Sztanderska, 

prof. ucz. 

(egzaminator z 

ekonomii) 

36 24 23 1 0 

dr hab. 

Krzysztof 

Koźmiński 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z ekonomii) 

36 24 22 2 0 

 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr.  

Mikołaja Rychlika.  
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Głos zabrał dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz., który, jak sam stwierdził, powtórzył to, co mówi 

zawsze w takiej sytuacji: żeby do komisji egzaminacyjnych oceniających młodą kadrę naukową 

nie powoływać osób zaangażowanych aktywnie w niszczenie wymiaru sprawiedliwości  

w Polsce. Uważa, że kandydatura prof. Aleksandra Stępkowskiego jest niewłaściwa w tego 

typu komisjach. Zapytał ponadto, kim jest prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski. Przewodniczący 

Rady odpowiedział, że jest to emerytowany pracownik dawnego Instytutu Nauk o Państwie  

i Prawie. Głos zabrał dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz., który wyjaśnił, że prof. Kwaśniewski 

jest socjologiem i był członkiem Rady dawnego Instytutu Nauk o Państwie i Prawie.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie 

doktorskim mgr Mikołaja Rychlika: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

dr hab. Marcin 

Wiącek, prof. 

ucz. 

(przewodniczący 

komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 25 22 2 1 

dr hab. Ryszard 

Piotrowski, prof. 

ucz. 

(egzaminator z 

prawa 

konstytucyjnego) 

36 25 23 2 0 

dr hab. 

Władysław T. 

Kulesza (członek 

komisji 

36 25 20 3 2 
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egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

dr hab. 

Aleksander 

Stępkowski, 

prof. ucz. 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 25 5 20 0 

dr hab. Sławomir 

Lewandowski 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z prawa 

konstytucyjnego) 

36 25 24 1 0 

dr hab. Tatiana 

Chauvin 

(przewodnicząca 

komisji 

egzaminacyjnej 

z filozofii) 

36 25 24 0 1 

prof. dr hab. 

Agnieszka Nogal 

(egzaminator z 

filozofii) 

36 25 24 1 0 

prof. dr hab. 

Jerzy 

Kwaśniewski 

(członek komisji 

36 25 19 4 2 
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egzaminacyjnej 

z filozofii) 

dr hab. 

Władysław T. 

Kulesza (członek 

komisji 

egzaminacyjnej 

z filozofii) 

36 25 21 3 1 

dr hab. 

Aleksander 

Stępkowski, 

prof. ucz. 

(członek komisji 

egzaminacyjnej 

z filozofii) 

36 25 5 20 0 

Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów przez dr. hab. Aleksandra Stępkowskiego, 

prof. ucz., komisje nie zostały powołane. Przewodniczący Rady poinformował, że Rada zwróci 

się do Stałej Komisji Doktorskiej Nr 5 o zaproponowanie składu nowej komisji 

egzaminacyjnej. Dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz. zaproponował, aby powołać komisję 

egzaminacyjną z prawa konstytucyjnego „w okrojonym składzie”, bo spełniałaby ona 

wymagane minimum liczbowe. Za pośrednictwem czatu prof. dr hab. Marek Zubik 

zaproponował jednak, aby uszanować wolę komisji doktorskiej.  

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

awansu wewnętrznego. Poinformował, że Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji zwrócił 

się do Rady, by wyznaczyła członków komisji w sprawie postępowań awansowych osób, które 

deklarują dyscyplinę nauki prawne. Wyjaśnił, że są to dwie sprawy: sprawa wyznaczenia 

członka komisji do spraw oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu 

wewnętrznego dr. hab. Tomasza Przesławskiego na stanowisko profesora uczelni oraz sprawa 

wyznaczenia członka komisji do spraw oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury 

awansu wewnętrznego dr. Pawła Ostaszewskiego na stanowisko adiunkta. IPSiR zaproponował 

na członka obu komisji prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego. Przewodniczący Rady 

otworzył dyskusję. Dr hab. Patrycja Grzebyk zapytała, czy jest prawdą, że prof. Szymanowski 

był już recenzentem habilitacji dr. hab. Tomasza Przesławskiego. Dr hab. Karol Karski, prof. 
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ucz. zapytał, czy prof. Szymanowski jest profesorem nauk prawnych. Przewodniczący Rady po 

sprawdzeniu na bieżąco tej kandydatury w bazie Ludzie Nauki poinformował członków Rady, 

