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Protokół posiedzenia nr 10 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne 

w dniu 2 listopada 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.  

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

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 31 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 Karolinie Wojciechowskiej referowana była 

przez sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Adama Niewiadomskiego, prof. ucz. 

Habilitantka przedstawiła jako osiągnięcie naukowe monografię „Lotniskowy obszar 

ograniczonego użytkowania”. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę zawierającą pozytywną 

opinię w sprawie nadania dr Wojciechowskiej stopnia doktora habilitowanego. W świetle 

stanowiska komisji monografia stanowi osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 1 

ustawy o stopniach naukowych. W monografii Habilitantka uczyniła przedmiotem swoich 

rozważań problematykę lotniskowego obszaru ograniczonego użytkowania. Autorka podjęła 
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bardzo ambitne zadanie zmierzenia się z trudną problematyką relatywnie rzadko podejmowaną 

w piśmiennictwie prawniczym. Temat monografii, oryginalna formuła jego ujęcia i sposób 

prezentacji możliwie całościowo ujawnionej instytucji lotniskowego obszaru ograniczonego 

użytkowania sprawiają, że rozprawa może być uznana za wypełniającą zauważalną  

w literaturze lukę. Prezentowane zagadnienia są bez wątpienia ważne teoretycznie i, co 

należałoby podkreślić, doniosłe praktycznie. Przy generalnie pozytywnej ocenie posługiwania 

się metodami badawczymi, komisja habilitacyjna zauważyła braki w zakresie korzystania  

z metody prawnoporównawczej. Dostrzeżono też potrzebę większego wyeksponowania 

tematyki dotyczącej konfliktu interesu, przede wszystkim w obrębie interesów publicznych. 

Nie znaczy to jednak, że problematyka ważenia interesów dóbr wartości nie została 

uwzględniona w rozprawie. Zdaniem członków komisji habilitacyjnej warsztat badawczy 

Habilitantki nie budzi większych zastrzeżeń, uwzględnienie literatury przedmiotu, źródeł prawa 

krajowego, unijnego oraz międzynarodowego, a także bogatego dorobku orzecznictwa sądów 

pozwoliło dr Wojciechowskiej na realizację jasno wyznaczonych celów badawczych  

i kompetentną weryfikację postawionych na wstępie hipotez. Analizy i argumentacja 

zaprezentowane w monografii są przekonujące i spójne. Temat podjęty przez Habilitantkę  

w zakresie ograniczonych obszarów użytkowania nie jest nowy w nauce prawa 

administracyjnego, jest jednak nowatorski, jeżeli chodzi o analizę lotniskowych obszarów 

użytkowania. Język monografii, w tym język prawniczy, zasługuje na wysoką ocenę, jest 

poprawny, jasny, co ułatwia lekturę analizowanych problemów prawnych. Komisja 

habilitacyjna uznała, że monografia stanowi znaczny wkład Autorki w rozwój dyscypliny nauki 

prawne. Jest to rzetelna, oryginalna, pobudzająca do dyskusji, oparta na bogatym materiale 

źródłowym rozprawa o dużych walorach aplikacyjnych. Przemyślane i wyważone tezy  

i argumentacja zawarta w dysertacji dowodzą zdolności analitycznych Habilitantki oraz 

umiejętności formułowania trafiających do przekonania ustaleń i wniosków. Dostrzeżone 

usterki w pracy nie wpływają znacząco na obniżenie wysokiej jej oceny.  

Jak następnie wskazał prof. Niewiadomski, komisja habilitacyjna uznała, że pozostała 

aktywność naukowa Habilitantki stanowi dopełnienie jej znacznego wkładu w rozwój nauk 

prawnych. Liczba, obszerność i jakość opublikowanych, obok wskazanej monografii, 

opracowań naukowych Habilitantki, dają podstawę do stwierdzenia, że dr Wojciechowska 

wykazała się istotną aktywnością naukową, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o stopniach 

naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora, poza rozprawą habilitacyjną, opublikowała 5 

publikacji artykułowych o różnym charakterze i różnej objętości w czasopismach naukowych 
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bądź jako rozdziały w monografiach zbiorowych. Jest także autorką 45 opracowań, w tym 

bardzo obszernych, w renomowanych komentarzach oraz 10 publikacji w podręcznikach 

akademickich. Na przywołanie zasługuje zwłaszcza liczący 650 stron komentarz do ustawy  

o transporcie kolejowym, którego dr Wojciechowska jest jedyną autorką. Komisja habilitacyjna 

zwróciła uwagę, że część opracowań stanowią wznowienia, ale zdaniem komisji nie są to 

jedynie powtórzenia wcześniejszych wydań. W szczególności dynamika prawa oraz 

rozbudowujące się i ewoluujące orzecznictwo sądowe sprawiają, że przygotowanie nowych 

wydań wymagało niemałego zaangażowania Habilitantki. Fakt powierzenia jej kolejnych 

opracowań świadczy, że jest cenioną i rzetelną autorką. Zainteresowania dr Wojciechowskiej 

są rozległe. Koncentrują się wokół wybranych, rzadko podejmowanych problemów z zakresu 

materialnego prawa administracyjnego, zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, 

tematyki postępowania administracyjnego oraz sądownictwa administracyjnego. Cenne jest 

zainteresowanie Habilitantki pograniczem prawa. Jej opublikowane prace oparte są na starannej 

analizie źródłowej, dotyczą ważnych problemów teoretycznoprawnych, istotnych społecznie. 

Publikacje dr Wojciechowskiej wykazują dobre opanowanie warsztatu naukowego. 

Habilitantka uzyskała nagrodę za działalność naukową. Na przywołanie zasługuje też znaczący 

dorobek Habilitantki jako uczestniczki projektów badawczych. Ma spore i wartościowe 

osiągnięcia z zakresu popularyzacji prawa i nauki, jest opiekunem koła naukowego. Może 

poszczycić się wysoko ocenionym dorobkiem dydaktycznym i szkoleniowym. Za pewien brak 

w dorobku Habilitantki komisja uznała znikomą aktywność konferencyjną. Pozostałe 

osiągnięcia, w szczególności znany i uznany rozległy dorobek komentatorski, rekompensują  

te braki.  

Prof. Niewiadomski stwierdził, że w trakcie posiedzenia komisji habilitacyjnej jej członkowie 

pozytywnie ocenili główne osiągnięcie naukowe, pozostałą aktywność naukową oraz inny 

dorobek Habilitantki. Biorąc pod uwagę w szczególności autoreferat i publikacje Habilitantki, 

recenzje i opinie sporządzone na piśmie przez recenzentów i pozostałych członków komisji 

oraz przebieg obrad komisji habilitacyjnej, w tym potwierdzenie osiągnięcia naukowego dr 

Wojciechowskiej jako stanowiącego znaczący wkład Habilitantki w rozwój dyscypliny nauki 

prawne, uznanie jej aktywności naukowej za istotną oraz pozytywne ocenienie jej całościowo 

ujmowanego dorobku, komisja habilitacyjna podjęła jednogłośnie uchwałę zawierającą 

pozytywną opinię w sprawie nadania dr Wojciechowskiej stopnia doktora habilitowanego. 

Prof. Niewiadomski przypomniał, że protokół i recenzje udostępniono członkom Rady na 

stronie internetowej.  
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Głos zabrał dr hab. Paweł Wajda, prof. ucz., który 

wyraził niepokój zaistniałą sytuacją. W ocenie prof. Wajdy w tym przypadku brak jest dorobku 

naukowego. Przez okres 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka opublikowała jeden 

artykuł naukowy i cztery publikacje w pracach zbiorowych. Sam wniosek Habilitantki 

obejmuje ponad 60 publikacji, ale w istocie te publikacje stanowią wiele wydań tych samych 

komentarzy, gdzie z uwagi na specyfikę aktów normatywnych, których te komentarze dotyczą, 

zmian było niewiele. Prof. Wajda zwrócił także uwagę, że Habilitantka ma zwyczaj 

multiplikowania swojego dorobku, np. kilkakrotnie powołując jeden komentarz lub udział  

w projekcie. Odnosząc się do cytowań, prof. Wajda zauważył, że komentarze są powoływane, 

ale liczba powołań fragmentów przygotowanych przez Habilitantkę jest niewielka. 

Zaproponował, aby członkowie Rady weszli na stronę internetową Centralnej Bazy Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych i przekonali się, że wśród wszystkich komentarzy, spośród całego 

składu autorskiego, to właśnie prace Habilitantki są powoływane najrzadziej. Odnosząc się do 

pozostałego dorobku naukowego, stwierdził, że przez 10 lat kariery naukowej Habilitantka 

przedstawiła jeden referat, na konferencji zorganizowanej przez WPiA UW. W opinii prof. 

