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Protokół posiedzenia nr 8 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne 

w dniu 10 września 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,  

prof. ucz.  

Przewodniczący obrad 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 oraz członek stałej komisji ds. rozwoju dyscypliny dr hab. Piotr Grzebyk.  

Z Biura Rad Naukowych w posiedzeniu uczestniczyła mgr Magdalena Stelmach. Nieobecność 

na posiedzeniu zgłosiły dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak oraz dr hab. Anna Zawidzka-

Łojek, prof. ucz.  

Przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad. Poinformował obecnych o liście, który 

wpłynął do przewodniczącej Rady od dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prof. 

dr. hab. Pawła Swianiewicza. Dyrektor zadeklarował chęć spotkania z członkami Rady  

w listopadzie lub grudniu br. Głos zabrał dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz., który 

zauważył, że prof. Swianiewicz kończy kadencję właśnie w grudniu. Przewodniczący 

odpowiedział, że w tym czasie będzie już znany nowy dyrektor Szkoły.  

Poinformował członków Rady, że następne posiedzenie planowane jest na 6 października.  

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 półtorej 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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Przewodniczący poinformował o zmianach w porządku obrad. Pierwsza zmiana dotyczy 

kolejności procedowanych spraw dotyczących nadania stopnia doktora habilitowanego. Na 

prośbę sekretarzy komisji habilitacyjnych ustalono następujący porządek: najpierw 

procedowana będzie sprawa dr. Jana Podkowika, następnie dr. Łukasza Żelechowskiego, dr 

Ewy Wojtaszek-Mik, dr. Cezarego Błaszczyka. Druga zmiana dotyczyła pkt 12 porządku obrad 

– zamiast przekształcenia Komisji Egzaminacyjnej w Doktorską w postępowaniu o nadanie 

stopnia doktora mgr. Michałowi Górskiemu zostanie powołana Komisja Doktorska w tej 

sprawie. Wobec braku uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania za pośrednictwem 

systemu Ankieter: za przyjęciem porządku obrad były 42 osoby, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

Następnie przewodniczący przeszedł do spraw postępowań awansowych w nauce.  

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Podkowikowi referowana była 

przez sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Adama Krzywonia. Habilitant przedstawił jako 

osiągnięcie naukowe monografię „Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne”. 

Ocena monografii była bardzo pozytywna. Podkreślano jej znaczenie dla prawa cywilnego, 

konstytucyjnego i dla teorii prawa. Habilitant podejmuje wszystkie problemy związane  

z definiowaniem niekonstytucyjności, stwierdzeniem niekonstytucyjności, jej skutkami  

w systemie prawa. Podkreślano, że na styku prawa konstytucyjnego i cywilnego pojawiają się 

liczne trudności związane z definiowaniem skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ta 

monografia tę lukę wypełnia. Bardzo pozytywnie została oceniona zmiana perspektywy,  

z której podejmowane są badania nad cywilnoprawnymi skutkami orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego, ponieważ w tym wypadku ta analiza była prowadzona z perspektywy 

publicznoprawnej, ogólnosystemowej, a nie – tak jak czyni się zazwyczaj – z perspektywy 

cywilistycznej. To wpłynęło na sformułowanie nowych wniosków i zainspirowało naukę prawa 

cywilnego do poszukiwania nowych kierunków wykładni przepisów. Sekretarz komisji 

habilitacyjnej wspomniał, że w niektórych recenzjach podnoszono brak perspektywy 

porównawczej, tłumaczono to tym, że przy tak obszernej pracy i zagadnieniu perspektywa 

porównawcza mogłaby się znaleźć, ale byłoby trudne jej uwzględnienie w pełnym zakresie. 

Pozostały dorobek Habilitanta w ocenie Komisji zasługuje na pozytywną ocenę, a nawet na 

wyróżnienie. Dorobek nie jest jednotematyczny, integruje różne gałęzie prawa. Podczas 

głosowania komisja habilitacyjna jednogłośnie wydała pozytywną opinię w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Podkowikowi.  
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Głos zabrał prof. dr hab. Piotr Tuleja, 

przewodniczący komisji habilitacyjnej, który stwierdził, że w jego ocenie jest to praca wybitna. 

Autor analizuje wszystkie istotne kwestie teoretyczne i dogmatyczne związane  

z funkcjonowaniem sądownictwa konstytucyjnego i nadrzędnością konstytucji. Praca może być 

bardzo interesująca w praktyce dla sądów i dla tych, którzy zajmują się sądowym 

zastosowaniem konstytucji. Głos zabrał dr hab. Maciej Bernatt, który powiedział, że znany jest 

mu dorobek dr. Podkowika, który ocenia bardzo wysoko. Za pośrednictwem czatu dr hab. 

Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zauważyła: „Nie mam wątpliwości, że dorobek jest habilitacyjny. 

Bardzo dobra aktywność międzynarodowa, grantowa, publikacje w renomowanych, uznanych 

czasopismach”. Natomiast prof. dr hab. Mariusz Załucki, zaproszony na posiedzenie jako 

recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Żelechowskiego, napisał: „Jako 

cywilista a nie członek Państwa Rady chcę tylko powiedzieć, że znam tę pracę i jest wybitna”. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. 

Janowi Podkowikowi:  

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 pogratulował dr. Janowi Podkowikowi i dodał, że skoro stopień został 

już nadany, to może sam przyłączyć się do bardzo wysokich ocen monografii habilitacyjnej.  

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Żelechowskiemu referowana 

była przez sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Wojciecha Machałę. Jako osiągnięcie 

naukowe Habilitant przedstawił pracę „Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania 

nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne”. Komisja habilitacyjna zwróciła uwagę 

na dość znaczącą różnicę w ocenie wniosku i dorobku Habilitanta. Ta różnica znalazła 

odzwierciedlenie w końcowym głosowaniu. Większość członków komisji oceniła dorobek 

pozytywnie, w niektórych przypadkach wręcz entuzjastycznie, uznając, że monografia 
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kwalifikuje się jako osiągnięcie w zrozumieniu właściwych przepisów. Podkreślono, że jest to 

monografia, w której w sposób pogłębiony i wyczerpujący poddano analizie zagadnienie 

przedstawione w tytule. Habilitant przedstawił analizowane zagadnienia na szerokim tle 

instytucji prawa cywilnego, a także instytucji związanych ściśle z prawem własności i prawem 

zwalczania nieuczciwej konkurencji. Odniósł się do podstawowych dylematów związanych  

z tym zagadnieniem, a zwłaszcza do kwestii, jak należy kwalifikować reżim prawny ochrony 

oznaczeń odróżniających. Ustosunkował się do dyskusji, czy mamy w tym przypadku do 

czynienia z prawem podmiotowym, czy ochrona ta realizuje się w ramach systemu 

deliktowego. Przychylił się do drugiego stanowiska, które jest dominujące w doktrynie. 

Przedstawił przekonującą i pogłębioną argumentację. Monografia ma charakter teoretyczny, 

ale ma też pewne walory praktyczne, w związku z tym kwalifikuje się jako opracowanie 

naukowe. Pozostały dorobek większość komisji oceniła pozytywnie. Podkreślano, że Habilitant 

publikował w renomowanych polskich czasopismach, takich jak „Państwo i Prawo”, ale  

i w czasopiśmie zagranicznym „European Intellectual Property Review”. Zauważono udział  

w prestiżowym zespole 12 przedstawicieli europejskich środowisk naukowych, których 

zadaniem było przygotowanie wytycznych dla reformy prawa znaków towarowych. Dr Łukasz 

Żelechowski zrealizował projekt badawczy finansowany ze środków NCN. Sekretarz komisji 

zauważył zarazem, że jeden z recenzentów nie podzielał zrelacjonowanych wcześniej 

poglądów. Zarówno dorobek, jak i monografia zostały przez niego ocenione negatywnie. 

Recenzent zgłosił następujące zastrzeżenia do dorobku: brak znaczenia rozstrzyganego 

problemu dla nauki prawa, z uwagi na wcześniejsze wypowiedzi doktryny i obecnie już 

podręcznikową rangę omawianej problematyki; wady konstrukcyjne monografii; wcześniejsze 

w stosunku do monografii wypowiedzi Habilitanta rozstrzygające poruszany przez niego 

problem; szerokie wykorzystanie przez Habilitanta swoich wcześniejszych ustaleń naukowych. 

Podobny zarzut był formułowany w odniesieniu do pozostałego dorobku. Kwestia, którą 

Habilitant rozstrzyga i analizuje, w opinii tego recenzenta, została już w doktrynie 

rozstrzygnięta. Uznał, że tak sformułowany problem badawczy jest niewłaściwy, zwrócił też 

uwagę, że we wcześniejszych swych pracach Habilitant poruszał już tematy, które potem 

zostały zawarte w monografii.  

Głos zabrała dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz., która odniosła się do dwóch kwestii 

zawartych w recenzji prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego. Jednym z zarzutów było to, że książka 

nie była recenzowana wydawniczo. W świetle ustawy dzieło przedstawione jako osiągnięcie 

habilitacyjne ma być „opublikowane”, zatem, w opinii prof. Grzebyk, wymieszano tu różne 

kryteria: inne stosuje się do oceny dorobku habilitacyjnego, a inne do ewaluacji. Brak recenzji 
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nie jest powodem, aby dyskredytować dzieło. Habilitant poddał książkę ocenie zewnętrznej. 