że prof. Szymanowski jest profesorem nauk prawnych, był także recenzentem w postępowaniu 

habilitacyjnym Tomasza Przesławskiego. Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. ucz. 

wyjaśniła, że może być niewskazane, aby ta sama osoba oceniała dorobek, dobrym zwyczajem 

powinno być, aby były to osoby nieuczestniczące wcześniej w czynnościach oceniających. Za 

pośrednictwem czatu dr hab. Patrycja Grzebyk poparła głos prof. Rogackiej-Rzewnickiej.  

Za pośrednictwem czatu zgłoszono kandydaturę prof. Rogackiej-Rzewnickiej, która jednak nie 

wyraziła zgody na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia członka komisji do spraw oceny dorobku w związku 

z wszczęciem procedury awansu wewnętrznego dr. hab. Tomasza Przesławskiego na 

stanowisko profesora uczelni: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 9 

Liczba oddanych głosów przeciw – 9 

Liczba wstrzymujących się – 8 

Prof. dr hab. Wojciech Kocot zadał pytanie, czy Rada głosowała na konkretną osobę czy za 

wyznaczeniem członka komisji. Zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania w związku z tym, 

że nie mógł uczestniczyć we wcześniejszej dyskusji.  

Wobec tego, że należało przygotować nową ankietę z głosowaniem, Przewodniczący Rady 

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do nostryfikacji stopni naukowych. Wyjaśnił 

członkom Rady, że na początku czerwca ukazało się zarządzenie Rektora UW dotyczące spraw 

nostryfikacyjnych. Dr hab. Karol Karski, prof. ucz., przewodniczący komisji nostryfikacyjnej, 

przedstawił sylwetki kandydatów nauk prawnych ubiegających się o nostryfikację stopni 

naukowych: Olhy Sushyk i Denysa Ivanova. Komisja nostryfikacyjna jednomyślnie 

rekomendowała uznanie obu stopni za równoważne z polskim stopniem doktora. Głos zabrała 

dr hab. Tatiana Chauvin, która powiedziała, że miała okazję zapoznać się z dorobkiem 

naukowym Denysa Ivanowa i popiera oba wnioski.  

Głosowanie w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Denysa Ivanova: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 
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Liczba oddanych głosów ogółem – 20 

Liczba oddanych głosów za – 17 

Liczba oddanych głosów przeciw – 2 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Głosowanie w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Olhy Sushyk: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 22 

Liczba oddanych głosów za – 19 

Liczba oddanych głosów przeciw – 2 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący Rady powrócił do poprzedniej sprawy. 

Powtórzone głosowanie w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego 

na członka komisji do spraw oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu 

wewnętrznego dr. hab. Tomasza Przesławskiego na stanowisko profesora uczelni: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 6 

Liczba oddanych głosów przeciw – 15 

Liczba wstrzymujących się – 8 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego na członka 

komisji do spraw oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu 

wewnętrznego dr. Pawła Ostaszewskiego na stanowisko adiunkta: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 12 
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Liczba oddanych głosów przeciw – 6 

Liczba wstrzymujących się – 8 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada odmówiła powołania prof. dr. hab. Teodora 

Szymanowskiego na członka komisji. Rada zwróci się do Instytutu Resocjalizacji  

o wyznaczenie nowych osób. Prof. dr hab. Wojciech Kocot zapytał, czy Rada uzasadnia tę 

decyzję. Przewodniczący odpowiedział, że nie. Dr hab. Patrycja Grzebyk zaproponowała, aby 

poinformować Instytut, że na ocenę wpływ miał fakt, że proponowany kandydat był 

recenzentem, a więc nastąpił konflikt interesów. Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki zgłosił 

wniosek o reasumpcję drugiego głosowania ze względu na prawdopodobne nieporozumienie, 

wniosek został poparty przez innych członków Rady.  