Wajdy nie ma dorobku naukowego i nie ma aktywności naukowej. Prof. Wajda zwrócił uwagę 

na sprawę obszerności komentarza do ustawy o transporcie kolejowym. Zauważył, że ten 

komentarz nie dlatego jest tak obszerny, że jest wnikliwy, tylko dlatego że ustawa sama w sobie 

obszerna: można podejrzewać, że w dużym stopniu treść tego opracowania stanowi sam tekst 

ustawy. Zwrócił uwagę na bardzo liczne błędy merytoryczne (np. Habilitantka myli Urząd 

Transportu Kolejowego z Prezesem tego Urzędu, który jest organem administracji publicznej). 

Nie dostrzega tego, że w międzyczasie wszedł w życie tzw. czwarty pakiet kolejowy, zatem ten 

komentarz jest contra legem. 

Kolejną rzeczą, na którą prof. Wajda zwrócił uwagę, jest kwestia cytowań prac Habilitantki. 

Zamieścił na czacie link:  

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=OoNV2foAAAAJ&fbclid=IwAR17Z4EmTz

qjOhFSPXBISvTO_F_yqwwZ4tLXBh8VbtP-UTG8cSUu4Ww-o7E 

i wyjaśnił, że Habilitantka podała, iż w bazie Google Scholar ma 92 cytowania. Jednak pod 

linkiem można zauważyć, że tych cytowań jest 10, ponadto nie dotyczą fragmentu pracy 

zbiorowej, którego autorką jest Habilitantka, tylko całej pracy zbiorowej, co wskazuje na to, że 

najpewniej (czego prof. Wajda nie zweryfikował) tych cytowań jest dużo mniej niż 10. Komisja 

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=OoNV2foAAAAJ&fbclid=IwAR17Z4EmTzqjOhFSPXBISvTO_F_yqwwZ4tLXBh8VbtP-UTG8cSUu4Ww-o7E
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=OoNV2foAAAAJ&fbclid=IwAR17Z4EmTzqjOhFSPXBISvTO_F_yqwwZ4tLXBh8VbtP-UTG8cSUu4Ww-o7E
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habilitacyjna, działając w dobrej wierze, przyjęła, że cytowań jest tyle, ile wskazała 

Habilitantka, i nie poddała tej liczby własnej weryfikacji.  

Następnym problemem, na który zwrócił uwagę prof. Wajda, jest problem oceny samej 

monografii. Monografia była w Katedrze zaskoczeniem dla kilku samodzielnych pracowników 

naukowych, z którymi Habilitantka rozmawiała i którzy uznali, że przy takim dorobku i przy 

takiej monografii habilitacyjnej postępowanie habilitacyjne nie rokuje szans powodzenia. 

Temat poruszany w habilitacji, na co wskazywał w swojej recenzji prof. dr hab. Marek 

Szewczyk, nie jest w istocie tematem naukowym. Habilitantka zdawała sobie sprawę, że sam 

temat obszaru ograniczonego użytkowania jest już zbadany, wręcz wyeksploatowany  

w polskiej doktrynie. Określiła, że przedmiotem jej badań będzie lotniskowy obszar 

ograniczonego użytkowania, jednocześnie wskazując, dlaczego dokonała takiego wyboru  

i czym ten obszar się wyróżnia. Recenzenci konsekwentnie podnosili, że obszar ten jest 

zbadany w piśmiennictwie, nie budzi żadnych wątpliwości, ale zwrócili także uwagę na to, że 

Habilitantka nie wie, czym ten obszar jest i dlaczego jest tworzony, zwłaszcza jest to widoczne 

w recenzjach prof. Supernata i prof. Szewczyka. Prof. Wajda przypomniał, że recenzował tę 

pracę i wskazywał na jej błędy oraz na to, że praca jest w całości contra legem. Habilitantka 

nie dostrzegła, że obszar, którym się zajęła, jest w całości przedmiotem regulacji w przypisach 

prawa unijnego. Autorka analizuje przepisy prawa krajowego, nie biorąc pod uwagę, że istnieją 

bezpośrednio wykonalne, bezpośrednio stosowalne przepisy unijne, które tę kwestię regulują. 

Prof. Wajda zwrócił uwagę na to, że praca ma charakter pracy przeglądowej, w istocie zatem 

jest w niewielkim stopniu poświęcona prawu administracyjnemu, na co wskazują recenzenci. 

W opinii prof. Wajdy w pracy jest więcej elementów prawa cywilnego niż administracyjnego. 

Jeśli chodzi o braki z zakresu prawa administracyjnego, na które wskazywał prof. Wajda  

w swej recenzji, to Habilitantka nie dotyka ważnych kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla 

tego tematu, takim jak np. środki prawne przysługujące przeciwko rozstrzygnięciom 

dotyczącym tego ograniczonego obszaru użytkowania. W ocenie prof. Wajdy, który odwołał 

się też do recenzji prof. Supernata i prof. Szewczyka, monografia Habilitantki jest opisem 

problemu, a nie analizą prawną problemu. Wobec tego twierdzenie, że Autorka realizuje 

postawione cele badawcze, podczas gdy recenzenci wskazują, że brak jest realizacji tych celów, 

byłoby pewnym nadużyciem. Co więcej, teza tej pracy jest oczywista, bo w istocie wskazuje, 

że skoro obszary są regulowane, to znaczy, że (mówiąc w dużym uproszczeniu) są obszarem 

regulacji prawa administracyjnego. Prof. Wajda zwrócił też uwagę na to, że prof. Szewczyk  

w swej recenzji wskazał, że rzekome tezy naukowe są powtórzeniem przepisów prawa – skoro 



Strona 6 z 43 

 

coś jest przedmiotem regulacji, to znaczy, że ma być regulowane, i jest to teza naukowa  

w tej pracy.  

Kolejnym zaskoczeniem dla prof. Wajdy był sposób pisania, charakterystyczny raczej dla 

opinii prawnych pisanych w kancelariach niż dla nauki. Na dziwaczny styl pisania wskazał też 

prof. Supernat w swojej recenzji. Prof. Szewczyk zwrócił uwagę w swej recenzji na to, że 

Habilitantka nie przedstawia własnych poglądów, bo w istocie dokonuje syntezy, i to 

wybiórczej, ponieważ wskazała wyłącznie na pewną część poglądów. Prof. Szewczyk nie 

ocenił habilitacji pozytywnie, wskazując, że nie są spełnione poszczególne kryteria – choć 

uznał, że całościowo wymogi są spełnione. Wątpliwości prof. Wajdy odnośnie do habilitacji 

budzi także to, że jakkolwiek w tym obszarze prawa administracyjnego bardzo mocna jest 

doktryna niemiecka, a Habilitantka wskazała we wstępie pracy, że wykorzysta metodę 

prawnoporównawczą, to tego nie uczyniła. Kolejnym mankamentem jest ubogie ugruntowanie 

prezentowanych poglądów w piśmiennictwie i orzecznictwie. Jest to w istocie synteza tego, co 

zostało napisane do tej pory. Zastrzeżenie prof. Wajdy, co również podnosił w swojej recenzji, 

budzi używanie przez Habilitantkę nieprawidłowych określeń takich jak „ustawodawca 

unijny”.  

Podsumowując wypowiedź, prof. Wajda zwrócił uwagę na trzy okoliczności: monografia, co 

było podnoszone w recenzjach prof. Szewczyka, prof. Supernata oraz w jego recenzji, nie 

spełnia wymogów formułowanych przez przepisy prawa pod adresem tego typu prac 

naukowych. Po drugie – całkowity brak dorobku naukowego (jeden artykuł opublikowany  

w ciągu 10 lat, cztery publikacje w pracach zbiorowych, kilka wznowień komentarzy i kilka 

wznowień podręczników, przy których mamy do czynienia z ich aktualizacją, a nie  

z powstawaniem nowych fragmentów, gdzie przykładowo Autorka w nowych fragmentach 

ustawy „nie uczestniczy”, oraz jeden referat). Obawę prof. Wajdy, jeśli chodzi o rzetelność tego 

postępowania, budzi wreszcie sprawa wprowadzenia w błąd komisji w kwestii liczby cytowań, 

gdzie z publicznych danych wynika, że tych cytowań jest około dziewięciokrotnie mniej, niż 

Autorka podała. Nie można pominąć faktu, że w istocie Autorka podaje cytowania pracy 

zbiorowej, a nie cytowania fragmentów własnej pracy. Prof. Wajda skierował prośbę do 

członków Rady, aby wzięli pod uwagę te okoliczności podczas głosowania w sprawie nadania 

dr Wojciechowskiej stopnia doktora habilitowanego.  

Dr hab. Dawid Sześciło stwierdził, że chciałby się podpisać pod wyczerpującą opinią prof. 