Drugą kwestią było odnoszenie się do grantów. Prof. Załucki zarzucił Habilitantowi, że książka 

powstała w wyniku grantu i że składając wniosek o grant, dr Żelechowski znał wcześniej 

wyniki swych badań. Prof. Grzebyk przypomniała, że wniosek grantowy musi być szczegółowo 

opracowany już na etapie składania. System grantowy wymusza publikowanie cząstkowych 

badań, zatem nie powinno się robić zarzutów Habilitantowi, że wcześniej opublikował 

artykuły, w których umieścił wyniki badań później zawartych w książce. Należy 

systematycznie publikować przez cały okres posiadania grantu, inaczej się tego grantu nie 

rozliczy. Zgodziła się z zawartym w recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kocota zdaniem, że 

książka Habilitanta może wieńczyć jakieś badania, dorobek, który się kumulowało przez  

kilka lat.  

Prof. dr hab. Mariusz Załucki zauważył, że sprawa habilitacji dr. Żelechowskiego wymaga 

szerszego wyjaśnienia. Jako recenzent sformułował negatywną recenzję. Chciałby zwrócić 

uwagę na to, że w obrocie naukowym pojawiło się wiele książek, ich poziom jest różny, a ocena 

jest kwestią subiektywną. Główny zarzut wobec tej pracy polega na multiplikacji dorobku  

w tej książce. Nie chodzi tu o to, że książka stanowi podsumowanie jakiś badań, ale że jest 

kompilacją wcześniejszych przynajmniej siedmiu utworów Habilitanta, do których ten się  

w zasadzie nie odwołuje. Ma to istotne znaczenie etyczne. W opinii prof. Załuckiego mamy tu 

do czynienia z autoplagiatem i nie należy tego traktować jako zwieńczenia badań czy też mówić 

o dziele zasługującym na pozytywną ocenę. Nie wie, czy brak odwołania się w książce do 

konkretnych dzieł związany jest z szybkością, z tym, żeby zmieścić się z habilitacją  

w określonym terminie jeszcze w starym trybie. Nie może być tak, że multiplikuje się dorobek 

po to, żeby istniał, podczas gdy w zasadzie go nie ma. Takie postępowanie należy ocenić 

negatywnie. Nie jest to, jak zauważył prof. Załucki, złośliwość, ale dbałość o to, by kryteria 

etyczne w nauce miały znaczenie.  

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek powiedział, że nie jest do końca przekonany, czy kwestie 

poruszane przez autora były już wcześniej wyjaśniane i że autor „wyważa otwarte drzwi”. Za 

pewno dwie kwestie warte są podkreślenia. Pierwsza to osadzenie tej problematyki w analizie 

teoretycznoprawnej. Druga to szczegółowa analiza wszystkich dokumentów. Pozostały 

dorobek nie jest imponujący ilościowo, jest jednak interesujący. Odnosząc się do zarzutu 

autoplagiatu, prof. Popiołek stwierdził, że nie przekonuje go argument, że autor „w zasadzie” 

nie nawiązuje do swoich wcześniejszych dzieł. Jeśli zawarł w książce pewną liczbę 

wcześniejszych publikacji, to sama rozprawa habilitacyjna jest zwieńczeniem tych dzieł. 

Nawiązanie do wcześniejszych prac nie jest autoplagiatem. Zgadza się jednak z prof. Załuckim, 
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że coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem, że w publikacji habilitacyjnej pojawiają 

się fragmenty wcześniejszych prac, ale zdaniem prof. Popiołka jest to dowód rozwoju 

naukowego. Dlatego podczas głosowania nie miał wątpliwości, oddając głos za dorobkiem  

dr. Żelechowskiego.  

Za pośrednictwem czatu prof. Patrycja Grzebyk zapytała: „Pytanie do sekretarza – skoro 

pojawił się – poważny zarzut autoplagiatu, to czy sekretarz otrzymał jakieś wyjaśnienie od 

Habilitanta?”.  

Także za pośrednictwem czatu prof. Załucki napisał: „Mówiąc o nawiązaniu do poprzedniego 

dorobku mam na myśli zasadniczo metodę «kopiuj wklej», natomiast stanowisko, że Habilitant 

w zasadzie nie nawiązuje do swojego dorobku to chciałem wyjaśnić, że w pracy zdaje się, że 

jest jeden przypis wymieniający jedno z tych dzieł, o których mowa”.  

Prof. Grzebyk za pośrednictwem czatu poprosiła o doprecyzowanie: „Pytanie do prof. 

Załuckiego – czy rzeczywiście są strony przeklejone jota w jotę z innej publikacji bez jej 

przywołania? Tak jak Pan napisał «kopiuj-wklej?»”. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z dawną ustawą (znajdującą zastosowanie  

w tym postępowaniu) komisja habilitacyjna może przeprowadzić z Habilitantem rozmowę  

o jego osiągnięciach naukowych, w uzasadnionych przypadkach, gdy pojawiają się wątpliwości 

dotyczące dokumentacji osiągnięć naukowych.  

Dr hab. Wojciech Machała odpowiedział, że komisja nie wystąpiła do Habilitanta z prośbą  

o wyjaśnienie wątpliwości zawartych w recenzji. Zarzut autoplagiatu wybrzmiał dopiero na 

posiedzeniu komisji habilitacyjnej i na posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej, dlatego 

przewodniczący komisji nie wystąpił do Habilitanta z wnioskiem o wyjaśnienie tych kwestii. 

Prof. Machała nie dostrzega w monografii dr. Żelechowskiego autoplagiatu, a sam Habilitant 

sygnalizował, że zagadnienie, które porusza, wymaga wyjaśnień i dalszych badań; to 

rozwinięcie i wyniki dalszych badań przedstawił w swojej monografii habilitacyjnej.  

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska powiedziała, że nie może zgodzić się  

z oceną, iż praca nie stanowi istotnego wkładu w rozwój nauki. Fakt, że są w literaturze 

przeważające opinie co do charakteru prawnego ochrony oznaczeń odróżniających, ale są 

również te inne, to nie jest przyczyna, dla której moglibyśmy tej kwestii nie badać. Prof. 

Szczepanowska-Kozłowska chciałaby zwrócić uwagę na to, że praca dr. Żelechowskiego jest 

pracą konstrukcyjną. Takich prac jest w prawie własności intelektualnej coraz mniej. Autor 

posługuje się instrumentarium cywilistycznym. Jeśli chodzi o treść pracy i wkład 



Strona 7 z 33 

 

merytoryczny, to prof. Szczepanowska-Kozłowska nie może się zgodzić, że przedstawione 

poglądy już zostały wcześniej wypowiedziane. Istotą jest to, że Habilitant wykorzystał bardzo 

bogatą teorię wypracowaną w literaturze niemieckiej. Korzystając z różnych poglądów, buduje 

od początku konstrukcję ochrony oznaczeń odróżniających. Prof. Szczepanowska-Kozłowska, 

znając prace dr. Żelechowskiego, nie uważa, że Habilitant powtarza to, co zawarł we 

wcześniejszych publikacjach, powstających jako efekt zobowiązań grantowych. Ocena tej 

monografii powinna być oceną zdecydowanie pozytywną.  

Prof. dr hab. Mariusz Załucki odniósł się do swojej poprzedniej wypowiedzi dotyczącej 

odwoływania się do dzieł wcześniejszych. W tym przypadku, w opinii prof. Załuckiego, nie 

mamy do czynienia z sytuacją, w której Habilitant rozpoczął pewne wątki w dziełach 

wcześniejszych i później je kontynuował, odwołując się do tych dzieł. Ta praca jest kompilacją 

fragmentów prac wcześniejszych bez odwoływania się do nich.  

Prof. dr hab. Wojciech Kocot zauważył, że te kwestie zostały omówione podczas posiedzenia 

komisji habilitacyjnej, której był członkiem. Nie zostały jednak odzwierciedlone w protokole. 

Zarzut autoplagiatu został dopiero teraz podniesiony. Prof. Załucki w swojej recenzji  

i w późniejszych wypowiedziach precyzyjnie nie sformułował tego zarzutu. Prof. Kocot zadał 

pytanie, czy zarzut autoplagiatu jest przestępstwem. Czy cytowanie swoich własnych tekstów, 

nawet in extenso jest czynem zabronionym, czynem niegodziwym? Być może jest błędem,  

w opinii prof. Kocota, że dr Żelechowski nie uprzedził np. we wstępie do pracy, iż korzysta ze 

swojego dorobku, nie zaznacza, co jest cytowaniem. Zwrócił uwagę na to, że cytowanie samego 

siebie też jest w środowisku naukowym potępiane. Monografię należy ocenić od strony 

wartości naukowej dorobku, a pracę czytał z wielką przyjemnością. Praca jest bardzo ciekawa, 

podsumowująca, używając określenia prof. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, konstrukcyjnie 

ważna w systemie prawa, przyczyni się do zrozumienia problematyki własności intelektualnej. 

Praca nie musi mieć nowych wątków, należy ją oceniać od strony naukowej.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Paweł Waszkiewicz napisał: „jeżeli jest cytowanie bez 

wskazania, że jest to cytowanie (niezależnie czy dzieła własnego czy kogoś innego), to chyba 

już nie do końca jest w porządku...”. Natomiast prof. dr hab. Ewa Gruza napisała: „z 

doświadczenia komisji dyscyplinarnej – przytoczenie w publikacji własnej publikacji bez 

przypisu traktowane jest jako autoplagiat i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej”. 