Wobec konieczności przygotowania nowej ankiety do głosowania, Przewodniczący Rady 

zaproponował przejście do punktu 17 porządku obrad – do sprawy współpracy ze Szkołą 

Doktorską Nauk Społecznych. Przypomniał, że sprawa ta była dyskutowana na posiedzeniu 16 

maja br., podnoszono podczas dyskusji wątek wadliwości i sposobu funkcjonowania Szkoły 

Doktorskiej w zakresie dotyczącym kształcenia doktorantów z zakresu nauk prawnych, a także 

wspominano pismo Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo. Sprawę współpracy ze 

Szkołą Doktorską przedstawił prof. dr hab. Robert Grzeszczak. Poinformował o subiektywnych 

odczuciach – trudnej współpracy ze Szkołą Doktorską, o niechęci wobec prawników ze strony 

władz szkoły i rektoratu, niegrzecznych mailach oraz o obiektywnych przesłankach 

wynikających z tego, że Szkoła jest dopiero organizowana. Prof. Grzeszczak zwrócił uwagę, 

że próbuje się połączyć rzeczy niepołączalne, czyli kilka różnych dyscyplin. Bliżej jest 

prawnikom do politologów niż do pedagogów czy psychologów. Nie uwzględnia się propozycji 

przedmiotów, studenci nauk prawnych są rozczarowani zajęciami. Co da ta szkoła, jaką wiedzę 

fachową? Zwrócił uwagę, że Szkoła daje pewne uprawnienia. Prof. Grzeszczak zaproponował, 

aby dać jasny sygnał (w formie uchwały, której projekt został przekazany w materiałach 

posiedzenia członkom Rady), że Rada Naukowa Dyscypliny dostrzega problemy  

w kształtowaniu programu i wyraża zaniepokojenie. To nie jest nic personalnego, ponieważ 

inne szkoły doktorskie mają te same problemy, to jest problem strukturalny, organizacyjny, 

wynikający z tego, że zbyt pochopnie rysowano podział na kilka szkół. Zwrócił uwagę, że 

trzeba ratować, a nie polepszać. Za pośrednictwem czatu wyrażono głosy poparcia. Prof. dr 

hab. Wojciech Kocot zapytał, jaki jest cel takiej uchwały, czy nie sprowokuje to niepotrzebnych 

reakcji. Zasugerował, że studenci są coraz mniej zainteresowani tą Szkołą. Zgadzając się  

z uchwałą, zapytał, do kogo jest ona skierowana. Prof. dr hab. Robert Grzeszczak odpowiedział, 



Strona 29 z 33 

 

że starał się w sposób delikatny w uchwale wyrazić opinię, najgorsze byłoby milczenie w tej 

sprawie. Rada powinna pokazać, że zauważa nieprawidłowości. Dr hab. Patrycja Grzebyk 

zauważyła, że uchwała jest wyrażeniem poparcia dla innej dyscypliny, która wyraziła 

zaniepokojenie, jest to przyłączenie się do innego głosu. Taka uchwała może pomóc rozpocząć 

dyskusję z nowymi władzami rektorskimi. Wobec braku innych głosów w dyskusji, 

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do głosowania tajnego.  

 

Głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej współpracy ze Szkołą Doktorską Nauk 

Społecznych: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 26 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

Przewodniczący Rady poinformował członków Rady, że gotowa jest już ankieta dotycząca 

reasumpcji głosowania w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego na 

członka komisji do spraw oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu 

wewnętrznego dr. Pawła Ostaszewskiego na stanowisko adiunkta.  