Wajdy i przenieść dyskusję na ogólny poziom. W przypadku głównego osiągnięcia naukowego 

Habilitantki i jego recenzji prof. Sześciło zauważył, że po raz kolejny Rada ma do czynienia  
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z ilustracją „unikatowego wkładu polskiej nauki do nauki światowej”, czyli formuły recenzji 

negatywnej z pozytywną konkluzją. Taki model recenzowania, który widoczny jest w tej 

sprawie, przerzuca odpowiedzialność na Radę za podejmowanie decyzji, które recenzenci 

sugerują między wierszami, ale boją się przekuć na jednoznaczną konkluzję. Prof. Sześciło 

wyraził żal, że na posiedzeniu Rady nie pojawili się recenzenci, zwłaszcza prof. Szewczyk  

i prof. Supernat, bo to ich recenzji ten problem dotyczy. W ich recenzjach pojawiają się bardzo 

jednoznaczne sformułowania, tzn. brak rozwinięcia zasadniczych tez pracy, brak dostatecznego 

uzasadnienia poglądów formułowanych przez Habilitantkę w kluczowych kwestiach i, co padło 

wprost w recenzji prof. Szewczyka, wątpliwości co do spełnienia wymogów ustawowych. Prof. 

Sześciło, czytając recenzje, odniósł wrażenie, że recenzenci podważają naukowy charakter 

pracy, ponieważ nie przeszła ona podstawowego testu, takiego jak jasne i uzasadnione, dobrze 

ugruntowane sformułowanie przedmiotu badań, poprawne sformułowanie tez czy hipotez,  

a następnie ich rozwinięcie na podstawie wiarygodnych, rzetelnych metod. Tutaj recenzenci 

wykazali istotne braki, ale zabrakło „kropki nad i” w ich recenzjach. Przypomniał, że prof. 

Wajda w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, iż dorobek publikacyjny Habilitantki składa się 

zasadniczo z komentarzy, które są przedstawione w sposób sugerujący, że każdy z tych 

wkładów do współautorskich komentarzy jest osobną publikacją; w ten sposób ten dorobek 

napęczniał, ale w ocenie prof. Sześciły konstruowanie w ten sposób listy publikacji było 

sztucznym zabiegiem. Najbardziej jednak przytłacza brak innej aktywności publikacyjnej, a 

także prac o zasięgu międzynarodowym. Podsumowując wypowiedź, zauważył, że niezbyt 

przyjemną powinnością Rady jest wykazanie się stanowczością w sytuacji, gdy recenzentom 

stanowczości zabrakło.  

Przewodniczący obrad poinformował członków Rady, że cały skład komisji habilitacyjnej 

został zaproszony na posiedzenie.  

Dr hab. Dorota Pudzianowska powiedziała, że zna dr Wojciechowską i jest zaskoczona takimi 

bardzo krytycznymi głosami sformułowanymi względem dorobku Habilitantki. W tym 

przypadku Rada po raz kolejny ma do czynienia z habilitacją, gdzie uchwała komisji 

habilitacyjnej jest jednogłośna. W każdym postępowaniu zdarzają się różne wątpliwości, te 

wątpliwości są także wyrażone w recenzjach, natomiast konkluzje zarówno recenzji, jak  

i głosowania są pozytywne. Prof. Pudzianowska bardzo ceni dr Wojciechowską, uważa, że jest 

ona bardzo dobrą prawniczką. Chciałaby zwrócić uwagę na specyfikę dziedziny, którą zajmuje 

się Habilitantka – jest to krajowe prawo administracyjne, w szczególności procesowe. Dorobek 

komentatorski w takim przypadku nie jest nietypowy, jest naturalny dla wszystkich osób, które 
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zajmują się prawem procesowym i, zdaniem prof. Pudzianowskiej, zapewne dziesiątki 

habilitacji były bronione właśnie na podstawie takiego dorobku. Zwróciła uwagę, że kolejne 

wydania komentarzy różnią się między sobą; bez dowodu na to, że Habilitantka przepisuje  

w kolejnych wydaniach to, co wcześniej napisała, nie można brać za dobrą monetę takiego 

zarzutu. Zmieniały się przepisy, zmieniło się orzecznictwo, a to znalazło odzwierciedlenie  

w tym, o czym pisze dr Wojciechowska. Prof. Pudzianowska zwróciła także uwagę, że prof. 

Wajda napisał pozytywną recenzję wydawniczą, formułując krytyczne uwagi, które wzięła pod 

uwagę Habilitantka przy redagowaniu ostatecznej wersji książki, działała zatem w pełnym 

zaufaniu do tego, jaką opinię na etapie recenzowania dzieła na potrzeby wydawnictwa wydają 

osoby mające już ugruntowany dorobek i renomę w środowisku. Zdaniem prof. Pudzianowskiej 

nie należy, oceniając dorobek, podpierać się negatywną opinią osób nieobecnych na 

posiedzeniu. Sama nie była zaskoczona wnioskiem habilitacyjnym dr Wojciechowskiej. Z tego, 

że w monografii są wątki cywilistyczne, nie można robić zarzutu, ponieważ Habilitantka nie 

habilituje się w konkretnej dziedzinie prawa. Zauważyła, że dwie recenzje są negatywne  

z pozytywną konkluzją, ale jest także recenzja zdecydowanie pozytywna – prof. dr. hab. Jacka 

Langa.  

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak wyraził żal, że nie ma podczas posiedzenia recenzentów, 

zwłaszcza prof. Szewczyka, którego recenzja jest przykładem, jak nie powinna się zakończyć 

recenzja. Zdaniem prof. Grzeszczaka jest to opinia jednoznacznie negatywna, prof. Szewczyk 

wskazuje na niespełnienie kryteriów przez Habilitantkę. Kryteria powinny być wypełnione 

łącznie. Na Radę spada nieprzyjemny obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w miejsce 

przynajmniej jednego recenzenta, autora „nijakiej” konkluzji, której nie przewiduje ustawa, 

ponieważ jeśli nie wypełni się kryteriów, o czym pisze expressis verbis prof. Szewczyk, to 

konkluzja nie może być pozytywna. Prof. Grzeszczak nie zgadza się z prof. Pudzianowską, że 

dziesiątki habilitacji opierają się na dorobku komentatorskim, sam był recenzentem 13 

habilitacji i zawsze wskazywano, że przewaga komentarzy jest ważnym dodatkiem, 

wpływającym zwłaszcza na dydaktykę, na rozumienie nauki, ale nie jest rozwojem nauki.  

W opinii prof. Grzeszczaka recenzje nie są dla członków Rady wiążące, powinny jednak być 

spójne, tzn. nie powinny kończyć się pozytywną konkluzją, gdy sam recenzent wskazuje, że 

nie są spełnione kryteria ustawowe. Nie jest godne pochwały, gdy recenzent nie zauważa 

przesłanek z ustawy.  

Przewodniczący obrad, cytując prof. Niewiadomskiego, powiedział, że twórczość Habilitantki 

pobudza do dyskusji, i poniekąd tak się stało, ponieważ już kolejne osoby zgłaszają się do 
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dyskusji. Prof. Niewiadomski zwrócił uwagę, że przekazał Radzie to, co jest zapisane  

w uchwale habilitacyjnej. Nie jest to odosobniony głos sekretarza komisji, tylko ustalenia 

siedmiu członków komisji habilitacyjnej. Zwrócił uwagę, że uchwała była podjęta 

jednogłośnie, była pozytywna, a recenzje zawierały jednogłośnie pozytywną konkluzję. Każda 

z tych recenzji zawiera pewne niuanse, jeśli chodzi o podejście negatywne w zakresie 

krytycznych spojrzeń, jednak wszystkie trzy zawierają pozytywną konkluzję. Recenzenci 

rozważyli wszystkie wątki, wytknęli Habilitantce nieścisłości w tym zakresie. Nawiązując do 

wcześniejszych słów prof. Brzozowskiego, sprostował, że nie było tak, że prof. Niewiadomski 

coś postanowił, ale był jedną z osób, która ten wniosek poparła. Przewodniczący obrad zwrócił 

uwagę, że takie sprostowanie nie było potrzebne, bo jego wypowiedź odnosiła się nie do tego, 

czy dorobek Habilitantki skłania do dyskusji naukowej, ale była to żartobliwa uwaga dotycząca 

tego, jak wiele osób zgłosiło się do udziału w dyskusji.  

Prof. Wajda, odnosząc się do wypowiedzi prof. Pudzianowskiej, powiedział, że w swojej 

recenzji wyraźnie wskazał, że książka nie posiada w ogóle warstwy naukowej, posiada liczne 

błędy merytoryczne, które nie zostały skorygowane. W opinii prof. Wajdy Habilitantka bardzo 

spieszyła się, aby uzyskać habilitację jeszcze w starym trybie, nie miała czasu, aby te błędy 

poprawić. Omawiając zmiany w komentarzach i ewolucję tekstu komentatorskiego, 

powiedział, że można sprawdzić w programie Legalis, iż różnice między wydaniem pierwszym 

a ostatnim są niewielkie, co jest rezultatem tego, że przepisy, które Habilitantka komentowała 

w międzyczasie, nie podlegały istotnym zmianom. Największym zaskoczeniem jednak dla prof. 

Wajdy jest to, że Habilitantka podjęła próbę uzyskania stopnia doktora habilitowanego pomimo 

całkowitego braku dorobku naukowego. W opinii prof. Wajdy albo dokonano nieprawidłowej 

wykładni tego, czym jest znaczny dorobek naukowy, albo pewne standardy akademickie, 

wypracowane w poprzednich latach, obecnie nie funkcjonują. Podsumowując wypowiedź, 

podtrzymał swoje krytyczne nastawienie do monografii i do dorobku, a także do 

multiplikowania dorobku i wprowadzenia komisji habilitacyjnej w błąd w przypadku liczby 

cytowań.  

