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Protokół posiedzenia nr 9 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne 

w dniu 6 października 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: dr hab. Kamil Zaradkiewicz, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. ucz., prof. dr 

hab. Józef Okolski, dr hab. Leszek Bosek, prof. ucz. Z Biura Rad Naukowych w posiedzeniu 

uczestniczy mgr Magdalena Stelmach. Nieobecność na posiedzeniu zgłosili dr hab. Kacper 

Gradoń i dr Jacek Piecha. Przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad.  

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.  

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

przystąpiono do głosowania za pośrednictwem systemu Ankieter: za przyjęciem porządku 

obrad było 35 osób, 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 Edycie Hadrowicz referowana była przez 

sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Kamila Zaradkiewicza. Prof. Zaradkiewicz 

poinformował członków Rady, że prof. dr hab. Józef Frąckowiak, jeden z członków komisji 

habilitacyjnej, nie brał w posiedzeniu komisji udziału bezpośrednio, ale poprzez połączenie 
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telefoniczne z przewodniczącym komisji prof. dr. hab. Józefem Okolskim, z zastosowaniem 

funkcji głośnomówiącej. Habilitantka przedstawiła jako osiągnięcie naukowe monografię 

„Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość 

prawna”. Recenzenci wskazywali, że monografia i pozostały dorobek wyczerpują przesłanki 

nadania stopnia doktora habilitowanego. Podkreślili szereg swoich wątpliwości związanych  

z oceną dorobku, który, jak w szczególności podkreślił prof. dr hab. Adam Brzozowski, nie jest 

imponujący, jest zróżnicowany w tym sensie, że obejmuje zarówno dobre, jak i słabsze pozycje. 

Zasadniczo podobnie jak monografia habilitacyjna, pozostały dorobek koncentruje się przede 

wszystkim na tematyce stowarzyszeń. Krytyczne uwagi recenzentów, ale i pozostałych 

członków komisji odnośnie do monografii dotyczyły pewnych zagadnień merytorycznych; 

polemicznie (zwłaszcza prof. Frąckowiak) odnoszono się do przedstawianych koncepcji 

dotyczących podmiotowości prawnej tzw. ułomnych osób prawnych. Członkowie komisji 

odnosili się także do strony warsztatowej, w tym do konstrukcji metodologicznej pracy,  

i wskazywali na pewne niedociągnięcia. Wszyscy wskazali, że praca jest obszerna i stanowi 

duży wkład pracy Habilitantki. Jeden z recenzentów dr hab. Rafał Szczepaniak zauważył, że  

z tej jednej monografii można byłoby stworzyć kilka odrębnych prac. Komisja habilitacyjna 

głosowała jednomyślnie za nadaniem stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Hadrowicz, 

przy czym głos prof. Frąckowiaka nie został oddany przy użyciu urządzenia wymaganego 

przepisami rozporządzenia.  

Przewodniczący obrad przypomniał, że podobna sytuacja miała już miejsce podczas 

posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. Bogusława Lackorońskiego, gdy jedna z osób łączyła się 

za pomocą telefonu, a nie urządzenia jednocześnie umożliwiającego transmisję dźwięku  

i obrazu. Wówczas przyjęto, że można ustalić wynik nieuwzględniający głosu tej jednej osoby. 

Otworzył dyskusję.  

Głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Kocot, który wyraził wątpliwość, czy recenzenci mieli 

dostęp do wszystkich opracowań przedstawionych przez Habilitantkę w autoreferacie. Dr hab. 

Adam Doliwa w swej recenzji napisał, że nie miał dostępu do dwóch monografii, 

przedstawionych przez Habilitantkę w dwóch poprzednich postępowaniach o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego. Prof. Doliwa nie mógł sprawdzić, czy fragmenty z poprzednich 

monografii nie znajdują się w tej pracy. Prof. Zaradkiewicz potwierdził, że prof. Doliwa 

wspomniał, iż nie miał dostępu do tych dwóch monografii. Prof. Kocot zauważył, że jest to 

bardzo istotna kwestia, ponieważ około 300 stron rozprawy przedstawionej jako osiągnięcie 

naukowe jest na temat podmiotowości prawnej ogólnie, a Habilitantka napisała w 2011 roku 
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pracę na temat ułomnych osób prawnych. Należałoby sprawdzić, czy nie pisała już na podobny 

temat. Prof. Kocot zapytał, czy nie należałoby sprawy ponownie przekazać komisji 

habilitacyjnej, aby to ustaliła. Rada nie powinna się narażać na zarzuty, że czegoś nie 

dopatrzyła. Rada powinna mieć także wgląd do dokumentów z poprzednich postępowań 

habilitacyjnych dr Edyty Hadrowicz, aby zapoznać się z zawartą w nich argumentacją. Jest to 

sprawa poważna, ale i wyjątkowa, rzadko zdarza się, aby ktoś po raz trzeci podchodził do 

procedury habilitacyjnej. Prof. dr hab. Robert Grzeszczak oraz dr hab. Maria Boratyńska za 

pośrednictwem czatu poparli stanowisko prof. Kocota.  

Prof. dr hab. Józef Okolski zauważył, że jest to poważny zarzut, który powinien być poparty 

dowodami. Powiedział, że członkowie komisji habilitacyjnej otrzymali zbiór prac  

i dokumentów, przedstawiony jako pełny zbiór prac Habilitantki. Nie potrafi powiedzieć, czy 

była w tym zbiorze zawarta poprzednia praca dr Hadrowicz. Nie jest mu znana opinia prof. 

Doliwy, o której wspominał prof. Kocot. Zauważył, że prof. Doliwa nie zgłaszał zastrzeżeń  

w trakcie obrad komisji. Przypomniał członkom Rady, że komisja habilitacyjna głosowała 

jednomyślnie. Recenzenci wiedzieli, że Habilitantka po raz kolejny stara się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego, mimo tego przyjęli pozytywną konkluzję.  

Dr hab. Leszek Bosek, prof. ucz. powiedział, że komisja habilitacyjna zapoznała się 

wszechstronnie z dorobkiem Habilitantki, sam także dogłębnie zapoznał się z jej dorobkiem, 

umieszczając w recenzji krytyczne uwagi, ponieważ ta praca na takie zasługuje. W jego opinii 

jednak należy zgodzić się przede wszystkim z recenzją dr. hab. Rafała Szczepaniaka, prof. 

UAM, a także z uwagami prof. Frąckowiaka, którzy akcentowali, podobnie jak prof. Bosek, że 

jest to obszerna praca, że jest to kilka książek w jednej. Można mieć zastrzeżenia, że praca nie 

tyle pomija różne wątki, co po prostu jest ich zbyt wiele, są to jednak uwagi konstrukcyjne. 

„Przegadanie pracy” nie jest, w opinii prof. Boska, okolicznością dyskwalifikującą, stanowisko 

komisji było jednomyślne, trudno jest zatem zgodzić się z prof. Kocotem, że należałoby  

w jakimś odrębnym trybie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.  

Przewodniczący obrad zauważył, że w tytule pracy przedstawionej jako główne osiągnięcie 

naukowe występują słowa „...a podmiotowość prawna”, zatem to, że te wątki się pojawiają, 

może, ale nie musi być wynikiem wykorzystania wcześniejszych partii tekstu. Powstaje 

pytanie, w jakim trybie Rada miałaby wystąpić do komisji habilitacyjnej. Przewodniczący 

zwrócił się do prof. Kocota z pytaniem, jakie są jego oczekiwania dotyczące strony formalnej, 

co Rada mogłaby zrobić w tej sprawie. Zauważył, że samo zaproszenie prof. Doliwy na 
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posiedzenie Rady może być niewystarczające, ponieważ zaproszony nie ma obowiązku 

przyjścia na posiedzenie.  

Prof. Kocot odpowiedział, że problemem jest właśnie to, w jakim trybie Rada ma postępować. 

W opinii prof. Kocota podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr Hadrowicz jest przedwczesne. Z recenzji prof. Doliwy wynika, że nie 

wykonano pracy, recenzent, nie mając dwóch prac przedstawionych przez Habilitantkę  

w poprzednich postępowaniach habilitacyjnych, nie miał możliwości zbadania, czy praca 

zawiera zapożyczenia. Przypomniał, że 300 stron pracy jest poświęconych tym samym 

zagadnieniom, którym Habilitantka zajmowała się w pierwszej monografii, a w recenzji prof. 

Szczepaniaka jest informacja, że w pracy są liczne zapożyczenia z prac wcześniejszych. Prof. 

Kocot wyjaśnił, że aby z pełnym przekonaniem zagłosować, chce wiedzieć, czy w pracy są 

zapożyczenia, czy jest ona reasumpcją dotychczasowego dorobku, czy jest podsumowaniem 

dotychczasowych osiągnięć Habilitantki. Zaproponował, aby przenieść sprawę na następne 

posiedzenie, prosząc prof. Doliwę, by doprecyzował wątek, który poruszył, albo zwrócić całą 

dokumentację komisji habilitacyjnej, ze wskazaniem, aby przyjrzała się tej sprawie. 

Członkowie komisji habilitacyjnej wyliczają jedynie teksty, tytuły, których autorką była 

Habilitantka, nie odnosząc się do nich merytorycznie. Odnosząc się do słów prof. Boska, który 

powiedział, że dokładnie przeanalizował prace Habilitantki, prof. Kocot zauważył, że to jednak 

nie wynika z recenzji. Uważa, że aby wykluczyć ewentualny zarzut, iż Rada podejmuje decyzje 

bez czytania prac habilitantów, z powodu daleko posuniętej ostrożności należy tę sprawę 

wstrzymać. Za pośrednictwem czatu dr hab. Maria Boratyńska napisała: „Trzeba porównać te 

prace, czy nie są prostą reprodukcją”.  

Prof. Okolski powiedział, że najważniejszą częścią recenzji jest konkluzja końcowa. Każdy 

recenzent zawiera w recenzji różne zarzuty i zastrzeżenia, istotne jest jednak to, jak kończy 

recenzję. Zwrócił uwagę na to, że prof. Doliwa miał pełną możliwość napisania negatywnej 

opinii, świadomie tego nie uczynił, wiedząc, że praca spełnia wszystkie wymagania stawiane 

przez ustawę. Prof. Kocot odpowiedział, że w jego opinii recenzja prof. Doliwy jest recenzją 

negatywną z pozytywną konkluzją. Odpowiadając, prof. Okolski zauważył, że jest to 

contradictio in adiecto, taka figura raczej nie istnieje w sensie normatywnym. Za 

pośrednictwem czatu prof. dr hab. Robert Grzeszczak napisał: „Akurat zdecydowanie mam 

inną opinię od tej pana prof. Okolskiego. Ważna jest treść recenzji, a nie tylko konkluzja.  