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zauważyła, że nie jest dobrą praktyką akademicką 

wklejanie swoich prac bez przypisów albo przynajmniej bez przywołania we wstępie 

informacji, że użyto prac już wcześniej opublikowanych. Zwróciła uwagę, że renomowane 
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zagraniczne wydawnictwa wskazują, jaki procent pracy wcześniej opublikowanej można 

zawrzeć w nowym dziele i że przekroczenie tego limitu może rodzić wręcz odpowiedzialność 

odszkodowawczą. Zapytała ponownie, czy w pracy są fragmenty „kopiuj-wklej” bez 

przywołania cytatu. Autoplagiat nie mieści się w dobrych praktykach. Jednocześnie zauważyła, 

że Habilitant ma dobry dorobek, jednak zarzut autoplagiatu jest bardzo poważny i nie można 

go zostawić bez wyjaśnienia.  

Za pośrednictwem czatu prof. dr hab. Mariusz Załucki odpowiedział twierdząco na pytanie 

dotyczące tego, czy w pracy są fragmenty „kopiuj-wklej”. Dodał także: „Dokładnie to samo 

mówiłem podczas Komisji habilitacyjnej, co Pani Prof. Grzebyk”. 

Dr hab. Wojciech Machała za pośrednictwem czatu dodał: „Szanowni Państwo, odnoszę 

wrażenie, że Prof. Załucki oddał istotę swojego zarzutu w poprzedniej wypowiedzi: problem 

sprowadza się do tego, że habilitant nie wytłumaczył się, że część przedstawionych ustaleń 

została dokonana wcześniej” oraz „Dodam, że nikt nie formułuje zarzutu ukrytego cytowania 

obszernych fragmentów wcześniejszych publikacji”. 

Dr hab. Mateusz Pilich zauważył, że z jednej strony cywilistyka jest taką dziedziną, że pewne 

zagadnienia są stale rozpatrywane. Sam fakt, że Habilitant wypowiada się na temat, który już 

wcześniej poruszał, nie jest zarzutem. Jednak autoplagiat jest poważnym zarzutem. Poprosił 

członków komisji, aby wyraźnie się w tej kwestii wypowiedzieli. 

Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki za pośrednictwem czatu zauważył: „Szanowni Państwo, 

Wymyślałem kiedyś art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dematerializacja 

papierów wartościowych). Potem prezentowałem swój pogląd w Systemie Prawa Prywatnego, 

a następnie w podręczniku. Nie zmieniłem swoich poglądów w ciągu kilku lat. Czy popełniam 

autoplagiat, zwłaszcza że poglądów dalej nie zmieniłem?”. Również za pośrednictwem czatu 

odpowiedział prof. Załucki: „Zależy czy Pan Profesor w dziele kolejnym nawiązywał do 

wcześniejszego, tak to należy moim zdaniem ocenić”. 

Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. podziękował prof. Załuckiemu za jego głos, za to, że wykazał 

się nonkonformizmem w tym znaczeniu, że miał odwagę wypowiedzieć własne zdanie i go 

bronić. Kluczową kwestią jest to, czym ma być rozprawa habilitacyjna. Na razie sporne jest to, 

że częścią rozprawy jest przepisanych in extenso siedem wcześniejszych opracowań. Jednak 

Rada proceduje na podstawie wcześniejszej ustawy. Osiągnięcie Habilitanta ma stanowić 

znaczny wkład w rozwój nauki. Czy za taki znaczny wkład można uznać to, co ten sam autor 

już wcześniej zbadał lub opracował? Rada Wydziału już wcześniej toczyła dyskusję, czy uznać 
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pracę, w której zawarto 80% swojej wcześniejszej publikacji, i wtedy ta osoba uzyskała stopień 

doktora habilitowanego. Zauważył również, że autoplagiat jest zjawiskiem nagannym, nie 

należy jednak patrzeć na to zjawisko przez pryzmat słowa „plagiat”. Książka musi wnosić 

znaczący wkład do nauki, jednak należy wziąć pod uwagę, na ile coś wnosi, jeśli sam autor już 

wcześniej pewne zagadnienia rozstrzygnął, i na ile te fragmenty z poprzednich publikacji są 

dominujące w tym opracowaniu.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. odpowiedziała: „Ale to 

stanowisko – dot. 80%. – odbiło się negatywnym echem w Polsce...”. 

Dr hab. Mateusz Pilich za pośrednictwem czatu zaproponował: „Postawmy pytanie, czy ta 

publikacja jest wartością dodaną, czy ją wnosi”. Również za pośrednictwem czatu dr hab. 

Wojciech Machała odpowiedział: „W moim głębokim przekonaniu jest to wartość dodana”. 

Dr hab. Wojciech Machała zauważył, że monografia liczy ponad 600 stron, jeśli można się  

w niej dopatrzeć pewnych zbieżności z wcześniejszymi publikacjami Habilitanta, to liczą one 

kilkanaście zdań.  

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek zauważył, że dyskusja zmierza nie do oceny publikacji  

i dorobku Habilitanta, ale koncentruje się na problemie, którego nie chce nazywać technicznym. 

Rozumie argumenty, które odwołują się do znaczenia czynu nazywanego autoplagiatem, 

chciałby jednak wyjaśnić przebieg wydarzeń, które wiążą się z tą procedurą. W recenzji prof. 

Załuckiego są uwagi, że autor „niektóre fragmenty publikował w innych miejscach”. Natomiast 

tak wyraźnie sformułowany zarzut wybrzmiał dopiero podczas tego posiedzenia. Prof. Popiołek 

przychyla się do stanowiska, że nie powinno to prowadzić do dyskwalifikacji pracy.  

Dr hab. Maciej Kaliński, prof. ucz. w swej wypowiedzi potwierdził to, co wcześniej zawarł  

w recenzji. Nawiązując do wypowiedzi dr. hab. Karola Karskiego, prof. ucz. przypominającej 

kryteria decydujące o nadaniu stopnia, podtrzymuje stanowisko, że praca Habilitanta stanowi 

znaczny wkład w rozwój prawa własności intelektualnej.  

Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. 

Łukaszowi Żelechowskiemu:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 
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Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 6 

Liczba wstrzymujących się – 5 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dr. Łukaszowi Żelechowskiemu został nadany stopień 

doktora habilitowanego.  

Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy nadania 

lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Wojtaszek-Mik. Sprawę 

referowała sekretarz komisji dr hab. Beata Janiszewska. Habilitantka jako osiągnięcie naukowe 

przedstawiła pracę „Przedumowne obowiązki informacyjne podmiotów profesjonalnych  

w polskim prawie cywilnym w świetle prawa Unii Europejskiej”. Komisja habilitacyjna podjęła 

uchwałę większością głosów w stosunku 4:3. Dr Wojtaszek-Mik określiła, że celem pracy jest 

przedstawienie przedumownych obowiązków informacyjnych, przy czym praca koncentrowała 

się na tym, kto jest obowiązany do poinformowania, a w swojej treści prezentowała dwa 

warianty podmiotów, które miałyby tę informację uzyskać, czyli zarówno konsumentów, jak  

i podmiotów profesjonalnych. Za cel pracy Autorka przyjęła ocenę aktualnych tendencji  

i potrzeb regulacji obowiązków przedkontraktowych w polskim prawie cywilnym, ale  

z uwzględnieniem prawa unijnego. Spowodowane to było tym, że jak zauważyła, część umów 

w porządku krajowym jest determinowana co do swej regulacji albo inspirowana treścią prawa 

unijnego i w konsekwencji zachodzi potrzeba spojrzenia na regulację prawa krajowego, także 

z perspektywy tego, jak powinno się kształtować w przyszłości, z uwzględnieniem elementów 

determinujących rozwiązania krajowe, a pochodzących z porządku prawa Unii Europejskiej. 

Następnie sekretarz komisji omówiła strukturę pracy. Sam wybór tematu i celu badawczego 

został zaaprobowany przez komisję habilitacyjną, zwrócono jednak uwagę, że zasadnicze 

elementy pracy, czyli część 1 (dotycząca zagadnień ogólnych) i podsumowanie odbiegały pod 

względem ilości materiału naukowego, charakter wywodu, dyskursu, od dwóch pozostałych 

rozdziałów. Omawiając te dwa pozostałe rozdziały, zwrócono uwagę, że mają charakter 

opisowy i sprawozdawczy, że element naukowy, twórczy mieści się w pozostałych 

fragmentach. Jeśli chodzi o pierwszą część, dotyczącą zagadnień ogólnych i podsumowania, 

podczas dyskusji wskazano na naukowy charakter tych fragmentów, podkreślano, że wywody 

autorki mogą być inspiracją dla prac legislacyjnych, ponieważ stajemy przed zagadnieniem, 

czy obowiązek informacyjny powinien być wprowadzony szczegółowo przy poszczególnych 
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regulacjach, czy powinien przyjąć formę syntetyczną regulacji obowiązku informacyjnego 

przedumownego. Autorka opowiedziała się za tym drugim rozwiązaniem i w recenzji, 

szczególnie prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego, zostało to zaaprobowane. Zwrócono uwagę 

na to, że całe zagadnienie obowiązków przedkontraktowych i obowiązku informacyjnego  

w ogóle jest w fazie ewolucji, wobec powyższego problematyka powinna być obudowana teorią 

prawa. Na to zwróciła uwagę dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, zaznaczając, że oczekiwania co do 

tego, ile teorii tej obudowy powinno wynikać z monografii, było większe niż wyniki analizy 

tego fragmentu. Prof. dr hab. Fryderyk Zoll zwrócił uwagę na to, że analiza prawa polskiego  

z perspektywy europejskiej powoduje, że do wykorzystania jest bardzo dużo źródeł prawa,  

w konsekwencji nadanie opracowaniu atrakcyjnej formy jest trudne, monografia powinna  

w tym przypadku przyjąć postać pracy o charakterze syntetycznym i analitycznym, żeby 

zapanować nad rozproszonym materiałem. Za atut pracy prof. Zoll uznał fakt zrelacjonowania 