Prof. Niewiadomski poinformował członków Rady, że przy ocenie dorobku zwrócił się do 

Habilitantki, aby przysłała wykaz cytowań. Prof. Niewiadomski zaprezentował zrzut ekranowy 

przekazany przez Habilitantkę, przedstawiający stan na 26 kwietnia 2019 r., w którym baza 

Google Scholar pokazywała zupełnie inne liczby, niż te wcześniej zaprezentowane przez prof. 

Wajdę, i poinformował, że danymi z tego dokumentu kierowała się komisja. Włączając się do 

dyskusji, prof. Wajda powiedział, że w dokumencie zaprezentowane jest cytowanie 
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podręcznika do prawa administracyjnego i komentarza do kodeksu postępowania 

administracyjnego, a nie prac autorskich Habilitantki. Prof. Niewiadomski odpowiedział, że ten 

wykaz jest stworzony pod nazwiskiem dr Wojciechowskiej i nie należy czynić jej zarzutu, że 

próbuje coś wyłudzić, dokument wskazuje, co wzięła komisja pod uwagę. Komisja też miała tę 

wątpliwość, poprosiła Habilitantkę o wyjaśnienie, Habilitantka, działając w dobrej wierze, 

udostępniła komisji to, czym się kierowała, pisząc wniosek. Powtórzył, że czynienie jej zarzutu, 

że skłamała, jest nietrafne. Prof. Niewiadomski zwrócił także uwagę na to, że dobór danych  

z Google Scholar do tej tabeli jest mocno dyskusyjny. Nie chcąc dyskutować z tym, co jest w 

Google Scholar, nie chce jednocześnie tak mocno artykułować tego, że Habilitantka skłamała 

we wniosku. Na dzień 26 kwietnia 2019 r. przy jej nazwisku były takie dane, Habilitantka nie 

skłamała we wniosku. Dzisiaj ta sytuacja, przy doborze innych wskaźników, wygląda inaczej  

i z tym należy się zgodzić.  

Za pośrednictwem czatu dr hab. Paweł Waszkiewicz napisał: „Może to nie kłamstwo, ale co 

najmniej wątpliwa praktyka, kiedy na potrzeby komisji tworzy się odrębny profil na Google 

Scholar, a inny udostępnia publicznie”. Prof. Wajda napisał: „Proszę zwrócić uwagę, że w tym 

profilu wklejonym przez prof. Niewiadomskiego są referencje do prac zbiorowych; to nie są 

cytowania Habilitantki, ale cytowania podręcznika katedralnego i komentarza «katedralnego»”. 

Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. zauważyła, że link wklejony na czacie przez prof. Wajdę 

jest linkiem do profilu, który został zweryfikowany przez dr Wojciechowską i potwierdzony jej 

adresem mailowym. Tak naprawdę tylko ten link jest profilem potwierdzonym przez 

Habilitantkę. Każdy może podpiąć pod swój profil cudze publikacje i w ten sposób podbić swój 

wynik na Google Scholar. Należy sprawdzić, co się pod tym profilem znajduje i czy jest to 

zweryfikowany profil. Prof. Grzebyk, podkreślając, że Habilitantka mogła działać w dobrej 

wierze, sprawdziła wyniki dr Wojciechowskiej w bazach typu Publish or Perish, ale w tych 

bazach cytowania prac Habilitantki się nie zgadzają. Zwróciła uwagę, że zasady 

funkcjonowania Google Scholar są jasne, gdy ktoś korzysta z tej bazy, wie, jak podbić sobie 

cytowalność. Na udostępnionym przez prof. Niewiadomskiego dokumencie można było 

dostrzec, że zawiera zbiorowe publikacje podpięte pod niezweryfikowany profil. 

Przewodniczący obrad zauważył, że na zaprezentowanym przez prof. Niewiadomskiego 

dokumencie znalazło się wydanie podręcznika z 2002 r., a chyba w jego przygotowaniu jeszcze 

Habilitantka nie brała udziału.  

Prof. dr hab. Wojciech Kocot powiedział, że po raz kolejny Rada ma do czynienia z mierną 

oceną komisji habilitacyjnej. Rada nie jest powołana do tego, aby oceniać komisję 



Strona 11 z 43 

 

habilitacyjną. W tym przypadku jest to kolejny przykład uchybienia, nie może powstać recenzja 

negatywna z pozytywną konkluzją. W ustawie jest kryterium istotnego wkładu habilitanta w 

rozwój nauki. Prof. Kocot spytał prof. Pudzianowską, czy może skomentować fakt, że dr 

Wojciechowska posiada jedynie jeden tekst o charakterze naukowym. Zwrócił także uwagę na 

to, że wynik w Google Scholar nie jest kryterium ustawowym, w jego opinii zawarte tam 

informacje nie mają znaczenia, zwłaszcza jeśli jest tyle wobec nich zarzutów, nie powinno się 

powoływać na ten argument. Należy sprawdzić, czy jest spełniona przesłanka istotnego wkładu 

autora w rozwój nauki prawa. Sympatia do Habilitantki jest niewątpliwie ważna, ale w tym 

przypadku pojawiły się konkretne zarzuty, dotyczące braku dorobku naukowego. 

Za pośrednictwem czatu prof. Waszkiewicz odniósł się do wypowiedzi prof. Kocota: „Zarzut 

dot. niezgodności liczby cytowań we wniosku wobec źródła. Niezależnie od wartości/naszego 

zdania na temat źródła”. 

Prof. Pudzianowska powiedziała, że nie chciałaby, aby jej poprzedni głos wybrzmiał jako głos 

kierowany jedynie sympatią do Habilitantki. Słuchając jednak wypowiedzi prof. Wajdy, ma 

odczucie, że są one kierowane antypatią i że pewne argumenty są celowo przejaskrawione  

i stawiają dr Wojciechowską celowo w wyjątkowo złym świetle. Powołała się na recenzję 

wydawniczą prof. Wajdy, w której uznał on, że temat monografii Habilitantki jest tematem 

oryginalnym, a w konkluzji jest napisane, że mimo uwag krytycznych recenzowane 

opracowanie zasługuje na pozytywną ocenę. Dlatego prof. Pudzianowska nie rozumie, 

dlaczego teraz prof. Wajda atakuje Habilitantkę. W jej głosie wybrzmiewa sympatia, jednak 

chciałaby, aby Rada oddzieliła te argumenty merytoryczne, na co zwrócił uwagę prof. Kocot, 

od tych, które są „podkręcone” niejako chęcią wywołania takiego zdecydowanie negatywnego 

odbioru. Dr Wojciechowska na to nie zasługuje, jest osobą uczciwą, niezwykle pracowitą, która 

mimo urodzenia trójki dzieci ma pewien jakościowy dorobek. Prof. Pudzianowska nie 

chciałaby dyskutować z tym, że Habilitantka posiada w swym dorobku niewiele artykułów, że 

nie jeździła na konferencje, bo to każdy może dostrzec. Nie można jednak pominąć faktu, że  

w dziedzinie krajowego prawa administracyjnego dorobek komentatorski jest ceniony wśród 

administratywistów zajmujących się prawem procesowym. Nie można powiedzieć, że 

komentarze nie mają charakteru naukowego. Teza, że Habilitantka nie posiada dorobku 

naukowego, wymagałaby analizy szczegółowej tej działalności komentatorskiej – jakie tam są 

tezy, jak Autorka je uzasadnia.  

Za pośrednictwem czatu prof. dr hab. Piotr Girdwoyń napisał: „Szanowni Państwo, nie chcę 

wkraczać w kompetencje Przewodniczącego, ale dyskusja staje się naprawdę wielokierunkowa, 
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co bynajmniej nie ułatwia podjęcia decyzji. Jeśli to możliwe – prosiłbym o zachowanie 

kolejności i niewywoływanie się wzajemnie do odpowiedzi”. Do tego apelu przyłączył się 

przewodniczący obrad. 

Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. ucz. zaproponowała, aby Rada przeniosła tę sprawę 

formalnie na następne posiedzenie, na które koniecznie należy zaprosić „w sposób stanowczy” 

obu recenzentów, którzy napisali niejasne recenzje. W ten sposób będzie to rodzaj presji, która 

odniesie pewien rezonans na recenzentów w przyszłych postępowaniach habilitacyjnych, że 

Rada oczekuje bardziej jednoznacznych ocen i opinii. Być może byłoby możliwe zaproszenie 

Habilitantki, zwłaszcza że pojawiły się zarzuty o nieuczciwość naukową, które należy wyjaśnić. 

Zgodnie z zasadą audiatur et altera pars Rada nie powinna stawiać takich zarzutów w sposób 

jednostronny, a potem podejmować decyzję bez wysłuchania drugiej strony. Za pośrednictwem 

czatu ten głos poparli dr hab. Mateusz Pilich i dr hab. Maria Boratyńska.  