Powtórzone głosowanie w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego 

na członka komisji do spraw oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu 

wewnętrznego dr. Pawła Ostaszewskiego na stanowisko adiunkta: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 4 

Liczba wstrzymujących się – 2 

 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

ustalenia kryteriów nominacji rektorskich do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne. 
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Poinformował, że nad tą sprawą pracuje powołana przez Radę komisja stała. Oddał głos dr. 

hab. Piotrowi Bogdanowiczowi. Prof. Bogdanowicz przypomniał, że omawiane kryteria 

dotyczą wyłącznie puli rektorskiej, czyli 1/3 powołanych członków. Pozostała część ma być 

nadal powoływana przez Radę Wydziału. Zaznaczył, że wyznaczona komisja nie chciała robić 

rewolucji, członkowie komisji oparli się o kryteria, które już zostały wypracowane przez Senat 

(uchwała Senatu nr 450 z 26 czerwca 2019 r.). Uznano, że należy te kryteria zobiektywizować, 

zindywidualizować, nie chciano dopuścić do sytuacji, że określone kryteria już na samym 

wstępie z czysto formalnego powodu mogłyby być przez daną osobę niespełnione. W ocenie 

członków komisji wszystkie kryteria, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, mogą być 

spełnione przez każdego z kandydatów. Uznano, że konieczne jest wprowadzenie podziału na 

kryteria podstawowe i dodatkowe. Zachowano zasadę obowiązującą poprzednio, a więc 

wystarczy spełnić 4 z 10 kryteriów, aby osoba mogła zostać powołana przez Rektora do Rady. 

Uznano, że w przypadku zgłoszenia kandydatury do Rady, powinna być ona wraz  

z uzasadnieniem upubliczniona.  

Głos zabrał dr hab. Karol Karski, prof. ucz., który powiedział, że należy tę sprawę przenieść na 

kolejne posiedzenie Rady. Ma wątpliwości co do pewnych punktów, wręcz karykaturalnie 

brzmi termin 10 lat na odbycie stażu, najdłuższe okresy powinny być 4-letnie, bo takie są cykle 

ewaluacji. Prof. Karski uważa, że należy przywrócić te kryteria, które były w uchwale 

senackiej, a które zostały wyeliminowane, jako dodatkowe w stosunku do tych, które już 

istnieją. Nie są to samodzielne kryteria, niektóre podane liczby są dowolne. Za pośrednictwem 

czatu do wniosku o zdjęcie punktu z porządku obrad przyłączyły się inne osoby. 

Przewodniczący Rady poinformował, że należy podjąć decyzję najpóźniej na pierwszym 

posiedzeniu po wakacjach. Głos zabrała dr hab. Dorota Pudzianowska, która zauważyła, że te 

kryteria bazują na wcześniejszych kryteriach. Jej pierwsza uwaga dotyczy kryteriów 

podstawowych. Wprowadzono kryterium dodatkowe, które się nakłada na dość elastyczne 

kryteria oceny pracy naukowej, które mogą być spełnione alternatywnie, wprowadzono 

obowiązkowe kryterium wypełnienia wszystkich slotów w ewaluacji. Zdaniem prof. 

Pudzianowskiej jest to niepotrzebne jako kryterium obowiązkowe. Zaletą kryteriów 

rektorskich, z perspektywy prof. Pudzianowskiej, było to, że pozwalają w elastyczny sposób 

ocenić, czy ktoś pracuje naukowo. Zadała pytanie, czy rzeczywiście Rada chce odejść od tej 

elastyczności kryteriów oceny pracy naukowej, która była proponowana w pierwszej wersji 

kryteriów i nałożyć szczelne kryterium wypełnienia slotów ewaluacyjnych. Jest to kryterium 

restrykcyjne. Wprowadzone kryterium, że kandydaci muszą mieć po 2 artykuły za 70 punktów 
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w recenzowanych czasopismach, jest zbyt restrykcyjne. Wyraziła uznanie wobec utrzymania 

kryteriów obiektywnych. Prof. Bogdanowicz, odpowiadając na sugestię prof. Karskiego, 

zapewnił, że kryteria nie były pod nikogo układane. Uznano, że wyjazd zagraniczny miesięczny 

do renomowanej uczelni czy instytutu badawczego jest rzeczą trudną do wykonania  

w perspektywie 4-letniej. Nie prowadzono analiz, kto spełnia te kryteria. Odnosząc się do uwag 

prof. Pudzianowskiej, zwłaszcza tej dotyczącej 70 punktów – zauważył, że komisji zależało, 

aby postawić poprzeczkę wyżej. Nie sam fakt, że się publikuje, jest istotny, ale to, że te 

publikacje powinny być w określonych czasopismach. Głos zabrał ponownie prof. Karski, 

który powiedział, że 10-letni okres na odbycie stażu odbiera jako mało wymagający warunek. 