wyników badań w ramach projektów akademickich. Samo ujęcie tytułu zostało uznane za 

nieszczęśliwe. Oznacza ono, że komponent prawa unijnego – skoro „w świetle” – powinien być 

szeroki; w istocie, na co zwrócił uwagę prof. dr hab. Adam Brzozowski w swojej opinii, był 

raczej „na tle”, tzn. pewne elementy prawa unijnego miały być potraktowane jako wyznacznik 

właściwego spojrzenia na umowy w procesie krajowym, więc założeniem Habilitantki raczej 

nie była szeroka, kompleksowa analiza prawa unijnego, przy czym praca dotyczyła prawa 

cywilnego. Zwrócono uwagę, że autorka miała prawo ograniczenia zakresu materiału, który 

poddawała analizie, natomiast do tego powinna być dostosowana konstrukcja pracy, to było 

przedmiotem zastrzeżeń. Natomiast jeśli chodzi o dalsze uwagi, oprócz charakteru opisowego 

dwóch rozdziałów, to podkreślono, że ujęcie tematu po to, aby widoczny był wkład w rozwój 

prawa, powinno być nowe. Temat informowania w perspektywie europejskiej jest tematem 

podejmowanym od wielu lat. Jeśli Habilitantka trafnie zwraca uwagę na problem przeciążenia 

informacją, to powinna w ramach tego nowego ujęcia wskazać, które informacje należy 

pominąć, jaki znaleźć klucz do rozwiązania nadmierności informacji, które mają być 

dostarczone adresatowi. Zauważono, że w przypadku dwóch pozostałych rozdziałów, którym 

postawiono zarzut opisowego charakteru, mógł on być efektem przyjętej przez Habilitantkę 

metody opisu, tzn. poszukania jednakowych kryteriów dla różnych umów, żeby 

zestandaryzować wyniki tej analizy. Efekt był jednak taki, że fragmenty eksponowały to, co 

jest treścią informacji, ale stanowiły w niemałym stopniu przeniesienie elementów 

normatywnych, czyli fragmentów informacji wprost zaczerpniętych z przepisów do treści 

monografii. Stawiano zarzut opisowego charakteru rozdziałów. Lepiej został oceniony 

pozostały dorobek Habilitantki, przygotowane przez nią liczne opracowania. Zwrócono uwagę 
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na działalność naukową, na duże znaczenie popularyzatorskie tych publikacji. Prof. Zoll 

zauważył, że wśród artykułów są opracowania na wyższym poziomie naukowym niż 

monografia habilitacyjna. Dostrzeżono także brak publikacji w pismach zagranicznych. 

Podnoszono, że wkład Habilitantki w rozwój polskiego prawa szedł w odwrotnym kierunku, 

tzn. Habilitantka starała się przenieść na grunt prawa polskiego to, co wynika z prawa 

europejskiego. Przed uzyskaniem stopnia doktora Habilitantka odbywała liczne wyjazdy 

zagraniczne na staże. Uzyskała granty. Po doktoracie odbyła dwa staże zagraniczne. Posiada 

obszerny dorobek dydaktyczny, prowadziła specjalistyczne wykłady. Zwrócono uwagę na 

bardzo niewielki udział w konferencjach (jeden referat), ale zwrócono także uwagę na to, że 

nie włączyła do autoreferatu swoich wystąpień m.in. na posiedzeniach naukowych i wyjazdach 

szkoleniowych Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, oddzielając obszar pracy naukowej, 

związanej z Uniwersytetem i trwającej kilkanaście lat pracy w Biurze Studiów i Analiz SN, 

mimo że ta praca także ma charakter naukowy.  

Głos zabrała następnie dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ. Wyjaśniła, że swoją 

wypowiedź podzieli na dwie części: najpierw przedstawi, dlaczego wyraziła negatywną opinię 

na temat monografii Habilitantki, a następnie na prośbę członków komisji habilitacyjnej, prof. 

dr. hab. Fryderyka Zolla i dr hab. Moniki Jagielskiej, przedstawi także ich negatywne 

stanowisko. Powiedziała, że zaczynając pracę naukową, dostrzegła publikacje dr Wojtaszek-

Mik, czekała na jej następne publikacje, na spotkania na konferencjach, jednak późniejsze prace 

nie wnosiły nic nowego, Habilitantka nie przedstawiła żadnej publikacji, która przedstawiałaby 

cenną analizę, nie spotkała także jej na żadnej konferencji. Nie znalazła obszaru aktywności 

Habilitantki, który spełniłby kryteria nadania stopnia doktora habilitowanego. Dorobek nie 

musi być wybitny, ale w tym przypadku nie spełnia kryteriów nawet w stopniu minimalnym. 

Temat poruszany przez Habilitantkę nie jest nowy, forma przedstawienia tego tematu także nie 

jest nowatorska. Teza o przeładowaniu informacjami od lat 90. XX wieku pojawia się  

w literaturze, jednak Habilitantka nie analizuje w sposób satysfakcjonujący dostępnej literatury, 

nie przedstawia także własnej argumentacji, stwierdzając, że to przeładowanie informacjami 

istnieje. Brak nowatorskiego ujęcia tematu widoczny jest również w tym, że tak naprawdę  

w pracy nie ma żadnej argumentacji. Głównemu osiągnięciu zarzuca też brak aktualności  

– o ile zakres umów jest wyborem autorskim, to jednak od pracy będącej głównym 

osiągnięciem naukowym oczekiwać należy tego, że omawiane akty prawne są aktualne. Wobec 

tego wartość naukowa omawianego osiągnięcia jest bardzo ograniczona. Nie ma również 

wartości informacyjnej, jest miejscami nieaktualna, nawet na dzień oddania do druku. Ocena 
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innych osiągnięć także nie jest pozytywna. Habilitantka od uzyskania stopnia doktora, tzn.  

w okresie 18 lat, miała tylko jedno wystąpienie na konferencji, w jednostce macierzystej. Prof. 

Namysłowska ostrożnie podchodzi do tezy, że pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze są 

lepiej oceniane niż główne osiągnięcie. Przyznaje, że pojawiły się takie opinie, jednak sama 

lepiej oceniła tylko jeden tekst, opublikowany w „Przeglądzie Prawa Handlowego”. Dorobek 

dydaktyczny ocenia pozytywnie, ale zauważa także, że Habilitantka wykonuje po prostu 

obowiązki pracownika, do których wszyscy są zobowiązani. Nie poddano ocenie dorobku 

dotyczącego współpracy międzynarodowej, zatem musi być oceniony negatywnie. Następnie 

prof. Namysłowska przedstawiła stanowisko dr hab. Moniki Jagielskiej, która zauważyła, że 

główne osiągnięcie ma potencjał, ale nie został on zrealizowany. Wśród wielu argumentów 

prof. dr. hab. Fryderyka Zolla należałoby wskazać ten, że od przedstawicieli nauki, którzy 

zajmują się prawem europejskim, wymagana jest obecność na forum europejskim, w tym 

przypadku brak jest nawet prób umiędzynarodowienia dorobku. Zarówno prof. Jagielska, jak  

i prof. Zoll wskazywali na deskryptywny dorobku Habilitantki. Najlepiej sformułował to prof. 

Zoll, który stwierdził, że opracowania naukowe powinny być „Wikipedią Plus”, czyli wiedza 

powinna wykraczać poza to, co można wyczytać w Internecie. W opinii prof. Namysłowskiej 

przyznanie stopnia doktora habilitowanego przy takim dorobku, którego żaden element nie 

spełnia wymogów, deprecjonowałby samą habilitację, a więc ciężką pracę innych osób.  

Za pośrednictwem czatu prof. dr hab. Robert Grzeszczak napisał: „Po wysłuchaniu 

sprawozdania Pani Sekretarz mam kilka wątpliwości, ale zastanawia mnie rzecz przedstawiania 

w dorobku habilitacyjnym spraw / prac pisanych w innej pracy, pozauniwersyteckiej. Osobiście 

jestem przeciwny, aby wskazywać opinie prawne, ekspertyzy itp. – ale pisane w ramach pracy 

np. w kancelariach / biurach / jednostkach obsługujących (nawet SN czy Sejm), jako element 

dorobku naukowego”. Dodał: „Pozwolę sobie przypomnieć więc, że wymagane jest przede 

wszystkim sformułowanie jednoznacznej oceny czy osiągnięcia naukowe, a także dydaktyczne, 

współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i organizacjami naukowymi, a także 

działalność popularyzującą naukę i czy stanowią one znaczny wkład autora w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej”. 

Głos zabrała dr hab. Beata Janiszewska, która powróciła do dwóch kwestii: zwróciła uwagę, że 

dr Wojtaszek-Mik uzyskała indywidualny grant Komisji Europejskiej oraz że prowadzone 

zajęcia uzyskały wysoką ocenę, jest uważana za bardzo dobrego nauczyciela akademickiego, 

zwłaszcza z bardzo dużego obszaru tematycznego. Odniosła się do pytania prof. Grzebyk 

zadanego za pośrednictwem czatu, odpowiadając, że efektem grantu Ministerstwa Nauki jest 
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monografia habilitacyjna, natomiast grant Komisji Europejskiej dotyczący europeizacji 

polskiego prawa umów znalazł odzwierciedlenie w prowadzonych zajęciach (konwersatoriach 

lub wykładach specjalistycznych).  

Za pośrednictwem czatu prof. Monika Namysłowska napisała: „Chciałabym tylko wskazać, że 

kryteria oceny dorobku muszą być spełnione łącznie, czyli konieczna jest ocena pozytywna 

dorobku naukowego, dydaktycznego itd., zatem nie wystarczy dobra ocena wyłącznie grantu”. 