Przewodniczący obrad zauważył, że Rada w żaden sposób nie może zagwarantować 

stawiennictwa członków komisji habilitacyjnej na posiedzeniu. Nie może też przeprowadzić  

z Habilitantką kolokwium. Wyjaśnienie wątpliwości co do dokumentacji osiągnięć  

w postępowaniu habilitacyjnym należało do kompetencji komisji habilitacyjnej, która z tego 

nie skorzystała. Odnosząc się do wypowiedzi prof. Boratyńskiej zawartej na czacie 

(„Nieobecność po usilnej prośbie będzie znacząca”), odpowiedział, że trudno jednak ocenić, 

czy będzie to w jakimś stopniu okoliczność obciążająca dla Habilitantki. Zapewnił, że podda 

wniosek prof. Rogackiej-Rzewnickiej pod głosowanie, chciałby jednak, aby wypowiedziały się 

w tej sprawie wszystkie osoby, które zgłosiły się do dyskusji.  

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf zauważyła, że wzywanie recenzentów jest nie na miejscu  

i wbrew procedurze. Zadaniem Rady jest ocena opinii komisji habilitacyjnej. Dopytywanie 

samej Habilitantki jest niewłaściwe. Jest przeciwna temu wnioskowi, nie powinno się robić 

sądu nad Habilitantką i recenzentami.  

Za pośrednictwem czatu prof. Rogacka-Rzewnicka napisała: „nie chodzi o sąd nad 

recenzentami, lecz o wyjaśnienie sprzeczności”. 

Prof. Kocot zauważył, że byłby to sąd nad recenzentami, recenzje w jego opinii są 

sformułowane w sposób niewłaściwy, a Rada musi z tego wyciągnąć wnioski. Dzięki temu, co 

wcześniej powiedzieli prof. Wajda i prof. Sześciło, Rada posiada pełniejszą informację, należy 

skupić się na przesłankach ustawowych. Uczciwość/nieuczciwość nie jest przesłanką 

ustawową, chyba że chodzi o plagiat. Zwrócił uwagę na to, że to jest ocena indywidualna, czy 
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się uznaje Habilitantkę za uczciwą czy nie, zwłaszcza że Google Scholar daje możliwość 

manipulowania cytowaniami.  

Prof. Grzebyk nie zgodziła się z prof. Kocotem, że Rada powinna zlekceważyć to, że 

Habilitantka zdecydowała się podać nieprawdziwe dane odnośnie do liczby cytowań. Dwóch 

recenzentów wprost powołuje się w recenzjach na te cytowania, żeby udowodnić, że jej wkład 

w rozwój nauki jest znaczny. Także sekretarz komisji habilitacyjnej podczas posiedzenia 

komisji przywołał te dane, mimo że na zaprezentowanym dokumencie Rada mogła zobaczyć, 

że są to cytowania odnoszące się nie do publikacji Habilitantki. Był to także argument, aby 

udowodnić, że wkład Habilitantki w naukę jest znaczny. Podanie nieprawdziwych danych  

i przywołanie ich przez członków komisji ma znaczenie i pokazuje, dlaczego podczas 

posiedzenia komisji głosowano za nadaniem stopnia. Prof. Grzebyk zgodziła się, ze recenzja 

prof. Szewczyka jest negatywna, jej uważna lektura na to wskazuje. Prof. Szewczyk stwierdził, 

że nie ma osiągnięcia, podkreślił, że aktywność naukowa Habilitantki nie jest istotna, dodał 

jednak, że biorąc pod uwagę ogólny dorobek, może zagłosować pozytywnie – tak jakby nie 

przeczytał ustawy. Nie zostały spełnione dwa warunki (nie ma dzieła i nie ma znaczącej 

aktywności Habilitantki), jest to bardzo mocny argument przeciwko Habilitantce. Tych braków 

nie da się zrekompensować pozostałym dorobkiem. Sama monografia budzi wątpliwości, bo 

ma charakter deskryptywny. Recenzenci wskazują, że tezy mają charakter oczywisty. Na s. 12–

14 Habilitantka wskazuje 15 tez, to oznacza, że nie jest w stanie odróżnić hipotezy badawczej 

od pytań badawczych, co jest błędem metodologicznym. Prof. Grzebyk zwróciła także uwagę 

na to, że Habilitantka zajmuje się prawem krajowym, jednak wybrała sobie obszar, gdzie 

znaczenie prawa unijnego i międzynarodowego jest duże. Nie ma w dołączonej bibliografii 

pozycji w językach obcych. Nie ma porównania do prawa obcego, nie ma literatury obcej, musi 

to budzić zastanowienie. Podziela opinię prof. Kocota, aby patrzeć na rozporządzenie i ustawę. 

Jeśli bierze się pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu, to można zauważyć, że w tym 

przypadku nie było staży, wyjazdów, umiędzynarodowienia dorobku. Prof. Grzebyk zwróciła 

uwagę na bardzo słaby dorobek (jeden artykuł w czasopiśmie, cztery rozdziały i trzy 

komentarze), ale także na to, że wszystkie prace, w których są zawarte te rozdziały  

i komentarze, są pod redakcją osób z WPiA UW. Oznacza to, że Habilitantka nie podjęła próby 

dyskusji z osobami spoza Wydziału, co ostatecznie jest kompromitujące. W istocie jest tylko 9 

publikacji, a nie 63, jak wskazała Habilitantka, co jest sztucznie napompowanym dorobkiem. 

Nie kierowała ona projektami naukowymi. Przedstawiła tylko jeden referat na konferencji  

i tylko jedną konferencję, w której wzięła udział jako bierny uczestnik. Inną kwestią, na która 
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wskazała prof. Grzebyk, było to, że Habilitantka wskazała na swoją dość skromną działalność 

organizacyjną, wśród której jednak można znaleźć informację, że organizowała jubileusz prof. 

Langa, recenzenta najbardziej jej przychylnego. Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, 

prof. Grzebyk przychyla się do opinii prof. Szewczyka, że aktywność dr Wojciechowskiej nie 

była istotna i że ta habilitacja nie wniosła znacznego wkładu, pomijając szereg zarzutów 

merytorycznych, o których już mówiono.  

Prof. Wajda powiedział, że nie chodzi o sympatię czy antypatię, lecz o to, że Habilitantka nie 

ma jakiegokolwiek dorobku naukowego. Jego zdaniem, trudno będzie później doktorantom 

wytłumaczyć, dlaczego wobec nich formułowane są bardziej „dolegliwe” wymogi. Chodzi  

o pewną rzetelność: jeżeli ktoś jako swoje publikacje podaje prace zbiorowe, gdzie udział danej 

osoby jest wręcz minimalny, to siłą rzeczy ten wynik będzie zakłócony. Oceniając habilitację 

jeszcze na etapie, kiedy była przygotowywana, wyraźnie wskazywał, że nie ma tu jakiejkolwiek 

warstwy naukowej. Jest to opracowanie pisane przez praktyka, niemające nic wspólnego  

z pracą naukową. Ustawowe wymogi, które są bardzo jasno określone, nie zostały spełnione. 

Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki nie zgodził się fundamentalnie z krytyką komentarza jako 

pracy naukowej. W jego opinii jest to praca naukowa. Zwrócił uwagę, że Habilitantka ma troje 

dzieci, i skierował do członków Rady prośbę, aby wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji 

możliwość wyjazdów zagranicznych jest zredukowana, zasugerował, aby wziąć to pod uwagę 

choćby ze względów niedyskryminacyjnych. Trzecia uwaga dotyczyła ogólnej tendencji 

związanej z obniżeniem poziomu wymagań wobec prac habilitacyjnych. Zadał pytanie, czy 

„wzmożenie moralne” powinno się zacząć właśnie od dr Wojciechowskiej. 

Prof. dr hab. Ewa Gruza stwierdziła, że nie czuje się merytorycznie uprawniona do oceny 

dorobku Habilitantki, chciałaby jednak podzielić się kilkoma uwagami o charakterze ogólnym. 

Po pierwsze zwróciła uwagę, że tzw. pompowanie dorobku zaczyna być dość powszechną 

sytuacją, szczególnie przy „szybkich habilitacjach”. Dorobek jest nieznaczny, ale jest sztucznie 

pompowany przez pisanie autoreferatów, wielokrotne zaliczanie tych samych pozycji, tych 

samych wydarzeń w różnych miejscach. Druga uwaga dotyczyła tego, że zaczęto zbyt dużą rolę 

przykładać do różnych portali i cytowań, gdzie umiejętności czy też kreatywność osób, które 

chcą w tych cytowaniach wypaść bardzo dobrze, powoduje to, że dajemy wiarę źródłom 

niewiarygodnym. Są osoby, które potrafią to sprytnie wykorzystać, oraz są tacy, którzy mają 

do tego stosunek negatywny lub obojętny i nie zależy im, aby budować swój wizerunek 

świetnego naukowca na cytowaniach w różnego rodzaju bazach danych. Trzeci element to 

lekceważący stosunek do pojęcia rzetelności naukowej i rzetelności danych. Zwróciła uwagę, 
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że członkowie Rady nie wierzą w takie zjawisko jak autoplagiat, przypomniała, że ma 

trzydziestoletnie doświadczenie uczestnictwa w komisjach dyscyplinarnych, i gros 

postępowań, którymi się te komisje zajmują, to kwestie związane z nierzetelnością: 

nierzetelnością naukową, nierzetelnością podawania danych, inaczej mówiąc – upadek etyki  

i moralności pracowników naukowych. Pojawiają się szybkie awanse, z byle jakim dorobkiem, 

brakuje instynktu samozachowawczego i poczucia, że ktoś to może w przyszłości wyciągnąć. 