W innym przypadku – po co nasze obrady?”.  
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Dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz. przychylił się do zdania prof. Kocota i prof. Grzeszczaka, 

wyrażonego na czacie, że należy patrzeć na całą recenzję, a nie na ostatnie zdania. W jego opinii 

wypowiedzi prof. Boska i prof. Okolskiego są sprzeczne. Prof. Okolski powiedział, że nic nie 

wiedział o liście prof. Doliwy, tymczasem informacja o tym jest zawarta w recenzji. Komisja 

stwierdziła, że nie miała dostępu do pracy Habilitantki, tymczasem prof. Bosek twierdzi, że 

zapoznał się z całą pracą Habilitantki. Przed głosowaniem chciałby wiedzieć, jak było 

naprawdę. Prof. Boratyńska za pośrednictwem czatu zauważyła, że pojawił się  

problem autoplagiatu.  

Prof. Bosek odpowiedział prof. Urbanikowi, że komisja wszechstronnie zapoznała się  

z materiałami i dorobkiem dr Hadrowicz, zwrócił wcześniej uwagę na to, że jest to trzecie 

postępowanie, które Habilitantka prowadzi. Poinformował członków Rady, że zbadał tę 

sprawę, kontaktując się z odpowiednimi uniwersytetami. Poprzednie postępowania zostały 

zamknięte, nie zostały negatywnie zakończone, Habilitantka wycofała wnioski. Istotne jest to, 

że nie można powiedzieć, że ten dorobek był już przedmiotem wcześniejszej oceny. Całkowicie 

zgadza się z prof. Okolskim, że podnoszenie przez prof. Doliwę tej okoliczności, iż wprawdzie 

miał ograniczony dostęp do pewnej pozycji na pewnym etapie swoich badań, ale sporządził 

jednak recenzję, która nie może być nierzetelna i częściowa, a potem zawarł jednoznacznie 

pozytywną konkluzję, byłoby całkowicie niezrozumiałe. Prof. Doliwa jednoznacznie 

wypowiedział się podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej, że w pełni popiera wniosek, nie 

ma żadnych zastrzeżeń, które tutaj zostały zgłoszone na podstawie listu, który był wcześniej 

formułowany. Podkreślił, że decyzja komisji była dogłębna i przemyślana, z pewnością nie była 

oparta na częściowym rozpoznaniu sprawy.  

Przewodnicząca Rady prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf zauważyła, że członkowie Rady nie 

oceniają poprzednich postępowań, tylko dorobek i recenzje przedstawione w tym 

postępowaniu. To, czy recenzent mógł się zapoznać z innymi tytułami będącymi dorobkiem 

Habilitantki, jest jego sprawą. Podkreśliła, że chociaż się nie zapoznał, wyraził pozytywny 

pogląd na temat Habilitantki i jej pracy. Za pośrednictwem czatu prof. Grzeszczak napisał: „Ad 

wypowiedź pana prof. Boska – no niekoniecznie jest tak, że wycofanie oznacza, że dorobek był 

nieoceniany. Byłem recenzentem w jednym z postępowań, dałem ja i drugi recenzent 

negatywną recenzję, w efekcie większość komisji zagłosowała negatywnie, a potem habilitant 

wycofał wniosek i Rada uczelni nie głosowała nad tym”. W opinii prof. Gersdorf członkowie 

Rady nie powinni dokonywać ekstraordynaryjnych działań polegających na przesyłaniu 

dokumentów czy dowiadywaniu się, w książce mogą być wykorzystane publikacje poprzednie, 
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za nowe dzieło uznaje się nawet takie, w którym tylko 20% tekstu jest nowa. Rada powinna 

ocenić cały dorobek, tak jak to miało miejsce podczas dyskusji nad nadaniem stopnia doktora 

habilitowanego dr Annie Krynieckiej-Piotrak, na podstawie oceny dorobku podjęto decyzję  

o nienadaniu stopnia. Prof. Gersdorf zauważyła, że nie powinno się także kierować prośby do 

komisji habilitacyjnej o dodatkowe oceny, ponieważ nie jest to zapisane w normach prawnych. 

Jeśli recenzenci mieli wątpliwości co do pracy, powinni wyrazić je w recenzjach. Zwróciła się 

do członków Rady z prośbą, aby rozważnie podeszli do tematu i ocenili sprawę według takich 

norm, jakich dotychczas przestrzegali. Przewodniczący zauważył, że nie ma podstawy, aby 

komisji habilitacyjnej zlecić dodatkowe zadania czy też wezwać do usunięcia braków.  

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

głosowanie tajne. Wcześniej odczytał formułę, która będzie zawarta w uchwale, informującą  

o tym, że jeden z członków komisji habilitacyjnej łączył się podczas posiedzenia komisji za 

pomocą telefonu, ale zostało to uznane za nieistotne naruszenie prawa (analogicznie jak  

w postępowaniu dr. Lackorońskiego). 

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr 

Edycie Hadrowicz:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 15 

Liczba oddanych głosów przeciw – 8 

Liczba wstrzymujących się – 7 

 

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 następnie przejść do głosowania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego. Głos zabrała prof. Gersdorf, która wyraziła zaniepokojenie tym, że 7 osób 

wstrzymało się od głosu. Zauważyła, że dr Hadrowicz jest osobą spoza Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zwróciła się do osób niezdecydowanych, aby w kolejnym głosowaniu się 

zadeklarowały. Decyzja przeciw nadaniu stopnia spowoduje dalsze czynności ze strony 

Habilitantki, jak odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest niepokojące, 

że stale Rada odmawia nadania tytułu doktora habilitowanego.  
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Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. powiedziała, że zapoznała się z dokumentacją 

habilitacyjną. Argumentem, który spowodował, że uznała, że należy nadać dr Hadrowicz 

stopień doktora habilitowanego, było to, że dorobek Habilitantki, mimo że jest dorobkiem 

lokalnym, a nie międzynarodowym, jednak jest znaczny. Artykuły są publikowane w różnych 

czasopismach. Prof. Grzebyk zaniepokoiło, że jest to trzecie postępowanie habilitacyjne dr 

Hadrowicz, jednak takie przypadki występują w różnych dyscyplinach, nie uważa, że należy 

karać osobę za to, że kolejny raz podchodzi do próby oceny przed daną Radą Dyscypliny. 

Według prof. Grzebyk należy pochylić się nad dokumentami, które powstały w tym 

postępowaniu. Uważa, że rola sekretarza powinna być bardziej aktywna. Jeśli pojawiają się 

wątpliwości dotyczące dorobku, sekretarz powinien zapewnić wszystkie dokumenty. Jeśli 

pojawiają się wątpliwości dotyczące kolejnego postępowania, sekretarz powinien te 

wątpliwości rozwiać. Przeczytawszy recenzje i dokumenty, prof. Grzebyk skłania się do tego, 

co zostało zawarte w recenzji prof. Boska, że jest to wystarczająco istotny dorobek. Odnotowała 

duży dorobek Habilitantki, „nadbudowany” jeszcze w stosunku do poprzednich postępowań. 

Zwróciła uwagę na zjawisko autoplagiatu, o którym wspominała prof. Boratyńska, 

przypomniała jednak, że podczas dyskusji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia 

doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Żelechowskiemu członkowie Rady doszli do wniosku, 

że nie ma czegoś takiego jak autoplagiat, można korzystać ze swego dotychczasowego dorobku, 

istotne jest jednak to, czy odwołujemy się w swoich publikacjach do wcześniejszych publikacji. 

Zwróciła się do recenzentów z pytaniem, czy w książce habilitacyjnej dr Hadrowicz odwołuje 

się do swoich wcześniejszych publikacji i czy ich nie ukrywa. Sama możliwość odwołania do 

poprzednich publikacji, w opinii prof. Grzebyk, nie powinna stanowić problemu. Prof. 

Boratyńska odpowiedziała za pośrednictwem czatu, że jej zastrzeżenia dotyczą tego, że kwestia 

odwołań do wcześniejszych publikacji nie została sprawdzona.  

Prof. Kocot, odnosząc się do wypowiedzi prof. Gersdorf, zauważył, że wstrzymujący się od 

głosu mają wątpliwości dotyczące tego, czy sprawa została przeprowadzona prawidłowo.  

W tym przypadku nie ma zastrzeżeń co do osób zasiadających w komisji. Dobrym zwyczajem 

powinno być, że habilitant przygotowuje i udostępnia recenzentom swoje publikacje. Nie 

powinno się zdarzyć, że recenzenci nie mają dostępu do publikacji. Prof. Kocot poruszył także 

temat przeniesień postępowań habilitacyjnych dr Hadrowicz. Zadał pytanie, czy Habilitantka, 

przenosząc postępowania habilitacyjne, nie wycofywała pracy i jej nie poprawiała, aby 

ponownie ją przedstawić. W opinii prof. Kocota ta kwestia nie została wyjaśniona przez 

recenzentów w sposób prawidłowy. Praca habilitacyjna musi być istotnym wkładem w rozwój 
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nauki. Tymczasem Habilitantka stwierdza, że pojęcie zdolności prawnej nie zostało dotąd  

w doktrynie sprecyzowane. Takie stwierdzenie jest dyskwalifikujące. Czy są to osiągnięcia, 

które stanowią istotny wkład? Prof. dr hab. Ewa Gruza za pośrednictwem czatu napisała: „Nie 

jest rolą recenzentów i sekretarza poszukiwanie dorobku habilitanta. To zainteresowany ma 

obowiązek przedstawić dorobek do oceny”.  

Zdaniem dr hab. Doroty Pudzianowskiej, jeśli Rada głosuje negatywnie, powinna mieć mocne 

argumenty przeciwko habilitacji, zasianie ziarna wątpliwości nie wystarczy, aby zagłosować 

negatywnie. Zwróciła uwagę na wątpliwości merytoryczne, nad którymi należy dyskutować, 

oraz na kwestię pewnego standardu procedowania i równego traktowania habilitantów. Kwestia 

autoplagiatu, gdy dotyczyła pracownika Uniwersytetu, przy jednej recenzji negatywnej, nie 

wzbudziła takich głosów jak habilitacja dr Hadrowicz. Prof. Pudzianowska uważa, że należy 

głosować pozytywnie, jeśli nie mamy dowodów. Ważny jest standard postępowania.  