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zaproponowała za pośrednictwem czatu: „Może nie 

powinniśmy mieszać grantów dydaktycznych i naukowych zatem”. 

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zapytała o to, czy brak udziału w konferencjach 

dyskwalifikuje dorobek habilitacyjny, zwłaszcza przy niejednoznacznych recenzjach.  

W przedstawionej dokumentacji pojawia się informacja, że dorobek przed uzyskaniem stopnia 

doktora jest większy niż po uzyskaniu stopnia.  

Prof. dr hab. Wojciech Kocot poprosił prof. Namysłowską, aby syntetycznie przedstawiła,  

z punktu widzenia art. 16 ustawy, jakie konkretnie zarzuty stawiane są Habilitantce.  

Dr hab. Monika Namysłowska odpowiedziała prof. Grzebyk, że poruszano dwie kwestie. 

Pierwsza dotyczyła braku udziału w konferencjach. Zauważyła, że organizowanych jest bardzo 

wiele konferencji, sama jeździ na konferencje średnio 20 razy w roku, dlatego dziwić może 

fakt, że dr Wojtaszek-Mik w ciągu 18 lat nie jeździła na konferencje, nie wygłaszała referatów, 

nie rozpowszechniała wyników swoich badań. W tym wypadku musi to być ocenione 

negatywnie. Odpowiadając na drugie pytanie, potwierdziła, że więcej prac opublikowała 

Habilitantka przed doktoratem. Podkreśliła jednak, że na ich podstawie nie można ubiegać się 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Odpowiadając na pytania prof. Kocota, stwierdziła, 

że we wcześniejszej wypowiedzi wskazywała, kto sformułował dane stanowisko. Podkreśliła, 

że wszystko jest zawarte w protokole. Zwróciła także uwagę, że trzy głosy negatywne to były 

głosy osób spoza Uniwersytetu Warszawskiego. Syntetycznie może ująć te głosy w następujący 

sposób: dorobek habilitantki nie spełnia najważniejszego kryterium ustawowego, jakim jest 

znaczny wkład w rozwój dyscypliny. Oceniano każde z kryteriów dodatkowych, nie tylko 

monografię, która otrzymała złą ocenę. Dlatego ocenie poddano pozostały dorobek, żadne 

kryteria nie zostały pominięte. Zauważyła, że są ciekawe elementy w otrzymanych materiałach, 

np. granty, jednak patrząc na całość dorobku, to większość kryteriów nie została spełniona,  

a do negatywnej oceny wystarczyło, żeby jedno nie zostało spełnione.  
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Dr hab. Beata Janiszewska, odnosząc się do wypowiedzi prof. Namysłowskiej, zauważyła, że 

te uwagi były zgłaszane podczas posiedzenia, są zawarte w protokole. Do uzyskania stopnia 

doktora potrzebna jest jedna publikacja, a dr Wojtaszek-Mik miała tych publikacji 14, wykazała 

się także licznymi wyjazdami zagranicznymi. Obszarem zainteresowań Habilitantki jest prawo 

cywilne, choć prawdą jest, że z perspektywy europejskiej. Być może na forum 

międzynarodowym ta wymiana myśli odbywa się w większym zakresie na konferencjach. 

Zwróciła uwagę, że posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego są ogromnym  

wyzwaniem intelektualnym.  

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak za pośrednictwem czatu napisał: „Przepraszam – ale nie ma 

znaczenia dorobek uzyskany przed stopniem doktora, a tylko i wyłącznie uzyskany po. A zatem 

rozmawiajmy o tym, co wydarzyło się po 2001 roku”. 

Dr hab. Wojciech Machała również za pośrednictwem czatu zauważył: „Zgadzam się, 

posiedzenie naukowe Izby SN należy traktować na równi z konferencjami”. 

Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. odniósł się do wcześniejszego stwierdzenia, że duża część 

dorobku Habilitantki pochodzi sprzed doktoratu. W art. 16 ustawy jest mowa o osiągnięciu, ale 

i o istotnej aktywności naukowej. Nie ma warunku, aby spełnić każdy z tych elementów. 

Dorobek po doktoracie także uznał za przyzwoity. Dlaczego Habilitantka ma być karana za to, 

że była bardzo dobra przed doktoratem, a potem była już tylko dobra? Ten poziom 

odzwierciedla poziom innych Habilitacji przyjmowanych na Wydziale Prawa, a dorobek wnosi 

wiele na styku prawa polskiego i prawa unijnego, i to jest wartość dodana badań naukowych.  

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zauważyła, że art. 16 ustawy, do którego odwołuje się 

prof. Karski, mówi o tym, że zalicza się osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora. Zwłaszcza 

w prawie zdarza się, że dana osoba łączy działalność naukową i zawodową. Natomiast Rada 

ocenia wyłącznie dorobek naukowy. Zwróciła uwagę na to, że dr Wojtaszek-Mik jest związana 

z ośrodkiem warszawskim, a w Warszawie organizuje się bardzo dużo konferencji. Habilitacja 

jest awansem naukowym, nie można mówić tu o karze. Habilitant nie musi spełniać wszystkich 

kryteriów łącznie, ale Komisja powinna się ustosunkować do wszystkich – i tak też zrobiła. 

Dr hab. Mateusz Pilich za pośrednictwem czatu napisał: „Potwierdzam, ustawa jednoznacznie 

zawiera w art. 16 ust. 1 dodatek «po uzyskaniu stopnia doktora». Zresztą to logiczne, dlaczego 

dwa razy liczyć to samo?”. 

Przewodniczący Rady wspomniał, że w jego postępowaniu habilitacyjnym jeden z recenzentów 

chciał mieć wgląd do dorobku przed doktoratem, nie po to jednak, by go oceniać, ale po to, by 

sprawdzić, czy nie ma w dorobku po doktoracie autoplagiatu. W nawiązaniu do dyskusji 
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wyjaśnił, że sama ustawa nie wymienia takich szczegółów, jak np. udział w konferencjach czy 

komitetach organizacyjnych konferencji, natomiast te kwestie znajdują się w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już nieobowiązującym, ale znajdującym zastosowanie 

w tym postępowaniu, operacjonalizującym kryteria z art. 16 ustawy. W nawiązaniu do kwestii 

udziału w wewnętrznych pracach Sądu Najwyższego przewodniczący obrad zwrócił uwagę, że 

rozporządzenie przewiduje również takie kryteria, jak np. wykonywanie ekspertyz, i to podlega 

ocenie w ramach dorobku dydaktycznego, choć jest to kryterium odmienne rodzajowo od 

udziału w konferencjach.  

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. za pośrednictwem czatu napisała: „Chciałam jeszcze 

dodać, że moim zdaniem zadaniem sekretarza jest nie bycie adwokatem habilitanta/tki, ale 

obiektywne zreferowanie procedury w sprawie”. 

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak zaproponował, aby zmierzać do końca dyskusji. Rada 

wysłuchała opinii prof. Namysłowskiej, wygłoszonej w sposób spokojny i rzeczowy, 

zrelacjonowała stanowisko autorytetów, którzy byli na posiedzenie Komisji habilitacyjnej. 

Zwrócił się do prof. Janiszewskiej, by nie oceniała wypowiedzi recenzent dorobku. Jeśli 

pozwoli się na praktykę, by sekretarz komisji habilitacyjnej odnosi się do tego, co mówi 

recenzent podczas posiedzeń, to znacznie wydłuży się czas dyskusji, a recenzenci będą się 

obawiali wypowiedzieć swoją opinię, w obawie przed oceną. Rada powinna dyskutować  

o faktach, w opinii prof. Grzeszczaka już można przystąpić do głosowania.  

Dr hab. Beata Janiszewska zauważyła, że posiedzenia naukowe Izby Cywilnej związane są  

z poważnymi wystąpieniami, w których mówi się o prawie do prawników.  

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr 

Ewie Wojtaszek-Mik:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 32 

Liczba oddanych głosów za – 9 

Liczba oddanych głosów przeciw – 19 

Liczba wstrzymujących się – 4 
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Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów dla wniosku o nadanie stopnia 

przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała o tej treści nie została podjęta. Otworzył dyskusję 

ponownie, aby przejść do głosowania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego. Głos zabrał dr hab. Karol Karski, prof. ucz., który powiedział, że czuje 

dyskomfort, gdy słyszy argumenty ad personam wobec innych osób. Pojawił się zarzut wobec 

prof. Janiszewskiej, że sekretarz Komisji nie powinien być adwokatem Habilitantki, tymczasem 

w jego opinii powinien być adwokatem stanowiska komisji habilitacyjnej. Stanowisko Komisji 

było pozytywne, w związku z tym obowiązkiem prof. Janiszewskiej było przedstawienie 

stanowiska komisji, a nie wniosku mniejszości, dlatego chciałby podziękować za rzetelne 

zreferowanie tej sprawy.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Tatiana Chauvin napisała: „Przypominam, że sekretarz też 

ocenia dorobek”. 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie tajne, wyjaśniając zasady techniczne głosowania nad uchwałą negatywną.  

Głosowanie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie 

Wojtaszek-Mik:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 18 

Liczba oddanych głosów przeciw – 7 

Liczba wstrzymujących się – 5 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że odmówiono nadania dr Ewie Wojtaszek-Mik stopnia 

doktora habilitowanego.  

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

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Cezaremu Błaszczykowi. Sprawę 

referował sekretarz komisji dr hab. Wojciech Machała. Habilitant jako osiągnięcie naukowe 

przedstawił monografię „Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego”. Oprócz tej publikacji 

wydał jeszcze jedną pracę, poświęconą innej tematyce, a mianowicie ustrojowi, który 

ukształtował się na terenach kontrolowanych przez opozycję syryjską „Rożawa. 