Warto nad tym się zastanowić i poświęcić temu w przyszłości uwagę. W pełni popiera słowa 

prof. Wajdy, który zastanawiał się, jak można młodym naukowcom, którzy przygotowują 

doktorat, powiedzieć, że mają to zrobić uczciwie, rzetelnie, podczas gdy w przypadku 

habilitacji dopuszcza się osobę niespełniającą kryteriów do statusu samodzielnego pracownika; 

wychowawcy młodych naukowców daje się jednocześnie wskazówkę, że taka nierzetelność, 

nieuczciwość, jest czymś, nad czym można przejść do porządku dziennego. Kończąc 

wypowiedź, prof. Gruza dodała, że jest zbulwersowana słowami prof. Chłopeckiego. Rada 

ocenia pracownika naukowego bez względu na płeć i na sytuację rodzinną, w przeciwnym razie 

wprowadzamy nierówność. Każdy z nas podlega tym samym kryteriom. Nasze życie prywatne 

jest naszą prywatną sprawą. Prof. Chłopecki, odpowiadając ad vocem, zgodził się generalnie  

z tym twierdzeniem, zwrócił uwagę, że wątek ten poruszyła wcześniej prof. Pudzianowska, 

sprzeciwia się jednak działaniom, które mogą zostać odebrane jako działania dyskryminacyjne.  

Przewodniczący obrad przyłączył się do apelu o stosowanie jednolitych kryteriów dla 

wszystkich. Za pośrednictwem czatu prof. Grzeszczak napisał: „Chciałbym wyrazić swoje 

poparcie głosu pani prof. Gruzy”. Prof. Pudzianowska napisała: „Moja uwaga dotyczyła 

aktywności konferencyjnej”. Podobnie wypowiedział się dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz.: „Ja 

chciałbym tylko przypomnieć, że prof. Pudzianowska wspomniała o tej okoliczności, odnosząc 

się do niższej aktywności konferencyjnej, co chyba zrozumiałe”. Prof. Pilich napisał: „A ja 

chciałbym zaapelować, aby znajomości i sympatii osobistej do kolegów i koleżanek nie 

przenosić na dyskusję na temat awansu naukowego”. 

Prof. Grzebyk zwróciła uwagę na to, że Habilitantka po uzyskaniu habilitacji będzie miała 

prawo do oceniania dorobku innych pracowników, będzie mogła ich rozliczać z tego, czy są 

wystarczająco umiędzynarodowieni, czy mają wystarczająco duży dorobek. Rada ma dużo 

wątpliwości co do spełnienia kryteriów przez Habilitantkę, jest to habilitacja w tzw. starym 

stylu i spieszono się, by zdążyć zebrać dokumentację. Chciałaby wesprzeć argumentację prof. 

Gruzy. Sama jako matka czworga dzieci czuje się urażona tym, że ktoś będzie wykorzystywał 

dzieci do usprawiedliwienia braku odpowiedniego dorobku. Cytując Anne-Marie Slaughter, 
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powiedziała, że kobiety nie chcą być w ten sposób wyróżniane, a mężczyźni w tym charakterze 

pomijani. Kryteria habilitacyjne są znane i każdy decyduje, w jakim tempie ten dorobek buduje.  

Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. ucz. podziękowała za wcześniejsze wypowiedzi prof. 

Wajdzie, prof. Sześcile, prof. Grzeszczakowi, prof. Grzebyk, prof. Gruzie, związane  

z zagwarantowaniem rzetelności pracy naukowej. Zwróciła uwagę na jedną z pierwszych 

decyzji Rady, która odnosiła się do dr Krynieckiej-Piotrak i do zakwestionowania procedury 

habilitacyjnej w sytuacji, gdy były trzy recenzje pozytywne, gdy nie było wątpliwości 

wyrażonych w recenzjach dotyczących oceny dorobku habilitacyjnego, a mimo tego Rada 

podjęła decyzję o odmowie nadania stopnia. Skoro Rada przyjęła postawę, zgodnie z którą 

bada, czy rzeczywiście przesłanki dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego zostały 

spełnione, to w opinii prof. Bach-Goleckiej teraz tę postawę należy kontynuować. Jeżeli teraz 

Rada, mając do czynienia z recenzjami pozytywnymi, nie będzie badać merytorycznie 

przesłanek, to będzie to postawa niejednorodna, w związku z tym potencjalnie arbitralna  

i dyskryminacyjna. Rada powinna badać te przesłanki, które są związane z rzetelnością pracy 

naukowej i dorobku naukowego. Znacząca w opinii prof. Bach-Goleckiej jest recenzja prof. 

Szewczyka, która jest recenzją negatywną z pozytywną konkluzją. Oddziaływanie decyzji 

Rady może doprowadzić do bardziej istotnych rezultatów, związanych z tym, że potencjalni 

recenzenci w przyszłości będą pisać recenzje rzetelniej i odważniej. Jeżeli są tak daleko idące 

zastrzeżenia, wtedy recenzja jest negatywna, ale i konkluzja powinna być negatywna. Warto 

spojrzeć na dzisiejszą decyzję w kontekście zagwarantowania rzetelności naukowej niezależnie 

od sytuacji rodzinnej czy związanej z pracą zawodową w kancelarii.  

Dr hab. Maciej Bernatt powiedział, że chciałby się włączyć do dyskusji w obszarze refleksji na 

temat tego, jakimi standardami się Rada posługuje i czy stosuje te same standardy przy ocenie 

różnych habilitacji. Od pewnego czasu mocno wybrzmiewa to, czy oceniamy dzieło 

habilitacyjne, czy także pozostały dorobek. Osobiście jest zwolennikiem tego, że pozostały 

dorobek również musi być brany pod uwagę. Istotny w opinii prof. Bernatta jest poziom 

umiędzynarodowienia. Przyłącza się do tych głosów, że można w przypadku dr 

Wojciechowskiej mieć pewne wątpliwości. Druga kwestia jest związana z cytowaniami. Można 

krytykować Google Scholar, ale prof. Bernatt podkreślił, że jako pracownicy naukowi 

przypisujący się do dyscypliny nauki prawne jesteśmy coraz częściej z tej perspektywy 

oceniani. Poszukiwanie jakiegoś wymiernego punktu odniesienia jest potrzebne. Jeżeli są 

wątpliwości co do samego Google Scholar, to można poświęcić czas i sprawdzić, jakiego 

rodzaju publikacje są tam cytowane. Nawet jeśli są tam publikacje zbiorowe, to można 



Strona 17 z 43 

 

skoncentrować się na tych publikacjach, gdzie mamy do czynienia z autorstwem konkretnej 

osoby. Trzecia rzecz, o której wspomniał prof. Bernatt, to fakt, że już kandydaci do szkół 

doktorskich są oceniani rygorystycznie pod kątem publikacji, toteż w przypadku habilitacji ta 

ocena musi być postawiona na wysokim poziomie. 

Prof. Niewiadomski ponownie przypomniał, że przypadł mu w udziale zaszczyt – i nie jest to 

puste słowo – zaprezentowania stanowiska komisji habilitacyjnej, składającej się z profesorów 

z różnych ośrodków akademickich. To byli ludzie, którzy poświęcili swój czas i uwagę na 

przeanalizowanie tego dorobku, zaświadczyli za tym dorobkiem i za tym, co napisali, swoim 

nazwiskiem. Chciałby zwrócić uwagę, że we wszystkich recenzjach, u prof. Langa najwięcej, 

można się doszukać pozytywnych aspektów dorobku Habilitantki. Zauważył, że nie 

udostępniono Radzie pozostałych pisemnych opinii członków komisji, gdzie były zawarte 

pozytywne elementy oceny, ale także negatywne. Prof. Niewiadomskiego również dziwi to, że 

Habilitantka odbyła tylko jedną konferencję. Stoi na stanowisku, że komisja nie jest 

komputerem, do którego można wrzucić czyjś dorobek, policzyć, zmierzyć, zważyć i uzyskać 

odpowiedź. Prof. Niewiadomski przypomniał, że monografia dr Wojciechowskiej była 

zrecenzowana przez dwoje profesorów UW (prof. Wajdę i prof. Zalasińską), a później oceniona 

przez trzech recenzentów o wybitnym dorobku naukowym w prawie administracyjnym, w tym 

nestora prawa administracyjnego prof. Langa. Tego nie można pominąć. To, że dr 

Wojciechowska uczestniczyła w jubileuszu prof. Langa, niczego nie przesądza, w tym 

jubileuszu uczestniczyło wielu administratywistów z Wydziału. To, że ten fakt wykazała  

w dorobku, być może jest jej błędem taktycznym, ponieważ nie ma to znaczenia w jego ocenie. 