Zwrócił także uwagę, że nie trzeba spełniać wszystkich kryteriów, ale 4. Intencja była taka, aby 

nieco poluzować te kryteria, ale wcale ich nie poluzowano. Zaproponował, aby zachować te 

kryteria, które zaproponowała komisja, wyłączając 10-letni okres na odbycie stażu, który 

powinno się zmienić na 4 lata, dodać wszystkie punkty wykreślone z dotychczasowych 

kryteriów, które do tej pory obowiązywały, a wtedy powstanie model z jednej strony stabilny, 

a z drugiej strony przekazujący nowe kryteria.  

Głos zabrał dr Jarosław Turłukowski, który miał wątpliwości formalne. Na początku 

poinformował, że popiera wniosek, że należy przełożyć dyskusję na następną Radę. Co do 

zapełnienia wszystkich slotów w ramach poprzedniej ewaluacji – zauważył, że nie ma żadnej 

poprzedniej ewaluacji. Ewaluacja trwa, została przedłużona o rok, więc należałoby zredagować 

wytyczne tak, aby nie było wątpliwości, czy chodzi o tę ewaluację, która trwa, czy też chodzi 

o poprzednią parametryzację. Kolejna nieścisłość, na którą zwrócił uwagę dr Turłukowski, to 

NPRH, które nie finansuje żadnych badań. Czy odwołując się do roli NPRH, nie należałoby 

mówić „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, a w nawiasie dodać NPRH? Odnosząc 

się do grantów międzynarodowych, zauważył, że jest premia za kierowanie i uczestnictwo  

w krajowym, ale nie ma premii za uczestnictwo w grancie międzynarodowym, zapytał zatem, 

czy jeśli ktoś nie kieruje grantem międzynarodowym, to jego uczestnictwo jest nieważne.  

Dr Aleksander Grebieniow podziękował za krytyczne uwagi, powiedział, że w przedstawionym 

projekcie pojawiły się skróty myślowe. Odnosząc się do ewaluacji, faktem jest, że ona jeszcze 

nie miała miejsca. Idea u podstaw tego podstawowego kryterium była taka, żeby w jakiś sposób 

powiązać kryteria uprawniające do powołania przez Rektora z kryteriami ewaluacyjnymi,  

a powodem było to, że choć każdy z pracowników jest indywidualnie oceniany, to jednak 

podlegający ocenie dorobek liczy się do ewaluacji całej dyscypliny. Jeśli Rada ma gromadzić 

osoby w jakiś sposób cechujące się jakimiś szczególnymi zasługami na polu naukowym, to 
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wprowadzenie takich wyższych wymogów odnośnie do kryteriów podstawowych jest jak 

najbardziej zasadne. Przedstawiono 10 kryteriów do wyboru, więc niespełnienie kilku z nich 

jest pewną elastycznością. Podsumowując wypowiedź, stwierdził, że dobrze by było, aby 

komisja wynotowała uwagi, nałożyła na ten projekt i przedstawiła na następne posiedzenie 

propozycję alternatywną. Prof. Karski poprosił, aby ten projekt wpłynął odpowiednio 

wcześniej, by umożliwić naniesienie ewentualnych poprawek.  

Za pośrednictwem czatu prof. dr hab. Aleksander Chłopecki napisał: „Kontakty 

międzynarodowe nie muszą się objawiać w postaci staży. Zwłaszcza w dobie Internetu”. Prof. 

dr hab. Ewa Gruza zapytała, także za pośrednictwem czatu, co z osobami, które ze względów 

rodzinnych nie mogą wyjechać nawet na urlop. Natomiast dr hab. Patrycja Grzebyk napisała: 

”1. jeśli zależy nam na pozycji prawa w rankingach to nie można lekceważyć znaczenia 

mobilności; 2. wypełnienie slotów oznacza jedynie 4! publikacje w ciągu 4 lat”. 