Demokratyczny konfederalizm i myśl ustrojowa Demokratycznej Federacji Północnej Syrii”. 
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Jest tłumaczem prac z zakresu doktryn politycznych i prawnych, a także autorem opracowań 

naukowych tych tłumaczeń oraz autorem 11 artykułów. Podkreślano, że może nie jest to 

dorobek imponujący ilościowo, ale zauważono, że został zebrany w bardzo krótkim czasie od 

uzyskania stopnia doktora (w ciągu trzech lat). Zwrócono uwagę na dość zróżnicowane 

zainteresowania Habilitanta, który swoje główne zainteresowanie ogniskuje wokół zagadnień 

związanych z historią myśli politycznej i prawnej, ale porusza różne zagadnienia związane  

z teorią prawa, prawem nowych technologii. Jest naukowcem nowego pokolenia o bardzo 

wszechstronnych zainteresowaniach naukowych. Wszyscy recenzenci pozytywnie ocenili 

konstrukcję monografii i jej walory naukowe. Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-

Kozłowska w swej recenzji wyraziła krytyczne zdanie odnośnie do poglądów głoszonych przez 

Habilitanta, zastrzegając jednocześnie, że jest to wypowiedź o charakterze polemicznym, a nie 

krytycznym w znaczeniu dyskwalifikującym. Prof. Machała przytoczył duży fragment 

wypowiedzi dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG, która stwierdziła, że Habilitant 

w swej pracy prowadzi wywód w sposób prawidłowy, z zachowaniem spójności, a także  

z dobrze zastosowanym warsztatem naukowym. Pozytywna uchwała komisji została  

przyjęta jednogłośnie.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, po czym wobec braku głosów zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr.  

Cezaremu Błaszczykowi:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 21 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 5 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dr. Cezaremu Błaszczykowi został nadany stopień  

doktora habilitowanego.  

Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktu porządku obrad – do głosowania  

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marii 

Nowak. Poinformował Radę o monografii wskazanej jako główne osiągnięcie Habilitantki, po 
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czym otworzył dyskusję. Głos zabrał dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz., który poprosił  

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania. Książka, którą dr Nowak przedstawiła 

jako osiągnięcie naukowe, jest efektem długiej i ciężkiej pracy, jest bardzo ciekawa, przynosi 

nowe wyniki badawcze, a samo wydawnictwo, w którym dzieło się ukazało, jest 

wydawnictwem 300-punktowym. Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr Marii Nowak:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 28 

Liczba oddanych głosów za – 27 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 0 

Przewodniczący stwierdził, że Rada wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr Marii Nowak. 

 

Następnym punktem porządku obrad było głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Szczuckiego. Przewodniczący 

poinformował Radę o monografii wskazanej jako główne osiągnięcie Habilitanta, po czym 

otworzył dyskusję, a wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr. Krzysztofa Szczuckiego:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 28 

Liczba oddanych głosów za – 21 

Liczba oddanych głosów przeciw – 4 

Liczba wstrzymujących się – 3 

Przewodniczący stwierdził, że Rada wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr. Krzysztofa Szczuckiego. 
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Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy nadania 

stopnia doktora mgr. Michałowi Patrykowi Sadłowskiemu. Otworzył dyskusję, a wobec braku 

głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  

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

Patrykowi Sadłowskiemu:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 28 

Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 2 

Liczba wstrzymujących się – 6 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnych punktów porządku obrad – do głosowania  

w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Janowi 

Siudeckiemu oraz mgr Katarzynie Kamińskiej. Wobec braku głosów w dyskusji w obu 

przypadkach zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia promotora w osobie dr. hab. Piotra Bogdanowicza  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Siudeckiemu: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 23 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 2 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia promotora w osobie prof. dr hab. Inetty Jędrasik-

Jankowskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie 

Kamińskiej:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 
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Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 3 

Liczba wstrzymujących się – 3 

Przewodniczący stwierdził, że Rada wyznaczyła promotorów w obu tych postępowaniach. 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do głosowania  

w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. 

Michałowi Górskiemu. Poinformował członków Rady, że jedna z osób, która zasiadała  

w Komisji Egzaminacyjnej w tym postępowaniu, zrezygnowała, dlatego należy powołać 

Komisję Doktorską, a nie przekształcić Komisję Egzaminacyjną. Zaproponował, aby w miejsce 

dr hab. Magdaleny Błaszczyk do Komisji weszła dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst. 

Promotor rozprawy doktorskiej dr hab. Paweł Waszkiewicz przedstawił sylwetkę prof. 

Woźniakowskiej-Fajst, podkreślając, że tematyka doktoratu mgr. Górskiego mieści się w jej 

obszarze zainteresowań naukowych. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku 

głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne nad składem komisji. 

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora mgr. Michałowi Górskiemu: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

prof. dr hab. 

Piotr Girdwoyń 

36 29 27 2 0 

prof. dr hab. 

Ewa Gruza 

36 29 24 5 0 

dr hab. 

Przemysław 

Konieczniak 

36 29 28 1 0 



Strona 22 z 33 

 

dr hab. Barbara 

Namysłowska-

Gabrysiak 

36 29 29 0 0 

dr hab. Monika 

Płatek, prof. 

ucz. 

36 29 23 4 2 

prof. dr hab. 

Tadeusz 

Tomaszewski 

36 29 24 2 3 

dr hab. 

Jarosław Utrat-

Milecki, prof. 

ucz. 

36 29 28 0 1 

dr hab. 

Dagmara 

Woźniakowska-

Fajst 

36 29 28 1 0 

dr hab. 

Sławomir 

Żółtek, prof. 

ucz. 

36 29 26 2 1 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – wyznaczenia składu 

komisji egzaminacyjnych i powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha 

Tomaszewskiego. Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził  

głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych i recenzentów  

w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Tomaszewskiego: 
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 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

prof. dr hab. 

Krystyna 

Chojnicka 

(recenzent) 

36 29 29 0 0 

dr hab. Andrzej 

Wrzyszcz, prof. 

UMCS 

(recenzent) 

36 29 27 0 2 

prof. dr hab. 

Marek Zubik 

(przewodniczący 

– egzamin z 

doktryn 

polityczno-

prawnych) 

36 29 25 2 2 

dr hab. 

Krzysztof 

Koźmiński 

(egzaminator – 

egzamin z 

doktryn 

polityczno-

prawnych) 

36 29 25 3 1 

dr hab. 

Sławomir 

Lewandowski, 

prof. ucz. 

(członek komisji 

– egzamin z 

36 

 

29 27 0 2 
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doktryn 

polityczno-

prawnych) 

dr hab. Marcin 

Wiącek, prof. 

ucz. (członek 

komisji – 

egzamin z 

doktryn 

polityczno-

prawnych) 

36 29 25 3 1 

dr hab. Jacek 

Petzel (członek 

komisji – 

egzamin z 

doktryn 

polityczno-

prawnych) 

36 29 21 6 2 

dr hab. Marcin 

Wiącek, prof. 

ucz. 

(przewodniczący 

– egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 29 25 3 1 

mgr Jolanta 

Urbanik 

(egzaminator – 

egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 29 26 2 1 

dr hab. Jacek 

Petzel (członek 

36 29 22 6 1 
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komisji – 

egzamin z 

języka 

angielskiego) 

dr hab. Tatiana 

Chauvin 

(przewodnicząca 

– egzamin z 

filozofii) 

36 29 29 0 0 

dr hab. 

Agnieszka 

Nogal, prof. ucz. 

(egzaminator – 

egzamin z 

filozofii) 

36 29 28 1 0 

dr hab. 

Sławomir 

Lewandowski, 

prof. ucz. 

(członek komisji 

– egzamin z 

filozofii) 

36 29 27 1 1 

 

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

awansu wewnętrznego. Poinformował, że Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

ponownie zwrócił się do Rady, by wyznaczyła członka komisji do spraw oceny dorobku  

w związku z wszczęciem procedury awansu wewnętrznego dr. hab. Tomasza Przesławskiego 

na stanowisko profesora uczelni. IPSiR zaproponował na członka komisji dr hab. Aldonę 

Nawój-Śleszyński, prof. UŁ. Przewodniczący poinformował, że sprawdził tę kandydaturę  

w bazie Ludzie Nauki i że prof. Nawój-Śleszyński nie występowała w roli recenzenta  

w postępowaniach awansowych dr. hab. Tomasza Przesławskiego. Otworzył dyskusję, a wobec 

braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  
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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 – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 35 

Liczba oddanych głosów za – 25 

Liczba oddanych głosów przeciw – 4 

Liczba wstrzymujących się – 6 

 

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

ustalenia kryteriów nominacji rektorskich do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne. 

Poinformował, że z wielu względów byłoby pożądane, aby ustalić te kryteria podczas tego 

posiedzenia. Przypomniał, że dyskusja w tej sprawie już się toczyła podczas ostatniego 

posiedzenia przed wakacjami. Głos zabrał dr Aleksander Grebieniow, członek powołanej przez 

Radę komisji stałej, który przedstawił efekty jej prac. Poinformował, że nowy projekt 

kryteriów, przedstawiony członkom Rady, został uzupełniony na podstawie uwag, które zostały 

zgłoszone podczas posiedzenia w czerwcu. Komisja uznała, że te kryteria powinny 

uwzględniać wyłącznie indywidualne osiągnięcia naukowe kandydatów i być powiązane  

z systemem ewaluacji dyscypliny. Jest to uzasadnione, w odczuciu komisji, w dwójnasób: po 

pierwsze jednym z podstawowych zadań Rady Dyscypliny jest koordynowanie działań 

zmierzających do przygotowania ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu w ramach 

dyscypliny, a po drugie komisja jest przekonana, że osoby zasiadające w Radzie powinny 

spełniać wysokie standardy naukowe. Dr Grebieniow podkreślił fundamentalne znaczenie 

proponowanych kryteriów podstawowych.  