Dr hab. Piotr Bogdanowicz sprostował wypowiedź prof. Boska. Poinformował członków Rady, 

że dr Hadrowicz nie wycofała poprzednio złożonego na Uniwersytecie Śląskim wniosku, tylko 

Rada Wydziału Prawa podjęła uchwałę w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego. Z uzasadnienia tej uchwały wynika, że dorobek Habilitantki został wówczas 

oceniony negatywnie. Prof. Bogdanowicz nie do końca zgodził się z prof. Kocotem w kwestii 

ponownej oceny wniosku przez komisję habilitacyjną, ponieważ Rada powinna ocenić wniosek 

w ramach posiadanych kompetencji. Zwrócił uwagę, że recenzenci już swoją pracę zakończyli, 

a cała komisja podjęła pozytywną uchwałę. Przekazywanie sprawy do ponownego rozpatrzenia 

byłoby, w opinii prof. Bogdanowicza, niebezpiecznym precedensem. Dr hab. Wojciech 

Machała za pośrednictwem czatu napisał: „Mimo wszystko jednak: jeśli recenzent ma 

wątpliwości co do relacji między rozprawą habilitacyjną a wcześniej publikowaną monografią, 

to może i powinien do tej monografii dotrzeć (chyba że była publikowana w jakimś trudno 

dostępnym wydawnictwie)”.  

Prof. Zaradkiewicz zwrócił uwagę, że nie wydaje się, że w tym przypadku chodzi o zarzut 

autoplagiatu, a o wskazanie, że recenzent nie miał możliwości zweryfikowania i porównania 

wcześniejszych prac Habilitantki. Prof. Kocot zauważył, że dyskutanci skupili się na 

autoplagiacie, jednak jego wątpliwości dotyczą istotnego wkładu dr Hadrowicz w rozwój 

prawa. To, czy przekopiowała, czy powtórzyła swoje wywody z innych prac – czy to nie 

powoduje zdezawuowania przesłanki braku istotnego wkładu w rozwój nauki? Tu nie ma mowy 

o autoplagiacie. Nawiązując do procedury odesłania dokumentów, uważa, że sprawa jest 

zamknięta, ponieważ już odbyło się jedno głosowanie.  
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Prof. Gersdorf odniosła się do zarzutów, że postępowanie habilitacyjne zostało źle 

przeprowadzone. W opinii prof. Gersdorf, skoro jednak zostało zamknięte, Rada nie powinna 

oceniać tego postępowania, tak jak nie powinna oceniać recenzji. Konkluzje były pozytywne, 

zadaniem Rady jest ocena, czy w tym przypadku są przesłanki nadania stopnia doktora 

habilitowanego, biorąc pod uwagę m.in. liczbę publikacji. Prof. Gersdorf uważa, że tu nie ma 

żadnych wątpliwości, natomiast problem poruszany przez prof. Kocota dotyczący tego, czy 

oceny habilitacji zawarte w recenzjach są prawdziwe, czy nie, powinien zostać omówiony na 

forum krajowym. Rada Dyscypliny nie może podważać recenzji, może natomiast podważyć 

brak dorobku.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie tajne  

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Hadrowicz.  

Głosowanie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie 

Hadrowicz:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 7 

Liczba oddanych głosów przeciw – 18 

Liczba wstrzymujących się – 4 

 

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, przewodniczący obrad poinformował 

członków Rady o konieczności ponownego głosowania za nadaniem stopnia doktora 

habilitowanego dr Edycie Hadrowicz. Otworzył dyskusję, wobec braku głosów w dyskusji 

zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Hadrowicz:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 19 

Liczba oddanych głosów przeciw – 6 

Liczba wstrzymujących się – 4 
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Przewodniczący obrad poinformował, że Rada nadała stopień doktora habilitowanego dr 

Edycie Hadrowicz. 

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arwidowi Mednisowi referowana była 

przez dr. hab. Rafała Stankiewicza, prof. ucz. Habilitant przedstawił jako osiągnięcie naukowe 

monografię „Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych”. 

Monografia jest poświęcona nowym i nieopisanym jeszcze w literaturze przedmiotu 

zagadnieniom tworzenia instrumentarium administracyjnoprawnego, które ma chronić 

jednostkę przed nadmierną ingerencją w jej prawa podmiotowe przez wszystkie podmioty 

starające się dokonać opisu cech charakterystycznych jednostki i wykorzystać to dla osiągnięcia 

pewnych celów, szczególnie zysku, jak określone podmioty gospodarcze. Jest to praca, jak 

zauważyli członkowie komisji habilitacyjnej, na bardzo wysokim poziomie naukowym, 

porusza bez wątpienia istotę zagadnienia, kompleksowo opisuje je z punktu widzenia 

prywatności, autonomii jednostki, szczególnie w zderzeniu z regulacjami 

prawnomiędzynarodowymi i unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Komisja 

habilitacyjna, mimo drobnych uwag dotyczących charakteru pracy, zawartych w recenzjach, 

bardzo wysoko oceniła pracę. W ocenie członków komisji praca i pozostały dorobek, choć nie 

jest zbyt obszerny, zasługuje na wysoką ocenę. Habilitant w swoim dorobku naukowym 

zajmuje się głównie ochroną prywatności danych osobowych, kwestiami form wykonywania 

zadań publicznych, obszarem prawa regulacyjnego, szczególnie rynku telekomunikacyjnego  

i lotniczego. Komisja habilitacyjna stwierdziła, że Habilitant posiada solidny warsztat 

naukowy, umiejętność stawiania istotnych problemów naukowych i realizacji zadań 

badawczych w obszarze prawa administracyjnego. Jednomyślnie poparła wniosek o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

Prof. Grzebyk zwróciła uwagę na to, że jeden z recenzentów napisał, że budzi jego zazdrość 

zdolność habilitanta do przeprowadzenia merytorycznej oceny charakteru konstytucyjnych 

przepisów i norm w nich zawartych bez analizy orzecznictwa. Skierowała pytanie do sekretarza 

komisji, czy w tych słowach recenzenta był sarkazm, czy raczej podziw. Prof. Stankiewicz 

odpowiedział, że był to sarkazm, ale wypowiedź ta odnosiła się nie do monografii 

habilitacyjnej, tylko do innej pracy dr. Mednisa. Za pośrednictwem czatu prof. Kocot zapytał, 

kiedy Habilitant obronił rozprawę doktorską. Prof. Stankiewicz odpowiedział, że w 2005 roku.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji, przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zarządził 

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

Arwidowi Mednisowi:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 27 

Liczba oddanych głosów za – 22 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 4 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dr. Arwidowi Mednisowi został nadany stopień doktora 

habilitowanego.  

Następnie przewodniczący obrad przeszedł do kolejnej sprawy porządku obrad – do sprawy 

wyrażenia opinii w sprawie odwołania dr Anny Krynieckiej-Piotrak od uchwały nr 53 Rady 

Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr Annie Krynieckiej-Piotrak w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki prawne. Poinformował członków Rady, że dr Kryniecka-Piotrak złożyła 

odwołanie w terminie prawem przepisanym. Odwołanie jest wnoszone do Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady. Członkowie Rady otrzymali odwołanie  

z załącznikami oraz projektowaną opinię. Zastrzegł, że nie byłoby wskazane rozpoczęcie 

ponownej dyskusji na temat zasadności nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego. Opinia, którą Rada ma wyrazić, jest opinią co do odwołania, czyli co do 

zarzutów odwoławczych. Należy zatem na tę kwestię spojrzeć z perspektywy postępowania 

administracyjnego, a nie oceny samej habilitantki.  

Dr hab. Maria Boratyńska powiedziała, że po lekturze wszystkich materiałów odnosi wrażenie, 

że w tej sprawie narasta konflikt, który należałoby zażegnać, zwłaszcza że angażuje osoby  

z Uniwersytetu, ale i z zewnątrz. Prof. Boratyńska nie podziela zdania, że Rada ma obowiązek 

działać tylko na podstawie wniosków komisji habilitacyjnej, ale atmosfera zrobiła się nerwowa. 

Odczuwa niepokój sumienia, dlatego formalnie wnioskuje o ponowne rozpatrzenie wniosku  

o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Krynieckiej-Piotrak, z możliwością 

wypowiedzenia się przez wszystkich członków komisji habilitacyjnej, zwłaszcza tych, którzy 

tak ostro protestują. Poprzednie posiedzenia, w opinii prof. Boratyńskiej, odbywały się 

wzorowo, a skoro różne osoby mają zastrzeżenia, co do tego, co kto powiedział, to za cenę 
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dodatkowej fatygi można dowieść, że Radzie nie można nic zarzucić. Doceniła trud 

wiceprzewodniczącego w przygotowanie projektu opinii, ale skoro jest tyle zagadnień 

odbieranych jako dyskusyjne, najlepszym rozwiązaniem będzie przyjrzenie się tej sprawie 

ponownie. Członkowie Rady zagłosują i tak w zgodzie z własnym przekonaniem, ale może uda 

się uwolnić od niezdrowych spekulacji. Prof. Boratyńska poprosiła o poparcie wniosku ze 

względów ogólnoludzkich.  

Przewodniczący obrad zauważył, że pierwszym wnioskiem, który został postawiony na 

posiedzeniu, jest wniosek o zaopiniowanie odwołania w sposób zaproponowany. W razie 

nieuzyskania większości dla tego wniosku członkowie Rady przystąpią do głosowania nad 

kolejnymi wnioskami. Zapowiedział też, że podzieli się swoim przekonaniem co do tej sprawy 

pod koniec dyskusji.  

Za pośrednictwem czatu prof. Kocot zapytał: „Czy jest tryb w ustawie do ponownego 

rozpoznania wniosku habilitacyjnego?”.  