Jednak to, że się do tego przyznała, świadczy o jej uczciwości. Zwrócił także uwagę, że na 

wcześniej prezentowanym przez niego dokumencie jest zweryfikowany adres mailowy dr 

Wojciechowskiej, Habilitantka zweryfikowała swój dorobek. W opinii prof. Niewiadomskiego 

Google Scholar jest zawodnym narzędziem, nie można powiedzieć, że Habilitantka świadomie 

wprowadziła komisję w błąd. Jest daleki od tego, aby zarzucić Habilitantce jakąkolwiek 

nierzetelność naukową. Przypomniał, że zarzucanie nierzetelności nie jest wolne od 

konsekwencji prawnych.  

Odnosząc się do sprawy wznowień komentarzy, prof. Niewiadomski przytoczył wypowiedź 

jednego z recenzentów – prof. Supernata, który stwierdził, że należy uznać je za ważną wartość 

pozytywną, podkreślił dużą rolę wznowień, które wymuszają niekiedy pisanie niektórych 

komentarzy od nowa, kolejne wydanie jest powodem do chwały, a nie do zarzutu negatywnego. 

Cytując dalej prof. Supernata, prof. Niewiadomski zauważył, że to samo dotyczy wznowień 
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podręczników, w zakresie np. poglądów doktryny, które mają znaczny wpływ na kształcenie 

studentów, ta część nie może być nieaktualna. Podręczniki są „akademickim źródłem prawa”. 

Kolejne wydania podręczników są powodem do dumy. Kolejne zaktualizowane wydania są 

dowodem rzetelności naukowej. Przychyla się do tego, żeby Rada mogła wysłuchać opinii 

recenzentów, przypomniał, że są to ludzie znani w środowisku naukowym. Prof. Niewiadomski 

zwrócił uwagę, że wszystkimi wątkami, które były podnoszone podczas dyskusji, komisja 

habilitacyjna się zajęła. Zarzut prof. Kocota, że jest to kolejna komisja, która nierzetelnie działa, 

odbiera jako osobisty policzek, wymierzony w twarz samodzielnego pracownika naukowego 

najlepszej polskiej uczelni. Nie może pozwolić na to, aby jego nazwisko było w tym zakresie 

wymieniane.  

Podsumowując wypowiedź, jeszcze raz przypomniał, że komisja zbadała wszystkie wątki, 

sprawę oceniali ludzie, którzy się na tym znają, którzy nie brali pod uwagę spraw rodzinnych. 

Wszyscy profesorowie ocenili ten dorobek jako wystarczający, ocenili jego ułomność, wskazali 

brak metody prawnoporównawczej, wskazali nikły udział w konferencjach naukowych, 

wskazali wszystkie argumenty podnoszone podczas dyskusji, ale wydali taki, a nie inny 

werdykt. Prof. Niewiadomski będzie bronił stanowiska komisji habilitacyjnej, bo to stanowisko 

jest do obrony. Monografia została wydana w renomowanym wydawnictwie, Habilitantka 

posiada w swoim dorobku liczne komentarze. Prof. Niewiadomski jest zdziwiony, że  

w dorobku Habilitantki jest tylko jeden artykuł naukowy, ale chciałby, aby zwrócono uwagę na 

to, że oceniająca tę habilitację komisja nie działała w próżni, nie działała stronniczo, 

przypomniał, że na czele komisji stał członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

Kwestionowanie i zarzucanie komisji, której dobrego imienia będzie bronił, że postąpiła 

niewłaściwie, w opinii prof. Niewiadomskiego jest zignorowaniem jej prac. Przypomniał, że 

nie odnosi się do żadnej z ocen, które wygłosili członkowie Rady, ale prosi, aby i Rada 

uszanowała, że ta komisja mogła w ten sposób ocenić wniosek. Zwrócił uwagę, że wszyscy 

członkowie komisji zagłosowali za nadaniem stopnia doktora habilitowanego. Wątpliwości, 

które mieli specjaliści z zakresu, który recenzowali, nie pozwoliły jednak na zagłosowanie za 

nienadaniem stopnia. Prosił Radę, żeby tego głosu nie zlekceważyć. Zna i podziela wszystkie 

wątpliwości, takie wątpliwości miała też komisja i nad nimi się zastanawiała. Wie, że ta 

habilitacja nie zasłuży na wyróżnienie, ale przestrzega przed jej lekkim traktowaniem. Nie 

posądza Habilitantki o nierzetelność, być może słabo orientuje się ona w systemie Google. Nie 

posądza jej, że chciała kogokolwiek wprowadzić w błąd.  
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Przewodniczący obrad przypomniał, że nieudostępnianie Radzie opinii pisemnych jest stałą 

praktyką, stosowaną od lat, także w czasach, gdy stopień nadawała Rada Wydziału. Te opinie 

mają zwykle charakter krótki, czysto formalny, a ze stanowiskiem członków komisji 

habilitacyjnej niebędących recenzentami można się zapoznać podczas lektury obszernego 

protokołu. Dodał też, że poprzednio Radzie zarzucano, że za mało odnosi się do recenzji, a za 

bardzo dyskutuje „obok” recenzji. Należy więc odnosić się do recenzji, choć w sposób wolny 

od emocji i nieuprawnionych twierdzeń.  

Dr hab. Paweł Waszkiewicz przypomniał zawarte w recenzji prof. Szewczyka słowa, że 

przedstawiona przez Habilitantkę monografia nie stanowi w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy 

znaczącego wkładu Habilitantki w rozwój dyscypliny naukowej; jedynie gdyby potraktować 

łącznie monografię z pozostałym dorobkiem, można byłoby warunkowo przyjąć, że 

Habilitantka całym swym dorobkiem przyczyniła się do rozwoju prawa administracyjnego. Nie 

można przyjąć, że coś „warunkowo” stanowi znaczący wkład. To jest bardzo ważny element, 

który jednak skłania do przychylenia się, że są recenzje negatywne z pozytywną konkluzją. 

Google Scholar nie wykonuje samodzielnie operacji, proponuje pewne publikacje, które można 

zatwierdzić lub nie. Wydaje się dziwną praktyką na oficjalnym profilu, który był prezentowany 

przez prof. Wajdę, zamieszczenie jednych publikacji, a przesłanie komisji habilitacyjnej innego 

profilu, także zweryfikowanego przez tę samą osobę. Nie jest to wina narzędzia, tylko osoby, 

która te dane ze swojego konta weryfikuje. Zasugerował, że jeżeli na tym profilu jest publikacja 

z 2002 roku, to Habilitantka mogła brać udział jako studentka w publikowaniu podręcznika.  

Za pośrednictwem czatu prof. Grzebyk napisała: „Proszę zwrócić też uwagę na uwagi prof. 

Banasińskiego, który przyjął taktykę «wait and see» – wyrażając wątpliwości”. Prof. 

Grzeszczak napisał: „I kolejny raz – aby nie zabierać czasu – chciałem poprzeć wypowiedź, 

tym razem głosu pana prof. Waszkiewicza”. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do prof. Rogackiej-Rzewnickiej, czy podtrzymuje wniosek, 

aby zdjąć ten punkt z porządku obrad i przełożyć jego rozpatrzenie na następne posiedzenie. 

Prof. Rogacka-Rzewnicka powiedziała, że podtrzymuje prośbę i uważa, że recenzenci, 

zwłaszcza ci, którzy napisali niejasne recenzje, powinni przybyć na posiedzenie. Zdaje sobie 

sprawę, że nie można zmusić recenzentów, ale Rada posiada pewne środki perswazji, których 

można użyć. Sama w takiej okolicznościach nie może podjąć decyzji. Prof. Gersdorf ponowiła 

prośbę, aby nie przekładać sprawy na następne posiedzenie. Recenzenci już w tej sprawie się 

wypowiedzieli. Zawarli taką konkluzję, jaką chcieli, teraz to członkowie Rady muszą wziąć 
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odpowiedzialność za to, jak zagłosują. Przewodniczący stwierdził, że także jest przeciwny 

przekładaniu tego punktu na następne posiedzenie.  

Za pośrednictwem czatu prof. Grzebyk napisała: „Czy to nie stworzy precedensu? Każdy, kto 

nie przejdzie będzie mógł robić nam zarzut, że nie zmusiliśmy recenzentów do uczestnictwa”. 

Również za pośrednictwem czatu prof. Bach-Golecka napisała: „Przychylam się do wniosku 

prof. Gersdorf”. 

Przewodniczący zarządził następnie głosowanie w przedmiocie przełożenia sprawy nadania 

stopnia dr Wojciechowskiej na następne posiedzenie Rady.  