Głos zabrał dr hab. Karol Karski, prof. ucz., który podziękował za elastyczność  

w zaproponowanych kryteriach. Zauważył, że w pewnym stopniu odzwierciedlają one 

dyskusję, która miała miejsce poprzednio. Wnosi jednak o poprawkę składającą się z trzech 

elementów, podkreślając, że propozycje te zyskały akceptację Prodziekana dr. hab. Piotra 

Grzebyka. Kompetencją Rady jest nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego. Jedna 

z propozycji kryteriów jest z tym powiązana, a mianowicie pełnienie funkcji promotora. Druga 

propozycja zmierza do tego, co już było propozycją komisji, tzn., aby była możliwość 

zaliczania publikacji w dwóch pismach w wysokości 70 punktów. Trzecia poprawka dotyczy 
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powrotu do tego, co już było w kryteriach rektorskich, czyli opieka nad doktorantem, który 

uzyskał grant. Głos zabrał Prodziekan Grzebyk, który rozwinął wypowiedź prof. Karskiego  

i przedstawił kontekst proceduralny tych kryteriów. Przypomniał o toczącej się podczas 

czerwcowego posiedzenia dyskusji i wniesionych wówczas uwagach, zauważył, że jedynie 

prof. Karski zgłosił poprawki do przesłanego członkom Rady projektu. Komisja po 

przeanalizowaniu tych trzech poprawek uznała, ze nie burzą one myśli przewodniej projektu. 

Powiedział, że te trzy poprawki mają jego rekomendację. Umieścił na czacie treść poprawek: 

Kryterium 14 

Opieka nad doktorantem, który uzyskał grant naukowy przyznany przez jedną  

z następujących polskich instytucji finansujących: NCN, NCBiR, FNP, NAWA oraz 

MNiSW lub finansowany albo współfinansowany ze środków zagranicznych, w tym ze 

środków Unii Europejskiej, realizowany na UW w ostatnich 4 latach przed datą 

rozpoczęcia kadencji Rady. 

  

Do spełnienia kryterium wymagane: 1 

 

Kryterium 15 

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnich 4 latach przed datą rozpoczęcia kadencji 

Rady w czasopismach naukowych wskazanych w aktualnym wykazie MNiSW, z których 

każde czasopismo powinno posiadać co najmniej 70 punktów. 

  

Do spełnienia kryterium wymagane: 2 

 

Kryterium 16 

Pełnienie funkcji promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim lub 

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, zakończonym nadaniem stopnia. 

 

Do spełnienia kryterium wymagane: 1 

 

Głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Kocot, którego zaniepokoiło główne przesłanie tego 

projektu, tzn. promowanie indywidualnych osiągnięć naukowych. To nie ma związku  

z tematem kryteriów, indywidualne osiągnięcia naukowe powinny być badane w procedurach 

awansowych. Zdaniem prof. Kocota głównym kryterium powinno być doświadczenie  
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w kształceniu kadry naukowej. Stwierdził, że kryteria podstawowe są oczywiste i równie 

dobrze można by wpisać do nich warunek posiadania umowy o pracę. Większość z kryteriów 

dodatkowych nie ma nic wspólnego z działalnością w Radzie (np. cytowania). Te kryteria 

preferują ludzi zaczynających karierę dziesięć lat temu, a nie dawniej. Uznał, że nie ma dla 

osób takich jak on miejsca w nowej radzie. Eliminuje się ludzi najbardziej doświadczonych, 

profesorów tytularnych. Nazwał kryteria niesprawiedliwymi i nieuczciwymi, 

niedostosowanymi do typu działalności. Zwrócił także uwagę na ich liczbę, w jego opinii jest 

ich za dużo, wystarczyłoby 4–5. Dodał, że kryteria, które zaproponował prof. Karski, są słuszne 

i jest to właściwy kierunek. Jest przeciwny temu projektowi, który należy zredukować do kilku 

kryteriów. Warunek 100 pkt za publikację w czasopiśmie jest wygórowany, nie do osiągnięcia 

w czasopismach polskich. Dodał, że nikt nie zwracał się do niego o opinię w sprawie tych 

kryteriów, bo było wiadomo, że jest wobec nich krytyczny. 

Za pośrednictwem czatu prof. dr hab. Ewa Gruza zauważyła: „Te kryteria są wyjątkowo 

wykluczające szczególnie starszą kadrę”, z tą opinią zgodził się, także w pasku czatu, prof. dr 

hab. Robert Grzeszczak.  

Przewodniczący Rady, odnosząc się do wypowiedzi prof. Kocota, zauważył, że tak 

podstawowy warunek, jakim jest zaliczenie do liczby N i afiliowanie swoich prac przy 

Uniwersytecie Warszawskim, wcale nie jest powszechnie spełniony, dlatego w praktyce 

wymaganie spełnienia tego warunku jest uzasadnione. Przypomniał, że komisja podczas 

posiedzenia 30 czerwca zadeklarowała otwartość na uwagi do projektu. Podziela zdanie, że 

Rada powinna nad tym popracować jeszcze dłużej, ale Rektor oczekuje, że otrzyma gotowy 

dokument 18 września. Odnosząc się do liczby kryteriów, zauważył, że im szerszy zbiór 

kryteriów, tym łatwiej jest znaleźć takie, które samemu się spełnia. Ponadto im więcej 

kryteriów, tym większą swobodę ma Rektor w wyborze kandydatów do Rady.  

Głos ponownie zabrał prof. dr hab. Wojciech Kocot, który zapytał, kto będzie wskazywał 

kandydatów do Rady. Uściślił, że jest za skróceniem listy kryteriów, ale zarazem za 

ograniczeniem liczby kryteriów wymaganych od danej osoby (np. 4 kryteria na liście i 2–3 do 

spełnienia). Ponownie wyraził opinię, że kryterium opublikowania monografii preferuje osoby, 

które rozpoczęły karierę niedawno. Zgłosił obawę, że jednym osiągnięciem można spełnić 

więcej niż jedno kryterium. 

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. ucz. powiedziała, że troską członków komisji było 

to, by te kryteria dawały równą szansę wszystkim i nikogo nie wykluczały. Nawet jeśli efekt 

nie jest doskonały, to jednak komisja starała się, by nikt nie został pominięty. Zgadza się  
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z opinią, że tych kryteriów jest dużo, ale zwróciła uwagę, że wybór jest warunkowany tylko 

czterema dodatkowymi kryteriami. Gdyby z kolei tych kryteriów było mało, to ograniczałoby 

to prawa.  

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska poparła wypowiedź prof. Rogackiej-

Rzewnickiej. Zauważyła, że do obecnej Rady zostały powołane osoby, które nie spełniały 

ustalonych kryteriów. Zapytała, w jaki sposób zostaną powołani członkowie nowej Rady. 

Odniosła się także do wypowiedzi prof. Kocota, zastanawiając się, czy jeśli monografia 

pochodzi z postępowania awansowego, to czy są to równe warunki dla wszystkich. Osoby, 

które już nie prowadzą postępowań awansowych, piszą monografie z powodów takich, dla 

których naukowiec powinien pisać. Natomiast monografie pochodzące z postępowań 

awansowych promują te osoby, które właśnie uczestniczą w tych postępowaniach. Czy wobec 

tego nie należałoby dodać zastrzeżenia, że to nie mogą być monografie, które są podstawą 

postępowań awansowych? 

Za pośrednictwem czatu dr Jacek Piecha napisał: „Panie Profesorze (do wypowiedzi prof. 

Kocota) – nie jest tak – jest przypis 2, który ogranicza możliwość wykorzystania jednego 

osiągnięcia do zaliczenia do kilku kryteriów”.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. napisała: „Awans nie jest 

obowiązkiem. Nikt (obecnie) nikogo nie zmusza do pisania książki habilit./książki 

profesorskiej, dlaczego więc wykluczać te osiągnięcia”. Prof. dr hab. Krystyna 

Szczepanowska-Kozłowska odpowiedziała, również na czacie: „Aby szanse wszystkich były 

równe!”. 

Prodziekan Piotr Grzebyk, odnosząc się do wypowiedzi prof. Kocota, zauważył, że pomysł, 

aby do Rady wchodzili wyłącznie profesorowie, został przyjęty np. na Uniwersytecie 

Jagiellońskim na etapie prac nad statutem uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim przyjęto 

model mieszany, zakładający, że część osób do Rady wybiera Rektor i są to osoby 

reprezentujące wysoki poziom naukowy. Punktem wyjściowym dla komisji były kryteria 

przyjęte przez poprzednie kolegium rektorskie w 2019 r. Im więcej kryteriów, tym lepiej dla 

osób ubiegających się o członkostwo w Radzie. Należy zaproponować Rektorowi, aby 

informacje o kandydatach do Rady były umieszczone na stronie internetowej, tak aby każdy, 

kto ma wątpliwości, mógł sprawdzić, czy kandydat spełnia kryteria.  