Prof. dr hab. Ewa Gruza odniosła się do wniosku prof. Boratyńskiej, który rozumie jako 

wniosek formalny o dokonanie autokontroli wcześniejszej uchwały Rady. Chciałaby 

przypomnieć kilka okoliczności związanych z tą uchwałą, a które rzutują na to, w jaki sposób 

odebrano tę uchwałę w środowisku zewnętrznym. Sprawa odbiła się ogromnym echem na wielu 

uczelniach, przede wszystkim w kontekście mało przyjemnej oceny pracy Rady. W przypadku 

dr Krynieckiej-Piotrak Rada nie oceniła dorobku Habilitantki, wielokrotnie padały 

stwierdzenia, że nikt nie czytał ani książki habilitacyjnej, ani blisko 50 artykułów, które były 

wymienione we wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego. Rada dokonała oceny 

pośredniej wniosku, opierając się o ocenę kilku osób biorących udział w dyskusji podczas 

posiedzenia, które same stwierdzały, że dokonują oceny bez merytorycznego zapoznania się  

z treścią dorobku habilitacyjnego. Prof. Gruza zwróciła uwagę, że podczas wcześniejszej 

dyskusji w sprawie dr Hadrowicz broniono stanowiska komisji i recenzentów, i podkreślano, 

że należy zaufać recenzjom i recenzentom. Przypomniała, że w przypadku dr Krynieckiej-

Piotrak było 7 recenzji pozytywnych. Prof. Gruza odniosła się do argumentów, że zasięg badań 

Habilitantki był ograniczony, ponieważ książka była wydana w wydawnictwie 

niepunktowanym, także artykuły były publikowane w niepunktowanych czasopismach. Jednak 

w opinii prof. Gruzy świat naukowy istniał przed listami ministerialnymi i miał się dużo lepiej 

niż dzisiaj, a ocena przez pryzmat tego, ile punktów dr Kryniecka-Piotrak uzyskuje, jest oceną 

przez pryzmat parametryzacji i ewaluacji, a nie tego, o czym stanowi ustawa w przypadku 

postępowań habilitacyjnych. Prof. Gruza jest przekonana, że dyskusja podczas posiedzenia 
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Rady w dniu 16 czerwca br. była ukierunkowana w pewnym momencie na to, że oceniano 

dorobek Habilitantki nie przez pryzmat jej wkładu w rozwój dyscypliny, tylko tego, jak dalece 

spełnia kryteria ewaluacji, parametryzacji, ile punktów przyniosła wydziałowi. Odniosła się do 

oceny konferencji, w których uczestniczyła dr Kryniecka-Piotrak, i do tego, czy były to 

konferencje międzynarodowe, czy zagraniczne. Podała przykład jednej z największych 

konferencji światowych na temat badania dokumentów, o statusie konferencji 

międzynarodowej, w której będzie wkrótce uczestniczyła, a która jest od ponad 30 lat 

organizowana we Wrocławiu. Trudno byłoby uznać przy tych przyjętych kryteriach, że jest to 

konferencja międzynarodowa, chociaż 50% uczestników stanowią ludzie z całego świata. 

Odniosła się także do zarzutów, że we wniosku dr Krynieckiej-Piotrak nie ma określonego 

organizatora konferencji, skierowała jednak prośbę do członków Rady o zastanowienie się nad 

kwestią, czy oceniany jest wkład w rozwój dyscypliny przez pryzmat organizatora konferencji, 

czy przez referat i wkład w rozwój danej dyscypliny. Podsumowując wypowiedź, prof. Gruza 

odniosła się do tego, o czym dyskutowano na ostatniej Radzie Wydziału. Przypomniała słowa 

Dziekana, który poinformował, że na 180 pracowników 95 w ostatnich 4 latach nic nie napisało, 

a duża część spośród pozostałych publikowała swoje artykuły w czasopismach 

niepunktowanych. Zwróciła się do członków Rady z prośbą, aby zakończyć tę przykrą sprawę 

i dokonać autorefleksji, w której grupie pracowników się mieszczą. Czy naprawdę wszyscy 

mają wystarczający dorobek publikacyjny, konferencyjny, i przez ostatnie cztery lata przynieśli 

Wydziałowi punkty? Czy kryteria, które postawiono dr Krynieckiej-Piotrak, nie są w tym 

znaczeniu za wysokie? Zwłaszcza biorąc pod uwagę inne postępowania, które budziły znacznie 

więcej wątpliwości merytorycznych, a jednak nie podnoszono podczas dyskusji takich 

argumentów jak wobec dr Krynieckiej-Piotrak. Prof. Gruza poparła wniosek prof. Boratyńskiej 

o dokonanie autorefleksji, autokorekty i uwzględnienie odwołania dr Krynieckiej-Piotrak. Za 

pośrednictwem czatu dr hab. Tatiana Chauvin napisała: „Pani dr Kryniecka już w kwietniu tego 

roku miała wypełnione wszystkie sloty i uzyskała za publikacje 160 punktów”.  

Prorektor Sławomir Żółtek przypomniał obecnym, że wynik głosowania nad nadaniem stopnia 

doktora habilitowanego dr Annie Krynieckiej-Piotrak był jednoznaczny, w tym przypadku nie 

zabrakło jednego lub dwóch głosów. Nie jest w tej chwili możliwa reasumpcja głosowania, 

ponieważ może mieć ona miejsce jedynie na posiedzeniu, podczas którego procedowano daną 

sprawę. Prorektor Żółtek wyraził uznanie wobec przygotowanego projektu opinii, docenił 

również włożoną w to pismo pracę. Poparł pismo i zwrócił się do członków Rady z prośbą, aby 

zagłosowali za przyjęciem opinii w tej wersji, w jakiej została przygotowana. W opinii 
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prorektora Żółtka to, co dzieje się wokół tej sprawy, pisma kierowane do ciał kolegialnych, 

uniwersyteckich i pozauniwersyteckich, zestawione z wynikiem głosowania i przebiegiem 

dyskusji, to wszystko sprawia wrażenie, że dotyczy dwóch różnych spraw. Jest za tym, aby 

sprawę zakończyć na dzisiejszym posiedzeniu, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym  

w projekcie opinii. Prof. Gruza za pośrednictwem czatu odpowiedziała: „nie mówimy  

o reasumpcji tylko o autokorekcie w trybie kpa”.  

Prof. Chauvin powiedziała, że od początku popierała wniosek dr Anny Krynieckiej-Piotrak, 

choć być może wystąpiła nie dość gorliwie w jego obronie. Zauważyła, że to doświadczenie 

negatywnie naznaczyło pracę Rady. Zwróciła uwagę, że sprawy procedowane przez Radę po 

tej sprawie są procedowane w zupełnie inny sposób, merytorycznie, w odniesieniu do głosów 

recenzentów. Przychyla się do głosu prof. Gruzy, że podczas procedowania sprawy dr 

Hadrowicz Rada poprzestała na mało ukrytym uznaniu samych recenzentów, a dodatkowo nie 

odniosła się do samych recenzji, nawet nie interesowało członków Rady, czy były one 

pozytywne. Zaznaczyła, że dr Kryniecka-Piotrak miała 160 punktów uzyskanych m.in. za 

monografię habilitacyjną. Uważa, że dr Kryniecka-Piotrak została skrzywdzona. Prof. Chauvin 

nie poprze pisma, które zostało teraz skierowane. Za pośrednictwem czatu prof. Kocot napisał: 

„Nie rozumiem, w sprawie Hadrowicz nie było możliwe cofnięcie wniosku do Komisji,  

a w przypadku Krynieckiej można odwoływać się do kpa i ponownie rozpatrywać sprawę?”. 

Prof. Grzebyk powiedziała, że nie chce powtarzać argumentów, których użyła, gdy 

rozpatrywana była sprawa nadania dr Krynieckiej-Piotrak stopnia doktora habilitowanego. 

Przyjęła, że jeśli jest w tej Radzie, to nie zagłosuje przeciwko komukolwiek, jeśli nie wyrazi 

swoich argumentów. Zwróciła uwagę, że w odwołaniu dr Krynieckiej-Piotrak wielokrotnie 

padało, że członkowie Rady nie przeczytali książki habilitacyjnej. Przypomniała, że na 

posiedzeniu spytano ją wprost, czy przeczytała całą książkę Habilitantki. Nie przeczytała całej 

książki, ale poznawszy dokumenty habilitacyjne, przeczytała kilka ostatnich artykułów dr 

Krynieckiej-Piotrak i ich lektura przekonała ją, że nie są najlepszej jakości. Prof. Grzebyk 

zachęciła członków Rady, aby sprawdzili przypisy w tych publikacjach, sposób, w jaki autorka 

przywołuje opinie różnych filozofów, cytując je za kimś. Odniosła się do powtarzającego się 

argumentu, dlaczego nie zaufano członkom komisji habilitacyjnej. Uważna lektura odwołania 

i opinii do odwołania wskazuje, że wielokrotnie Rada odnosiła się do fragmentów tych recenzji, 

wykazując to, że niektóre kryteria nie zostały omówione albo zostały błędnie omówione (w tym 

znaczeniu, że wykazano pewne błędy). Prof. Grzebyk zaprezentowała kilka książek, które 

ukazały się pod redakcją dr Krynieckiej-Piotrak. Zwróciła uwagę, że wśród autorów tych 
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książek są członkowie komisji habilitacyjnej wyznaczeni w sprawie dr Krynieckiej-Piotrak 

(czasami nawet w liczbie czterech lub sześciu), a jeden artykuł powstał we współpracy dr 

Krynieckiej-Piotrak z prof. Andrzejem Bałandynowiczem. Prof. Grzebyk podkreśliła, że nie 

mogła zaufać tym recenzjom, jednak się do nich odnosiła w swoich wypowiedziach. Zwróciła 

się do członków Rady z prośbą, aby nie wskazywać argumentu ewaluacyjnego w celu 

dyskwalifikacji jej wypowiedzi, ponieważ rozdziela swoją pracę jako członka zespołu do spraw 

ewaluacji od pracy członka Rady. Prof. Grzebyk odniosła się także do argumentu prof. 

Chauvin, który dotyczył 160 punktów uzyskanych przez dr Annę Kryniecką-Piotrak. 

Poinformowała członków Rady, że gdy tylko dane zostały przekazane przez dr Kryniecką-

Piotrak, zwróciła się do prof. Chauvin, będącej kierownikiem katedry, z pytaniem, dlaczego nie 

widzi niektórych publikacji wskazanych przez autorkę. Nie otrzymawszy odpowiedzi, napisała 

do dr Krynieckiej-Piotrak i otrzymała informację, że część slotów jest wypełniona 

publikacjami, których wydanie jest dopiero planowane. Prof. Grzebyk zwróciła uwagę na to, 

że z jednej strony zarzuca się jej stosowanie kryteriów ewaluacyjnych, a z drugiej jednocześnie 

używa się kryteriów ewaluacyjnych, żeby poprzeć jakoby duży dorobek dr Krynieckiej-Piotrak, 

mimo braku wyjaśnienia, dlaczego w slotach są publikacje, których fizycznie nie ma. 

Podkreśliła, że może wypowiadała się najostrzej, używając też emocjonalnego tonu, za który 

wielokrotnie przeprosiła, jednak to nie ona oddała 17 głosów przeciwko nadaniu stopnia 

doktora habilitowanego.  