Prof. Bogdanowicz na czacie napisał: „Usunęliśmy kryteria dotyczące doktorantów, bo z natury 

rzeczy dyskryminują one doktorów – nie mogą spełnić tego kryterium”. 

Prof. Pudzianowska, odnosząc się do wypowiedzi prof. Grzebyk, napisała na czacie: „tak, ale 

to są publikacje konkretnego rodzaju (w różnych slotach). Wymóg «wypełnienia slotów» 

eliminuje elastyczność oceny dorobku, która była w kryteriach rektorskich”. Otrzymała 

odpowiedź: „ale tu można ostrożniej kwalifikować publikacje, niż na potrzeby ewaluacji...bo 

przy ewaluacji czasem z ostrożności czegoś nie uwzględniamy”. 

Przewodniczący Rady, podsumowując dyskusję, zauważył, że jest w pkt 11 kryteriów 

dodatkowych zdublowana pewna niezręczność, która pojawiła się w kryteriach rektorskich, gdy 

jest mowa o pobycie za granicą na uczelni lub w instytutach badawczych indeksowanych  

w bazach rankingowych. Mobilność międzynarodowa powinna być kryterium powołania do 

Rady, ale te bazy rankingowe dotyczą uczelni, tzn. instytutów badawczych tam nie ma. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zmienić to stylistycznie: „za granicą w instytucie 

badawczym lub na uczelni indeksowanej w bazach naukowych”. Zaproponował następnie 

przejście do głosowania w sprawie wniosku formalnego dr. hab. Karola Karskiego, prof. ucz., 

dotyczącego przełożenia dyskusji i głosowania w sprawie ustalenia kryteriów nominacji 

rektorskich do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na następne posiedzenie. 

Głosowanie w sprawie przełożenia ustalenia kryteriów nominacji rektorskich do Rady 

Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 
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Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 22 

Liczba oddanych głosów przeciw – 3 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że ukazało się zarządzenie Rektora, które dopuszcza 

posiedzenie w lipcu br. 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do zatwierdzenia 

protokołu posiedzenia z 16 czerwca. Poinformował członków Rady, że wpłynęło wyjątkowo 

dużo uwag do protokołu, w tym część z nich nadeszła poprzedniego dnia o godz. 22. Następnie 

przeszedł do szczegółowego omawiania uwag zgłoszonych przez prof. dr hab. Ewę Gruzę i dr 

hab. Tatianę Chauvin. Głos zabrała Przewodnicząca Rady, która poinformowała członków 

Rady, że prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz sporządził alternatywny protokół, wyrażając 

jednocześnie nadzieję, że wymienione przez niego informacje znajdą się sporządzonym przez 

Radę protokole. Po szczegółowym omówieniu zgłoszonych uwag i wysłuchaniu opinii 

wypowiadających się w tej sprawie członków Rady, Przewodniczący Rady zapytał obecnych, 

czy mają uwagi do protokołu z zaproponowanymi i omówionymi przez niego zmianami. 

Wobec braku głosów sprzeciwu, zaproponował przejście do głosowania nad protokołem  

z naniesionymi poprawkami. Nie uzyskano jednak kworum, wobec czego Przewodniczący 

zaproponował przyjęcie protokołu w późniejszym terminie.  

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do wolnych 

wniosków. Wobec ich braku bardzo serdecznie podziękował zgromadzonym za udział  

w wyjątkowo długim posiedzeniu, życząc wszystkim udanych wakacji. Głos zabrała 

Przewodnicząca Rady, która podziękowała dr. hab. Wojciechowi Brzozowskiemu za 

przeprowadzenie posiedzenia, życzyła fantastycznego urlopu i trochę słońca, a mniej deszczu, 

następnie zaś zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała: Agnieszka Lentas  

 

 