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zwróciła uwagę na jawność kryteriów. Zdarza się, że od 

osób, które teraz chcą uzyskać stopień doktora habilitowanego, wymaga się np., aby 
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współpracowały z ośrodkami zagranicznymi, jednak mogą być oceniane przez osoby, które 

tego kryterium nie spełniają. Nie powinno być tak, że osoby spełniające najwyższe kryteria nie 

są premiowane nominacją rektorską.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Kacper Gradoń napisał: „Chciałbym tylko delikatnie zwrócić 

uwagę na to, że te kryteria dotyczą tylko tzw. listy rektorskiej. Zdecydowana większość miejsc 

w składzie Rady pochodzi z wyboru, gdzie – o ile się nie mylę – nie ma szczegółowej listy 

kryteriów”.  

Dr Aleksander Grebieniow dodał na czacie: „Dla kandydatów z wyboru nie ma żadnych 

kryteriów”. 

Dr Jan Winczorek za pośrednictwem czatu napisał: „Pozwolę sobie zabrać głos jako osoba 

powołana do RND w kurii rektorskiej. Dostrzegam istotną rację w tym, żeby w tej roli mogli 

występować także pracownicy niesamodzielni, a więc niebiorący udziału w większości 

głosowań. Dzięki temu informacje o pracach RND, w tym o kryteriach awansów, mogą  

w naturalny sposób, na zasadzie kontaktów koleżeńskich, trafić do osób tym najmocniej 

zainteresowanych, czyli będących przed awansem. Myślę, że to jest w interesie tych osób, RND 

i dyscypliny w ogóle”. 

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak napisał: „Zgadzam się z opinią (także) pana Gradonia  

– odnosząc się do braku jakichkolwiek kryteriów minimalnych co do zdolności bycia 

wybranym do tej rady”. 

Dr Aleksander Grebieniow zauważył za pośrednictwem czatu: „Do wypowiedzi prof. Kocota: 

możemy przyjąć też odwrotną logikę: dyskutowane kryteria dotyczą wyłącznie 1/3 składu 

Rady. Zatem jakiekolwiek te kryteria by nie były, nie zabierają nikomu drogi do członkostwa 

w Radzie”.  

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf zwróciła uwagę, że niewiele jest czasopism, w których 

można uzyskać za publikację 70 punktów. Trudne do wykonania może być zatem to, aby 

opublikować dwa artykuły za 70 punktów, zwłaszcza że należy także wziąć pod uwagę długi 

okres oczekiwania na opublikowanie. Zaproponowała, aby obniżyć to kryterium do  

40 punktów.  

Prodziekan Piotr Grzebyk wyjaśnił, że propozycja dotycząca dwóch publikacji za 70 punktów 

jest propozycją prof. Karskiego zgłoszoną w formie poprawki do projektu. W samym projekcie 

była mowa o publikacji za co najmniej 100 punktów. O kategorii A+ w dyscyplinie decydują 

w zasadzie artykuły opublikowane w czasopismach za 100 punktów oraz monografie 
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opublikowane w wydawnictwach z drugiego poziomu. Opublikowanie w czasopiśmie za 40 

punktów w niczym nie wyróżnia, zatem jeśli członkowie Rady zgodzą się, że te kryteria mają 

być ściśle związane z ewaluacją, to wtedy jest głęboki sens podnoszenia poprzeczki.  

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie 

poprawki zgłoszonej przez prof. Karskiego do projektu kryteriów nominacji rektorskich (trzy 

dodatkowe kryteria), a następnie głosowanie w sprawie ustalenia kryteriów nominacji 

rektorskich do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.  

Głosowanie w sprawie poprawki do projektu kryteriów nominacji rektorskich do Rady 

Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 18 

Liczba oddanych głosów przeciw – 8 

Liczba wstrzymujących się – 5 

 

Głosowanie w sprawie ustalenia kryteriów nominacji rektorskich do Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki Prawne: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 21 

Liczba oddanych głosów przeciw – 3 

Liczba wstrzymujących się – 6 

 

Kryteria nominacji rektorskich zostały więc przyjęte, w brzmieniu uzupełnionym o poprawkę 

zgłoszoną przez prof. Karskiego.  

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do zatwierdzenia 

protokołu posiedzenia z 30 czerwca. Wobec braku uwag zarządził głosowanie: za przyjęciem 

protokołu było 27 osób, 2 osoby były przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Protokół został 

więc przyjęty.  
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Następnie przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do wolnych 

wniosków. Głos zabrała dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz., która nawiązała do dyskusji, która 

toczyła się podczas omawiania sprawy nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr. Łukaszowi Żelechowskiemu. Zwróciła uwagę, że książka habilitacyjna 

opublikowana w Wydawnictwie C.H. Beck nie była recenzowana, jest to zła praktyka. 

Zapytała, czy Rada nie powinna wystosować pisma do Wydawnictwa C.H. Beck ze 

stanowiskiem Rady w tej sprawie. Podkreśliła także, że takie publikacje, chociaż finansowane 

przez Wydział Prawa, nie przynoszą Wydziałowi punktów.  

Dr hab. Tatiana Chauvin poparła wniosek prof. Grzebyk. Zwróciła także uwagę na brak 

odpowiedniej redakcji wydawniczej. Drugą kwestią, którą poruszyła prof. Chauvin, była 

sprawa dodatkowych materiałów (trzech pism dotyczących sprawy dr Anny Krynieckiej-

Piotrak), które otrzymali członkowie Rady, a które nie zostały omówione podczas posiedzenia. 

Czy na następnym posiedzeniu Rada będzie się do nich ustosunkowywać? Kwestię określiła 

jako palącą i powodującą napięcie. Spytała o przeznaczenie tych pism. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wspomniane pisma zostały skierowane do Centralnej 

Komisji, ale także przekazane przewodniczącej Rady, a ich autorzy wyrazili życzenie, by trafiły 

także do członków Rady. Tak też uczyniono. Nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie Rada 

miałaby się do nich ustosunkować i w jakim trybie powstały, skoro komisja habilitacyjna 

zakończyła swoje prace. Poinformował też Radę, że wpłynęło odwołanie dr Anny Krynieckiej-

Piotrak, wnoszone do CK za pośrednictwem Rady, a na jego przekazanie wraz z dokumentacją 

i opinią Rada ma trzy miesiące. Opinia jest w trakcie sporządzania i zostanie przyjęta  

z zachowaniem terminu. Przewodniczący zauważył, że w odwołaniu powraca wątek protokołu 

z posiedzenia i rzekomego tuszowania różnych rzeczy w protokole. Dodał: „Chcę Państwa 

zapewnić – wiedząc, że ta informacja trafi zapewne i do komisji habilitacyjnej, i do Habilitantki 

– że wraz z protokołem do Centralnej Komisji zostanie przekazane także zabezpieczone na tę 

okoliczność nagranie z posiedzenia, tak żeby Centralna Komisja mogła ocenić, czy 

rzeczywiście treści, których brak w protokole zarzucają nam niektóre osoby... czy te słowa 

padły w trakcie posiedzenia”. 

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska powiedziała, że Wydawnictwo C.H. Beck 

ma taki sposób postępowania, że jeśli Wydział zgłosi potrzebę recenzji, to zostanie ona 

wykonana. Uważa, że lepiej jest porozmawiać z przedstawicielami Wydawnictwa, niż 

wystosować do nich pismo, dlatego podejmuje się tego zadania. Prof. dr hab. Robert 

Grzeszczak, choć inicjatywę prof. Grzebyk uważa za słuszną, jednak nie zachęca do pisania 

oficjalnych pism. Dr hab. Karol Karski, prof. ucz. zauważył, że Wydawnictwo C.H. Beck  
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i Wydawnictwo Wolters Kluwer nie są wydawnictwami zasługującymi na uznanie, a ich 

renoma w Polsce polega na tym, że otrzymują zlecenia od wydziałów prawa. W jego opinii 

wydawnictwa te opublikują wszystko za odpowiednią cenę. Na czacie pojawiły się wypowiedzi 

prof. dr hab. Ewy Gruzy, dr. hab. Kacpra Gradonia, dr hab. Tatiany Chauvin, prof. dr hab. 

Roberta Grzeszczaka, dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej, prof. ucz., dr. hab. Wojciecha 

Machały oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, które zaprzeczały tej opinii, 

wskazywały na zarówno dobrą korektę, jak i redakcję wydawniczą, która występuje w tych 

wydawnictwach. Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zwróciła także uwagę na dobrą jakość 

publikacji Wydawnictwa Scholar, do tych słów przyłączył się dr Jan Winczorek. Również 

przewodniczący Rady powiedział, że nie podziela surowej oceny praktyki wspomnianych 

wydawnictw, zwłaszcza Wolters Kluwer, z którym ma doświadczenie współpracy. Nie zgadza 

się, że wszystko zostanie opublikowane za odpowiednią cenę. W jego odczuciu krytyka prof. 

Karskiego jest zbyt ostra. Prof. dr hab. Ewa Gruza poparła to, co powiedział przewodniczący. 

Odniosła się do własnych doświadczeń współpracy z Wolters Kluwer. Poprosiła  

o powstrzymanie się od krytyki, jeśli nie ma się doświadczeń z danym wydawnictwem. Wolters 

Kluwer wydaje książki na wysokim poziomie, także pod względem edytorskim. Krytykę uznała 

za całkowicie nieuzasadnioną. Wspomniała o tym, że wydaje w tym wydawnictwie  

w przyszłym roku monografię. W odpowiedzi prof. Karski powiedział, że odczucia bywają też 

negatywne, ale jeśli sytuacja się poprawia, to można tylko wyrazić radość.  

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący obrad podziękował zebranym za 

cierpliwość i wytrzymałość, a następnie oddał głos przewodniczącej Rady, prof. dr hab. 

Małgorzacie Gersdorf, która również podziękowała członkom Rady i zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała: Agnieszka Lentas  

 

 