Za pośrednictwem czatu prof. Chauvin napisała: „Jeżeli można w przypisach przytaczać swoje 

prace i nie jest to autoplagiat, to czemu nie można cytować recenzentów, którzy zajmują się 

tym samym”. Odpowiedział za pośrednictwem czatu dr hab. Paweł Waszkiewicz: 

„współautorstwo nie jest tożsame z cytowaniem”.  

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. ucz. zauważyła, że zmiana poglądów nie jest rzeczą 

wstydliwą, jeśli cel tej zmiany jest słuszny. Prof. Rogacka-Rzewnicka uważa, że Rada powinna 

się zastanowić nad tym, bo być może od tego zależy poprawienie błędu, który popełniono. Nie 

chciałaby znajdować się w gronie osób, które w jakiś sposób przyczynią się do tego, że 

krzywdzą ludzi jakąś oceną, w opinii prof. Rogackiej-Rzewnickiej nierozważną, lekkomyślną. 

Członkowie Rady powinni jeszcze raz tę kwestię przemyśleć, aby nie dopuścić do tego, że 

zostanie skrzywdzona osoba, która być może na to nie zasługuje.  

Prof. Urbanik zapytał, czy jest możliwość rozpatrzenia wniosku prof. Boratyńskiej, jeśli tak, to 

w jego opinii ten wniosek ma sens. Doceniając szczegółowość i argumenty projektu opinii 

opracowanego przez prof. Brzozowskiego, zauważył, że ma z tą sprawą pewien problem. 



Strona 16 z 32 

 

Zwrócił uwagę, że skład komisji habilitacyjnej został Habilitantce wyznaczony przez CK. Czy 

można oceniać Habilitantkę przez pryzmat komisji, która została jej wyznaczona przez ciało, 

które teoretycznie jest ciałem niezależnym zarówno od Habilitantki, jak i Rady? Osoby, które 

mają związek z Habilitantką, zostały wyznaczone do komisji habilitacyjnej przez CK. Częścią 

odwołania jest załącznik, który zawiera korespondencję prof. Urbanika i dr Krynieckiej-

Piotrak. Przeczytał książkę już po głosowaniu, w jego opinii warto, aby Rada mogła wyrobić 

sobie opinię na temat sprawy, również mogąc przeczytać książkę Habilitantki. Niewątpliwe 

jest, że było głosowanie 7:0, niewątpliwe jest, że dalej tą procedurą będzie się zajmować CK. 

Byłoby dobrze, aby tę sprawę do końca wyjaśnić, żeby nikogo nie skrzywdzić. Ma wielkie 

wątpliwości w tej sprawie, także w kontekście procedury, którą Rada wcześniej zakończyła, 

gdzie padały sformułowania, że skoro komisja jednogłośnie zagłosowała, nie powinno się tego 

głosowania podważać. Zastanawia się, czy podobne kryteria nie powinny odnieść się i do  

tej habilitacji.  

Prof. Gruza za pośrednictwem czatu napisała: „polecam treść wyroku WSA w Warszawie  

z 22.06.2016 II SA/Wa 376/16 dopuszczającego autokorektę uchwały habilitacyjnej”.  

W odpowiedzi prof. Kocot zapytał: „Ale w jakich okolicznościach zapadł ten wyrok WSA? 

Takich samych?”. Dr hab. Paweł Wajda, prof. ucz. odpowiedział: „Wyrok zapadł w innym 

stanie prawnym («starym», który już nie obowiązuje aktualnie tj. pod rządami: Ustawa z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie 

sztuki), więc nie jest niestety relewantny dla naszego stanu faktycznego...”. Prof. Gruza 

odpowiedziała: „ta habilitacja jest wg «starej» ustawy”. Prof. Wajda odpowiedział: „Tylko 

chodzi Pani Profesor o to, że WSA ocenia zawsze działalność organu na dzień wydania 

rozstrzygnięcia przez ten organ (czy w tym dniu miało miejsce naruszenie prawa). Tak że tutaj 

niestety nie jest to relewantne orzeczenie, bo po drodze zmienił się stan prawny”. 

Prof. Chauvin skierowała swą wypowiedź do prof. Grzebyk, prosząc, aby nie czuła się 

osobiście atakowana. Zauważyła, że Rada po głosowaniu 16 czerwca br. ostrożnie odnosi się 

do recenzji i do konkluzji. Wtedy jakby nie zauważono, że prof. Petzel zreferował posiedzenie 

komisji habilitacyjnej. Docenia pracę prof. Grzebyk, którą wykonuje na rzecz Wydziału  

i społeczności, i nie chciałaby, aby ta sprawa wpłynęła na wzajemne relacje. Podkreśliła, że 

wszyscy mieli możliwość wypowiedzieć się podczas dyskusji, której nikt nie ograniczał. 

Przypomniała doświadczenia ostatnich posiedzeń i bardzo wątpliwych w niektórych 

przypadkach głosowań, argumentów, których Rada szukała, aby nadać stopień. W opinii prof. 

Chauvin w przypadku dr Krynieckiej-Piotrak Rada procedowała inaczej niż po tym 
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doświadczeniu. Za pośrednictwem czatu prof. Waszkiewicz napisał: „każda odmowa nadania 

stopnia będzie wywoływała negatywne emocje. To nie jest wg mnie argument za autokorektą”.  

Dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz. podzielił się pewną wątpliwością, czy Rada może dokonać 

autokorekty w tym postępowaniu, ponieważ kompetencją Rady jest przekazanie odwołania 

wraz z opinią do CK. Wątpliwość budzi to także, czy można podjąć ponowną uchwałę, w opinii 

prof. Wiącka – nie. Drugą rzeczą, na którą zwrócił uwagę prof. Wiącek, jest to, że należy 

odnieść się do argumentów prawnych, wyłącznie do zarzutów naruszenia prawa. Główny zarzut 

postawiony w odwołaniu jest taki, że Rada naruszyła rzekomo prawo z tego powodu, że 

zakwestionowała jednomyślną opinię komisji habilitacyjnej. Według prof. Wiącka nie jest to 

naruszenie prawa, jednoznacznie z literatury orzecznictwa powołanego w projekcie tej opinii 

wynika, że Rada Dyscypliny posiada kompetencje do podjęcia uchwały rozbieżnej z opinią 

komisji habilitacyjnej, gdyż jest to opinia, mamy do czynienia z głosowaniem tajnym i jest 

naturalne, że po przeprowadzeniu dyskusji opinia może nie być wzięta pod uwagę i sprawa 

może zostać oceniona odmiennie, niż zrobiła to komisja habilitacyjna. Prof. Wiącek zgadza się 

z tym, co powiedział prorektor Żółtek, jest za tym, aby tę opinię przyjąć.  

Prof. Gersdorf zauważyła, że wskazane byłoby, aby członkowie Rady dyskutowali nad 

przyjęciem projektu opinii, a nie powracali do ocen, których dokonali w poprzednim 

głosowaniu w sprawie Habilitantki. To, że kilka osób uważa, że dr Kryniecka-Piotrak została 

skrzywdzona, nie oznacza, że naprawdę się tak stało i że Rada powinna wszcząć procedury. Dr 

Kryniecka-Piotrak złożyła już odwołanie i należy w tej sytuacji wydać opinię. Zdaniem prof. 

Gersdorf opinia jest bardzo wyważona i dobra. Chciałaby, aby Rada przyjęła tę opinię, a jeśli 

CK uzna, że dr Kryniecka-Piotrak została skrzywdzona, sprawę przekaże innej Radzie 

Dyscypliny. Przypomniała słowa, które już padły podczas posiedzenia, że dr Krynieckiej-

Piotrak nie zabrakło podczas głosowania jednego głosu, aby nadano jej stopień doktora 

habilitowanego. Odbyła się merytoryczna dyskusja na temat dorobku innego niż książka 

habilitacyjna, nie padały także wówczas argumenty, że Habilitantka była współautorką 

publikacji z jednym z recenzentów, choć, w opinii prof. Gersdorf, recenzent powinien odmówić 

wykonania tej recenzji.  

Prof. Boratyńska powiedziała, że ponownie wnioskuje o to, żeby Rada się nad tą sprawą jeszcze 

raz zastanowiła. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję, ma kompetencję, aby ponownie 

rozpoznać sprawę. Prof. Boratyńskiej zależy na tym, aby wszyscy mogli poczuć się, że są  

w porządku i aby nic nie można było Radzie zarzucić. Sytuacja, w opinii prof. Boratyńskiej, 

zrobiła się nerwowa i niesmaczna. Jedynym sposobem, aby Rada wyszła z tego z twarzą, jest 
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przyjrzeć się sprawie ponownie. Przewodniczący obrad ponownie odpowiedział, że nie można 

tego wniosku poddać pod głosowanie, zanim nie zostanie przegłosowany chronologicznie 

wcześniejszy wniosek – w sprawie projektu opinii.  

Prof. Kocot zgodził się z prof. Gersdorf, że Rada powinna zająć się odpowiedzią na odwołanie 

dr Krynieckiej-Piotrak. Prof. Boratyńska zwróciła uwagę na istotny element społeczny, że psują 

się relacje, jednak prof. Kocot zauważył, że sprawa ta „kręci się” wokół kilku osób. Listy 

przysłane w tej sprawie do prof. Gersdorf, które Rada otrzymała do wiadomości, są obraźliwe, 

jeśli ktokolwiek próbuje kogoś antagonizować, skłócać, to są to osoby występujące w roli 

luminarzy filozoficznych. Prof. Kocot, przeczytawszy te listy, które określił jako agresywne, 

niegrzeczne, nieprzyjazne, jest przeciwko autokorektom, zwłaszcza że, co podkreślił Prorektor 

Żółtek, w tej sprawie różnica głosów była większa niż jeden, to była przegrana dr Krynieckiej-

Piotrak. Zwrócił uwagę na głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr 

Hadrowicz, w tym przypadku mimo zastrzeżeń i uwag jednak udało się przekonać członków 

Rady do głosowania za nadaniem.  

Przewodniczący obrad, podsumowując dyskusję, odniósł się do wypowiedzi dr. hab. Mateusza 

Pilicha: „Negatywne emocje nie są żadnym argumentem prawnym. Proszę, abyśmy 

dyskutowali na poziomie jurydycznym, a nie emocjonalnym”. Stwierdził, że sprawa budzi jego 

wielki smutek. Podziękował za miłe uwagi pod adresem opinii. Powiedział, że pełni funkcję 

służebną wobec Rady i przygotował projekt zgodny kierunkowo z jej rozstrzygnięciem, a także 

zgodny ze swoją wiedzą prawniczą i rozeznaniem w sytuacji. Nie jest istotne, ile włożył pracy 

w napisanie tej opinii, chodzi o ocenę pracy Rady i poniekąd jego jako osoby prowadzącej 

posiedzenie, ponieważ treścią odwołania i przyczyną tego, że w ogóle ten temat jest poruszany, 

są zarzuty naruszenia prawa materialnego i procesowego. W czasie dyskusji wielokrotnie padał 

argument, że coś się odbiło szerokim echem, że było na ten temat dużo złych emocji. Prof. 

Brzozowski w pełni podziela te spostrzeżenia, jednak zadaje pytanie, kto jest źródłem tych 

emocji, kto psuje tę atmosferę – i kto zepsuł Radzie opinię. Nie zdawał sobie sprawy w połowie 

czerwca, z jak zmasowanym atakiem spotka się Rada. Poinformował członków Rady, że nie 

trafiają do nich liczne pisma dotyczące udostępnienia protokołu; poprzedni Rektor próbował 

ustalić, dlaczego wszyscy tak bardzo domagają się nagrania z posiedzenia Rady w dniu 16 

czerwca br. Wiceprzewodniczący zauważył, że od trzech miesięcy zajmuje się w kontekście 

Rady niemal wyłącznie sprawą odwołania dr Krynieckiej-Piotrak. Odnosząc się do wpisu na 

czacie prof. Boratyńskiej („To bez znaczenia kto psuje. Trzeba pilnować rzetelności i własnych 

tyłów też. Ja do tego podchodzę na zimno”), odpowiedział, że opinia w sprawie odwołania 



Strona 19 z 32 

 

dotyczyła oceny, czy w tym postępowaniu doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego 

i procesowego. Zdaniem prof. Brzozowskiego to, kto głośniej rozpropagowuje zarzuty i kto 

wypowiada się z większym oburzeniem, powinno pozostać bez znaczenia. Dzisiejsza rozmowa 

powinna dotyczyć odwołania i argumentów jurydycznych, a nie argumentów merytorycznych 

dotyczących dorobku dr Anny Krynieckiej-Piotrak. Ze zdziwieniem słuchał argumentów osób, 

które mówiły, że kryteria ewaluacyjne nie mają w ogóle znaczenia, ale jednocześnie 

wskazywały na liczbę punktów uzyskanych przez dr Kryniecką-Piotrak. To bez znaczenia. 

Miejsce publikacji miało znaczenie w takim sensie, w jakim wynika to z ustawy i przede 

wszystkim z rozporządzenia, które dookreśla kryteria ustawowe. W tym sensie ewaluacja nie 

ma tu znaczenia, natomiast to, gdzie kto publikuje, ma znaczenie.  

Prof. Brzozowski wspomniał, że z dr (wówczas mgr) Kryniecką-Piotrak zetknął się jeszcze jako 

student na zajęciach z filozofii kultury, które prowadziła w zastępstwie prof. Marii 

Szyszkowskiej. Jedno z pytań, które otrzymał na egzaminie, dotyczyło myśli Spenglera – kogo 

cenił, a kogo nie cenił. Spengler nie cenił uczonych, ponieważ nie są ludźmi czynu, próbują 

świat opisywać, a nie zmieniać. Nawiązując do tego egzaminu, zakończonego dobrymi 

wspomnieniami, prof. Brzozowski zauważył, że być może jednak uczeni mogą zmienić świat, 

ale to, czy go zmieniają, zależy od tego, w jaki sposób upowszechniają wyniki swoich badań – 

czy piszą nieustannie w tym samym środowisku, czy próbują wyjść poza swój obieg naukowy, 

czy próbują poddać się procesowi recenzyjnemu zgodnie z dzisiejszymi zasadami, czy też 

próbują dzielić się stale z tym samym towarzystwem wynikami badań. W opinii prof. 

Brzozowskiego jest to istotne. To, że naukowcy posługują się w swym rozumowaniu takimi 

kryteriami jak kanały publikacyjne, nie przeczy temu, że ocenia się wartość czyjegoś dorobku, 

nawiązywanie do tego nie jest błędem formalnym. Błędem formalnym byłoby ograniczenie się 

do kryteriów ewaluacyjnych, ale do tego nie doszło i nie ma sensu, by na ten temat rozmawiać. 

Prof. Chauvin za pośrednictwem czatu napisała, że „Uwaga, znów odbiegamy od głosowania 

nad naszą odpowiedzią na odwołanie – to nie są argumenty prawne”, na co prof. Brzozowski 

zauważył, że to członkowie Rady w dyskusji przedstawili ten argument, można więc się do 

niego odnieść w trybie relata refero i wskazać, że jest to wątek niewłaściwy.  

Jeśli chodzi o argumenty podniesione w odwołaniu dr Krynieckiej-Piotrak, pojawia się kwestia 

związania Rady uchwałą komisji. Komentarz H. Izdebskiego i J.M. Zielińskiego do ustawy  

o stopniach i tytułach z 2003 r. wyjaśnia, że wymóg głosowania „na podstawie opinii” komisji 

nie oznacza wymogu głosowania każdorazowo zgodnie z kierunkowym rozstrzygnięciem 

komisji, tylko oznacza, że jeśli komisja habilitacyjna wnosi o nadanie stopnia, to należy poddać 
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pod głosowanie najpierw uchwałę za nadaniem stopnia, a w razie nierozstrzygnięcia sprawy  

w ten sposób poddać pod głosowanie uchwałę negatywną. Jeśli natomiast komisja wnosi  

o odmowę nadania, to należy w takim przypadku rozpocząć od głosowania nad uchwałą 

negatywną, a następnie przystąpić do głosowania nad uchwałą pozytywną – w razie 

nieosiągnięcia większości bezwzględnej dla wcześniejszego wniosku. Prof. Brzozowski 

wyraził zdziwienie argumentem prof. Urbanika wskazującym odmienną interpretację 

dotyczącą związania pozytywną opinią komisji, zwłaszcza mając w pamięci dyskusję  

w środowisku naukowym, która dotyczyła postępowania profesorskiego prof. Andrzeja 

Zybertowicza. Jeśli poważnie traktować swoją rolę, a elementem tej roli jest swobodna ocena 

dowodów i swobodna ocena recenzji, to powinno to prowadzić do wniosku, że odmienne 

rozstrzygnięcia są możliwe. W opinii prof. Brzozowskiego odwołanie dr Krynieckiej-Piotrak 

jest zaskakujące i niezasługujące na uwzględnienie. Jeśli habilitantka z zakresu nauk prawnych 

w odwołaniu pisze, że z ustawy nie wynika obowiązek publikacji w czasopismach 

zagranicznych i prawniczych, to nie jest to opinia, z którą można się zgodzić. Prof. Brzozowski 

dodał, że z pewną nutą emocji – na uboczu wobec kwestii zasadniczych – odebrał formę pism 

kierowanych do Rady. Prof. Bałandynowicz już podczas posiedzenia powiedział, że ma 

wrażenie, że jest „na sejmiku”, co jeszcze można uznać za kwestię wybujałej retoryki, ale jeśli 

w piśmie skierowanym do CK i do wiadomości Rady autor porównuje obrady Rady do sądu 

inkwizycyjnego wymierzającego karę śmierci, to trudno mówić po czymś takim, że wokół tej 

sprawy narosły złe emocje i że to zadaniem Rady jest ich naprawienie. Należałoby tego typu 

prośby skierować do osób, które te emocje podgrzewają, w tym do prof. Bałandynowicza, który 

pozwolił sobie na sformułowania głęboko uwłaczające godności całej Rady. 

Prof. Boratyńska za pośrednictwem czatu napisała, że „Jeżeli rozpoznamy sprawę ponownie to 

wytrącimy prof. Bałandynowiczowi broń z ręki”. Prof. Brzozowski odpowiedział, że w tym 

sensie Rada wytrąci, że zrobi wszystko, czego prof. Bałandynowicz oczekiwał, pisząc 

obraźliwe sformułowania. Zaapelował do członków Rady o poparcie opinii do odwołania.  

Prof. Kocot zapytał, czy przewodniczący proponuje głosowanie za oddaleniem tego odwołania, 

czy Rada nie zgadza się z tym odwołaniem. Prof. Brzozowski odpowiedział, że głosowanie 

będzie w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia tej opinii do odwołania. Prof. Kocot zapytał 

o to, co się stanie, gdy Rada zagłosuje przeciw przyjęciu tej opinii. Prof. Brzozowski 

odpowiedział, że wtedy należałoby rozważyć, czy Rada może przyjąć wniosek prof. 

Boratyńskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponownie głos zabrał prof. Kocot, który miał 

wątpliwość dotyczącą tego, czy nie jest tak, że Rada może dać pozytywną opinię do odwołania, 
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żeby CK przychyliła się przychylnie do odwołania. Prof. Brzozowski odpowiedział, że Rada 

musi przyjąć uchwałę z uzasadnieniem. Rada jest zobowiązana do przygotowania dokumentu 

w tej sprawie, albo, o co wnioskuje prof. Boratyńska, nie przygotować żadnego dokumentu do 

CK, tylko dokonać autokontroli, co jednak będzie wymagało konsultacji z Biurem Rad 

Naukowych i z administratywistami z Wydziału Prawa.  

Prof. Gersdorf wyraziła poparcie dla uzasadnienia. Dodała, że CK wysłała do niej pismo, aby 

też się ustosunkowała do całej sytuacji, w opinii prof. Gersdorf wszystko odbyło się 

prawidłowo. Za pośrednictwem czatu odbywała się dyskusja, w której prof. Waszkiewicz 

napisał: „...nawet w nowej procedurze związanie dotyczy wyłącznie negatywnych recenzji lub 

opinii komisji. W przypadku pozytywnych rada wciąż nie jest nimi związana”. Prof. dr hab. 

Piotr Girdwoyń napisał: „Moim zdaniem – tym bardziej, jeśli uważamy, że decyzja była błędna, 

powinniśmy umożliwić rozpoznanie sprawy innemu, właściwemu ciału”. Wobec braku innych 

głosów w dyskusji, przewodniczący obrad zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie odwołania dr Anny Krynieckiej-

Piotrak od uchwały nr 53 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 16 czerwca 

2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie 

Krynieckiej-Piotrak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 17 

Liczba oddanych głosów przeciw – 8 

Liczba wstrzymujących się – 4 

 

Przewodniczący stwierdził, że Rada zaopiniowała negatywnie odwołanie dr Anny Krynieckiej-

Piotrak od uchwały nr 53 z 16 czerwca 2020 r. Podziękował za poparcie opinii i zauważył, że 

wobec jej przyjęcia wniosek prof. Boratyńskiej staje się bezprzedmiotowy.  

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

stopnia doktora mgr. Piotrowi Kuźnickiemu. Otworzył dyskusję, a wobec braku głosów  

w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  

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

Kuźnickiemu:  
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Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 23 

Liczba oddanych głosów za – 23 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 0 

 

Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

wyróżnienia. Otworzył dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał prof. Grzeszczak, który zauważył, 

że jest dużo wyróżnień. Nie neguje i nie podważa zasadności tego zjawiska, jednak wie, jak 

wygląda sprawa wyróżnień na innych wydziałach, gdzie jest to bardzo sformalizowane. Nie 

uważa, że należy już na tym posiedzeniu ustalić zasady przyznawania wyróżnień, ale warto 

podjąć wysiłek i wprowadzić minimum standardów procedury. Zaproponował, aby promotor 

przynajmniej w kilku zdaniach uzasadnił, dlaczego powinno zostać nadane wyróżnienie. 

Zauważył, że już samo nadanie stopnia doktora przez Uniwersytet Warszawski jest 

wyróżnieniem, wyróżniać należy wyjątkowe doktoraty. Nie można doprowadzić do tego, że 

przez rozdawanie wyróżnień straci ono swoją wartość. Zaproponował taki punkt w porządku 

obrad na następnym posiedzeniu, z korzyścią dla najlepszych doktorantów.  

Prof. Grzebyk, popierając głos prof. Grzeszczaka, powiedziała, że łatwiej jest głosować, gdy 

kryteria są jasno sformułowane. Przypomniała, że dorobek doktorantów jest zróżnicowany, 

niektórzy mają bardzo dużo publikacji i warto tę aktywność docenić, uznać, że nie tylko dzieło 

jest wybitne, ale i działalność doktoranta uznana za ponadprzeciętną. Przyjęcie jakichś 

standardów ułatwiłoby sprawę referującym, a głosujący mieliby mniej wątpliwości. Powinny 

zostać przyjęte jasne kryteria, według których Rada przyznaje wyróżnienia.  

Prof. Kocot zgodził się, że powinno się jakieś kryteria określić, pamięta jednak, że w dawnym 

Instytucie Prawa Cywilnego zastanawiano się, czy przyjąć takie kryteria. To jest wyróżnienie 

za przebieg obrony, nie za samo osiągnięcie w postaci doktoratu, które można obiektywnie 

ocenić. Jest to ogólne wrażenie erudycji, elokwencji, gestykulacji. Ma wątpliwości, czy uda się 

ustalić kryteria w tym przypadku. Przewodniczący obrad zauważył, że obowiązująca w nowych 

postępowaniach uchwała nr 481 przewiduje określone warunki formalne dotyczące większości, 

którą musi uzyskać taki wniosek, aby został uchwalony. Odnosząc się do starego trybu, także 

dostrzega inflację wyróżnień. Verba volant, scripta manent, przychyla się zatem do tego, aby 

sporządzić projekt kryteriów albo uchwałę skierowaną do komisji doktorskich. Można ustalić 
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warunki brzegowe, określając, jakie elementy należy brać pod uwagę. Zaproponował, aby ktoś 

spośród członków Rady zechciał przygotować projekt do dyskusji.  

Prof. Grzeszczak powiedział, że na wydziałach prawa we Wrocławiu i w Krakowie dziekani, 

pisząc pismo do recenzentów, od razu zaznaczają, że w przypadku, gdyby uznali, że praca 

zasługuje na wyróżnienie, proszą o odnotowanie tego w recenzji lub dołączenie do recenzji 

wniosku o wyróżnienie. Odnosząc się do słów prof. Kocota, zastanawia się, co jest oceniane: 

czy doktorant otrzymuje doktorat z wyróżnieniem z obrony, czy doktorat z wyróżnieniem. 

Zdaniem prof. Kocota i prof. Gersdorf jest to obrona z wyróżnieniem. Prof. Brzozowski 

zauważył, że wnioski o wyróżnienie bywają formułowane już w recenzji, czyli jeszcze przed 

fizycznym spotkaniem z doktorantem, a w uchwale nr 481 powiązano wyróżnienie  

z charakterem rozprawy, a nie z przebiegiem obrony. Wobec braku innych głosów w dyskusji 

przewodniczący zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Piotra Kuźnickiego:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 23 

Liczba oddanych głosów za – 10 

Liczba oddanych głosów przeciw – 3 

Liczba wstrzymujących się – 10 

Wobec nieuzyskania większości bezwzględnej nie przyznano wyróżnienia. Za pośrednictwem 

czatu prof. Grzebyk napisała: „Może dlatego, że nie było żadnego uzasadnienia...” i dodała: 

„Chodziło mi o uzasadnienie w dyskusji – w protokole oczywiście wniosek był odnotowany”. 

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

stopnia doktora mgr. Stanisławowi Michałowskiemu. Otworzył dyskusję. Prof. Gersdorf 

przypomniała, że do tej pory nie wymagano żadnych uzasadnień wyróżnień, dlatego 

członkowie Rady powinni głosować jeszcze „w starym stylu”. Sformułowane głosy nie 

powinny dotykać wniosków, które są obecnie procedowane, co się jednak stało podczas 

głosowania nad wyróżnieniem dr. Piotra Kuźnickiego. Wobec braku innych głosów w dyskusji 

przewodniczący obrad zarządził głosowanie tajne w sprawie mgr. Michałowskiego.  

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

Michałowskiemu:  

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

Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 0 

 

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

stopnia doktora mgr. Janowi Lipskiemu. Otworzył dyskusję. Głos zabrał promotor rozprawy dr 

hab. Leszek Bosek, prof. ucz., który powiedział, że mgr Lipski jest doktorantem, który ma  

w swoim dorobku ponad 50 publikacji w językach obcych, a praca, na co zwrócił uwagę prof. 

dr hab. Krzysztof Pietrzykowski jako specjalista z tego obszaru, a także recenzenci, wnosząc  

o przyznanie wyróżnienia, jest pracą prawnoporównawczą, opartą o gruntowne analizy. 

Doktorant przytoczył szereg nieznanych dotychczas materiałów z okresu międzywojennego. 

Sam temat pracy jest od 200 lat obecny w debacie i praktyce legislacyjnej prac europejskich. 

Dlatego też komisja doktorska uznała, że praca ma wymiar oryginalny i jest ponadprzeciętna. 

Prof. Bosek poprosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku komisji 

doktorskiej. Głos zabrał prof. Pietrzykowski, który w pełni poparł słowa prof. Boska. Za 

pośrednictwem czatu prof. Urbanik zapytał, w jakim trybie wypowiada się na posiedzeniu prof. 

Bosek. Przewodniczący odpowiedział, że prof. Bosek został zaproszony na swoją prośbę jako 

promotor rozprawy doktorskiej. Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący 

zarządził głosowanie tajne.  

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

Lipskiemu:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 25 

Liczba oddanych głosów za – 23 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 2 

 

Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy 

wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Jana Lipskiego. Otworzył dyskusję. Głos zabrała prof. dr 
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hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, która zapytała, czy na posiedzenia Rad są 

zapraszani promotorzy, czy promotorzy wiedzą, że mogą skorzystać z zaproszenia. Nie jest 

przeciwna obecności promotorów na posiedzeniach. Dostrzega jednak, że szanse doktorów na 

uzyskanie wyróżnienia są inne, gdy promotor może zreferować sprawę. Czuje dyskomfort, 

widząc, że nie wszyscy są traktowani jednakowo. Przewodniczący odpowiedział, że dotychczas 

nie zdarzyło się, aby promotorzy wyrazili zainteresowanie obecnością na posiedzeniu. Nie było 

tak, że zaproszenie prof. Boska było inicjatywą przewodniczących Rady. Inicjatywa wyszła ze 

strony promotora. Być może jest to dobra praktyka, aby zapraszać promotora na dotyczący jego 

doktoranta fragment posiedzenia. Przypomniał, że w początkowym okresie działania Rady 

zapraszano na posiedzenia osoby z dawnych instytutów, by zreferowały sprawy doktorantów. 

Jednak nierzadko te osoby musiały długo czekać na swoją kolej, a i same wypowiedzi niekiedy 

sprowadzały się do przekazania wyników głosowania czy ogólnych sformułowań na temat 

pracy. Dlatego zdecydowano się na umieszczanie w dokumentach Rady protokołu z obrony. 

Zapewnił, że nie jest tak, że zaproszenia są kierowane do wybranych osób; każdy promotor, 

jeśli wyrazi chęć, może pojawić się na posiedzeniu. Prof. Szczepanowska-Kozłowska wyraziła 

wątpliwość, czy promotorzy wiedzą, że mogą skorzystać z zaproszenia. Prof. Kocot zauważył, 

że nikogo nie zaprasza się formalnie, tylko uczestniczy w posiedzeniu ten, kto ma na to ochotę. 

Dodał, że wolałby móc posłuchać recenzentów niż promotora, bo promotor zawsze popiera 

swojego doktoranta. Prof. Gersdorf przypomniała, że prof. Bosek uczestniczył w posiedzeniu 

także jako członek komisji habilitacyjnej w sprawie dr Hadrowicz, zwrócił się z prośbą o to, 

czy może także uczestniczyć w części dotyczącej nadania stopnia doktora jego doktorantowi. 

Dodała, że generalnie promotorów się nie zaprasza, bo to by wydłużyło obrady. 

Przewodniczący obrad powtórzył, że jeśli promotor wyrazi taką chęć, to może uczestniczyć  

w posiedzeniu. Dodał, że im mniejsza tajność obrad, tym mniej spekulacji później na temat 

tego, co się dzieje podczas posiedzeń. Wspomniał wnioski o udostępnienie nagrań  

z posiedzenia Rady. Prof. Grzebyk zaproponowała, aby przenieść głosowania w sprawie 

wyróżnień na kolejne posiedzenie, gdy będą już określone kryteria dotyczące ich przyznawania. 

Wyraziła wdzięczność, że prof. Bosek omówił sprawę swojego doktoranta, dzięki czemu 

wiadomo, że jest to poważny kandydat do nadania stopnia i wyróżnienia. Z drugiej strony nie 

ma pewności, czy w przypadku pierwszego wyróżnienia doktorant nie miał również znacznego 

dorobku. Wniosła wniosek formalny o przełożenie głosowań w sprawie wyróżnień na kolejne 

posiedzenie oraz wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy dr. Piotra 

Kuźnickiego. Przewodniczący obrad wyjaśnił, że można dokonać reasumpcji jedynie podczas 

posiedzenia, na którym odbyło się głosowanie. Prof. Kocot zgłosił wniosek o reasumpcję na 
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tym samym posiedzeniu. Prof. Gersdorf poparła ten wniosek. Przewodniczący obrad 

zaproponował, aby przeprowadzić wszystkie głosowania i rozpatrzyć wszystkie wnioski  

o wyróżnienie. Nikt nie wyraził sprzeciwu. Przed następnymi sprawami Rada będzie się 

zwracała do komisji doktorskich z prośbą o podanie czytelnych argumentów za wyróżnieniem 

w treści protokołu, a jeżeli czegoś takiego nie będzie, można zapraszać na posiedzenie 

przewodniczących komisji lub osoby formułujące wniosek, aby sprawa została przez nich 

zreferowana. Zaproponował przejście do głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy 

doktorskiej dr. Jana Lipskiego, a następnie reasumpcję głosowania nad wyróżnieniem rozprawy 

doktorskiej dr. Piotra Kuźnickiego. Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący 

zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Jana Lipskiego:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 25 

Liczba oddanych głosów za – 16 

Liczba oddanych głosów przeciw – 5 

Liczba wstrzymujących się – 4 

 

Głos zabrała prof. Grzebyk, która zauważyła, że w przekazanym protokole nie było informacji, 

dlaczego należałoby wyróżnić rozprawę dr. Piotra Kuźnickiego. Prof. Kocot powiedział, że 

przy tej skali wyróżnień nieprzyznanie wyróżnienia w tym przypadku byłoby krzywdzące. 

Gorąco popiera ten wniosek. Prof. Szczepanowska-Kozłowska dodała, że recenzje w tym 

przypadku były entuzjastyczne. Prof. Grzeszczak powiedział, że samo nadanie stopnia doktora 

na Uniwersytecie Warszawskim jest wyróżnieniem, nie powinno się przyznawać wyróżnień, 

jeśli nic nie wiadomo o doktorancie. Nie należy obniżać standardów, a przyznawanie wyróżnień 

bez umotywowania wniosku nazwał mistyfikacją. Prof. Szczepanowska-Kozłowska 

zauważyła, że jest to określenie krzywdzące. Wiążące jest dla Rady stanowisko komisji 

doktorskiej, która wnioskuje o wyróżnienie. Prof. Gersdorf powiedziała, że propozycja prof. 

Grzeszczaka, którą popiera, nie może rzutować na pozostałe głosowania. Zwróciła uwagę, że 

jednak komisje doktorskie nie wnioskują o wyróżnienie każdego doktoratu. Przewodniczący 

obrad, wobec braku innych głosów w dyskusji, zarządził głosowanie tajne.  
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Powtórzone głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Piotra 

Kuźnickiego:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 25 

Liczba oddanych głosów za – 18 

Liczba oddanych głosów przeciw – 5 

Liczba wstrzymujących się – 2 

 

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

stopnia doktora mgr Monice Pacosze. Zaproponował, że ze względu na osobę promotora może 

przekazać prowadzenie obrad w tym punkcie. Wobec braku wniosku w tej sprawie otworzył 

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

Głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr Monice 

Pacosze:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 19 

Liczba oddanych głosów za – 18 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

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

stopnia doktora mgr. Markowi Grzywaczowi. Otworzył dyskusję. Głos zabrała prof. Gersdorf, 

która powiedziała, że wniosek o wyróżnienie sformułował prof. dr hab. Karol Kiczka, uznając, 

że temat rozprawy jest aktualny, rozprawa jest na bardzo wysokim poziomie, a sposób obrony 

był systemowo spójny i bardzo dobry, widać dobre rozeznanie doktoranta w bardzo trudnej 

tematyce. Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie tajne.  

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

Grzywaczowi:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 
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Liczba oddanych głosów ogółem – 24 

Liczba oddanych głosów za – 23 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 0 

 

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

rozprawy doktorskiej dr. Marka Grzywacza. Otworzył dyskusję. Prof. Kocot zwrócił uwagę, że 

za wyróżnieniem głosowała zdecydowana większość komisji doktorskiej. Dr hab. Adam 

Niewiadomski, prof. ucz., jako osoba biorąca udział w obradach, przychylił się do wniosku. 

Może stwierdzić, że obrona była na wysokim poziomie, tematyka, którą doktorant przedstawiał 

– trudna, recenzje i sam przebieg obrony wypadły nadzwyczaj pozytywnie. Wobec braku 

innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Marka Grzywacza:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 22 

Liczba oddanych głosów za – 15 

Liczba oddanych głosów przeciw – 4 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

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

stopnia doktora mgr. Mariuszowi Rypinie. Otworzył dyskusję. Głos zabrała prof. Gersdorf, 

która powiedziała, że była to obrona na bardzo wysokim poziomie, doktorant doskonale 

odpowiadał na pytania dotyczące informacji publicznej i udostępniania jej przez podmioty 

prywatne. Były także krytyczne uwagi, ale praca była bardzo dobrze przyjęta. Do wniosku 

przyłączył się za pośrednictwem czatu prof. Niewiadomski. Wobec braku innych głosów  

w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie tajne. 

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

Rypinie:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 20 
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Liczba oddanych głosów za – 19 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 0 

 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do głosowania  

w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Beacie 

Słomce. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia promotora w osobie dr. hab. Andrzeja Wiśniewskiego  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Beacie Słomce: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy wyznaczenia 

recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Górskiemu. 

Proponowani recenzenci to: dr hab. Monika Całkiewicz, prof. ALK, dr hab. Marek Leśniak, 

prof. UŚ i dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr. Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą 

Senatu UW nr 481 z tego głosowania wyłączony jest promotor rozprawy dr hab. Paweł 

Waszkiewicz.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów 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 

dr hab. 

Monika 

35 24 21 3 0 
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Całkiewicz, 

prof. ALK 

dr hab. 

Marek 

Leśniak, 

prof. UŚ 

35 24 24 0 0 

dr hab. 

Maciej 

Trzciński, 

prof. UWr 

35 24 24 0 0 

 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy wskazania 

przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Komisji Konkursowej w Centrum Europejskim 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproponował kandydaturę dr. hab. Adama Niewiadomskiego, 

prof. ucz. Otworzył dyskusję, wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie wskazania przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Komisji 

Konkursowej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 26 

Liczba oddanych głosów przeciw – 3 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do sprawy wskazania co 

najmniej 20% składu Komisji Konkursowej i co najmniej 20% składu Komisji ds. Zatrudnienia 

na WPiA UW. Prof. Gersdorf powiedziała, że komisje obradują w tym samym składzie, 

wystarczy, że Rada wskaże dwie osoby. Proponuje dr. hab. Mateusza Pilicha i dr. hab. Pawła 

Wajdę, prof. ucz. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję, wobec braku głosów w dyskusji 

zarządził głosowanie tajne. W przygotowanej do głosowania ankiecie pojawił się błąd, 

polegający na błędnym wpisaniu imienia jednego z kandydatów: Mariusz zamiast Mateusz. 

Przewodniczący uznał to za oczywistą omyłkę pisarską.  
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Głosowanie w sprawie wskazania co najmniej 20% składu Komisji Konkursowej: 

Dr hab. Mateusz Pilich 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 27 

Liczba oddanych głosów przeciw – 2 

Liczba wstrzymujących się – 2 

Dr hab. Paweł Wajda, prof. ucz. 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 27 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

Głosowanie w sprawie wskazania co najmniej 20% składu Komisji ds. Zatrudnienia zostało 

powtórzone, ponieważ ankieta została zamknięta, mimo że nie uzyskano kworum. 

Powtórzone głosowanie w sprawie wskazania co najmniej 20% składu Komisji ds. 

Zatrudnienia: 

Dr hab. Mateusz Pilich 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 33 

Liczba oddanych głosów za – 29 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 3 

Dr hab. Paweł Wajda, prof. ucz. 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 33 

Liczba oddanych głosów za – 28 

Liczba oddanych głosów przeciw – 2 



Strona 32 z 32 

 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do zatwierdzenia 

protokołu posiedzenia z 10 września br. Wobec braku uwag zarządził głosowanie: za 

przyjęciem protokołu było 26 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Protokół został więc przyjęty.  

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do wolnych wniosków. 

Poinformował członków Rady o spotkaniu z Prorektorem Zygmuntem Lalakiem, w którym 

uczestniczył. Przekazał, że do końca roku musi powstać nowy raport o stanie dyscypliny 

związany z przygotowaniami do ewaluacji. W związku z tym, że dostrzeżono, iż nie byłoby 

celowe udostępnianie wszystkich danych liczbowych, ponieważ ułatwiłoby to pracę 

konkurencji, zapadła decyzja, że ten raport będzie częściowo utajniony i podzielony na dwie 

części. Część A będzie zawierała dane wrażliwe, część B – ogólne ustalenia przekazane Radzie. 

Ma to znaczenie, ponieważ wynik końcowy, czyli kategoryzacja, będzie zależała nie tylko od 

wyniku bezwzględnego, ale od pozycji w stosunku do innych ocenianych podmiotów.  

W związku z tym „odkrywanie kart” na rok przed terminem złożenia raportu ewaluacyjnego 

zostało uznane za niecelowe. Zapowiedziano prawdopodobne prace nad nowelizacją uchwały 

481, na razie nie wiadomo, w jakim kierunku zostanie zmieniona. Nakłada się na to spór,  

w jaki wszedł Uniwersytet Warszawski z Radą Doskonałości Naukowej. Przewodniczący 

zaproponował następnie podjęcie uchwały, że Rada zwraca się do Stałych Komisji Doktorskich 

z prośbą o formułowanie uzasadnień wniosków o wyróżnienie, w przypadku gdyby takie 

wnioski były do Rady kierowane. Wobec braku głosów sprzeciwu, uchwała została podjęta 

przez aklamację. Innych wolnych wniosków nie było.  

Przewodnicząca Rady podziękowała prof. Brzozowskiemu za sprawne prowadzenie obrad,  

a członkom Rady za sprawne procedowanie i za wszystkie wypowiedzi, po czym  

zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała: Agnieszka Lentas  

 

 