Głosowanie w sprawie przełożenia na następne posiedzenie sprawy nadania stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr 

Karolinie Wojciechowskiej: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 5 

Liczba oddanych głosów przeciw – 24 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Ponieważ w ustawieniach głosowania nie uwzględniono tego, że do głosowania są uprawnieni 

wszyscy członkowie Rady, przewodniczący obrad zarządził reasumpcję głosowania. Zwrócił 

uwagę, że podejmowana uchwała nie jest rozstrzygnięciem w postępowaniu habilitacyjnym, 

lecz dotyczy modyfikacji porządku obrad.  

Powtórzone głosowanie w sprawie przełożenia na następne posiedzenie sprawy nadania 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki 

prawne dr Karolinie Wojciechowskiej: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 41 

Liczba oddanych głosów za – 8 

Liczba oddanych głosów przeciw – 29 

Liczba wstrzymujących się – 4 
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Wniosek prof. Rogackiej-Rzewnickiej nie przeszedł, wobec czego przewodniczący obrad 

zarządził głosowanie w sprawie nadania dr Karolinie Wojciechowskiej stopnia doktora 

habilitowanego. 

Głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr Karolinie Wojciechowskiej: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 30 

Liczba oddanych głosów za – 7 

Liczba oddanych głosów przeciw – 16 

Liczba wstrzymujących się – 7 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że Rada nie podjęła uchwały w sprawie nadania dr 

Wojciechowskiej stopnia doktora habilitowanego. W tej sytuacji Rada musi przejść do dyskusji 

nad projektem uchwały negatywnej. Otworzył dyskusję. 

Głos zabrał prof. Niewiadomski, który przeprosił za swoje emocjonalne wcześniejsze 

wystąpienie. W jego przekonaniu Habilitantka spełniła podstawowe wymagania. Chciałby, aby 

członkowie Rady, podejmując za chwilę decyzję o odmowie nadania stopnia, zwrócili uwagę, 

że zarówno wynik głosowania na komisji, jak i wynik wszystkich trzech recenzji był 

pozytywny. Chciałby przypomnieć, że stanowisko komisji było w tym zakresie pozytywne.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 

odmowy nadania dr Karolinie Wojciechowskiej stopnia doktora habilitowanego. 

Głosowanie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr Karolinie Wojciechowskiej: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 31 

Liczba oddanych głosów za – 17 

Liczba oddanych głosów przeciw – 8 

Liczba wstrzymujących się – 6 
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Przewodniczący obrad poinformował, że Rada podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr Karolinie Wojciechowskiej. 

Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Kuisza, pracownika Katedry 

Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Głównym osiągnięciem habilitacyjnym dr. Kuisza jest 

monografia wydana przez Wydawnictwo Scholar „Propaganda bezprawia.  

O «popularyzowaniu prawa» w pierwszych latach Polski Ludowej”. Przewodniczący 

poinformował także, że materiały dotyczące tej habilitacji zostały udostępnione członkom Rady 

na stronie internetowej. Otworzył dyskusję, a wobec braku głosów w dyskusji zarządził 

głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr. Jarosława Kuisza: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 26 

Liczba oddanych głosów za – 25 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 0 

 

Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy 

wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego dr. Maciejowi M. Sokołowskiemu. Wyjaśnił, że w nowym trybie komisji nie 

powołuje organ centralny, jak było do tej pory, tylko podmiot habilitujący, powołując w jej 

skład czterech członków wskazanych przez Radę Doskonałości Naukowej i dopełniając jej 

skład trzema wskazanymi przez Radę osobami (recenzentem, członkiem komisji  

i sekretarzem). Otworzył dyskusję. Głos zabrała prof. Gersdorf, która zaproponowała 

następujące kandydatury: prof. Karol Kiczka z Uniwersytetu Wrocławskiego (recenzent), dr 

hab. Paweł Wajda, prof. ucz. (członek komisji) i prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz (sekretarz). 

Prof. Kocot zapytał, czy nie ma przeszkód i czy jest właściwe, aby profesor tytularny był 

sekretarzem komisji. Przewodniczący obrad odpowiedział, że nie ma przeszkód formalnych. 

Głos zabrał dr Jacek Piecha, który powiedział, że rozmawiał z prof. Stankiewiczem, ten zaś 
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poprosił o przekazanie Radzie, że pisał z dr. Sokołowskim artykuł. Prof. Wajda równolegle 

skontaktował się z prof. Stankiewiczem, który odmówił wyrażenia zgody. Prof. Gersdorf 

powiedziała, że konsultowała wcześniej sprawę z prof. dr. hab. Markiem Wierzbowskim. 

Wskazała wobec tego dr. hab. Cezarego Banasińskiego, prof. ucz. na funkcję sekretarza komisji 

habilitacyjnej.  

Przewodniczący obrad na pytanie prof. dr. hab. Marka Zubika zamieszczone na czacie: 

„Rozumiem, że nie ma przy tych osobach kolizji co do dotychczasowego współdziałania 

naukowego tych osób z Kandydatem?”, odpowiedział, że zakłada, iż zgłaszanie kandydatów 

było poprzedzone konsultacjami z kierownikiem Katedry. Rada nie musi występować o zgodę, 

może wskazać, kogo chce, choć dobry obyczaj nakazuje, aby te osoby nie były zaskoczone 

decyzją. Prof. Zubik zapytał, czy Rada ma jasność dotyczącą ewentualnych kolizji między dr. 

Sokołowskim a prof. Banasińskim. Prof. Gersdorf odpowiedziała, że zostało to skonsultowane 

z prof. Wierzbowskim. Przewodniczący obrad zwrócił się do prof. Wajdy z prośbą, aby 

skonsultował z prof. Banasińskim sprawę zgody. Zaproponował przejście do następnego 

punktu porządku obrad i powrót do tego punktu w późniejszym terminie.  

Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy odmowy 

przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nieściora. Oddał prowadzenie obrad 

prof. Gersdorf, ponieważ obrona odbywała się przed Stałą Komisją Doktorską nr 6, której jest 

członkiem, był też jedną z osób, które zadawały doktorantowi pytania podczas obrony.  

Prof. Gersdorf poinformowała członków Rady, że praca była przygotowana pod kierunkiem 

prof. dr. hab. Marka Wąsowicza. Obaj recenzenci skierowali pracę do poprawy, a dopiero za 

drugim razem sporządzili pozytywne recenzje. Kandydat został dopuszczony do obrony, ale 

komisja doktorska odmówiła przyjęcia obrony: 2 głosy za, 9 przeciw, 5 wstrzymujących się. 

Członkom Rady udostępniono wcześniej protokół na stronie internetowej. Przewodnicząca 

Rady otworzyła dyskusję. Głos zabrał prof. Kocot, który zapytał, jakie były powody 

nieprzyjęcia obrony mimo pozytywnych recenzji, zauważył, że przedstawiony protokół był 

zdawkowy. Prof. Gersdorf przypomniała, że protokół z posiedzenia Stałej Komisji Doktorskiej 

został udostępniony członkom Rady. Dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz. poinformował, że 

Komisja Doktorska zapoznała się z pracą, wszystkie pytania, które padły podczas obrony, były 

ściśle związane z tematem rozprawy doktorskiej i z treścią tej pracy. W części posiedzenia,  

w której oceniano odpowiedzi na pytania, jedynie recenzenci wyrazili się dość pozytywnie  

o uzyskanych odpowiedziach. Pozostałe osoby były nieusatysfakcjonowane odpowiedziami na 
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zadane pytania. Komisja nie była także usatysfakcjonowana sposobem prezentacji tez, które 

doktorant w rozprawie przedstawił. Głównie odnoszono się do niezbyt wyczerpującego 

potraktowania bardzo trudnego tematu i tego, że w niewielkim stopniu uwzględniono literaturę 

obcą, mimo że praca dotyczyła ustroju zaanektowanego obszaru Kraju Sudetów przez Rzeszę 

Niemiecką oraz Austrii po Anschlussie. To nie były odpowiedzi na miarę osoby, która miałaby 

się naukowo zajmować historią prawa. Prof. Gersdorf zwróciła się do prof. Kocota, czy ma 

jeszcze jakieś uwagi, uzyskała zapewnienie, że nie. Głos w dyskusji zabrał prof. Brzozowski, 

który stwierdził, że przedstawiony protokół nie jest zdawkowy, a szczegółowością zbliża się 

do stenogramu, właśnie po to, aby Rada mogła na jego podstawie wyrobić sobie zdanie. Prof. 

Kocot odpowiedział, że miał na myśli zdawkowość oceny, a nie przebiegu posiedzenia. Wobec 

braku innych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie odmowy przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza 

Nieściora: 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 24 

Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 3 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Po odczytaniu wyników Przewodnicząca Rady oddała przewodniczenie obradom prof. 

Brzozowskiemu.  

Przewodniczący obrad zaproponował, aby przenieść sprawę wyboru komisji habilitacyjnej dr 

Sokołowskiego na następne posiedzenie. Wskazany wcześniej prof. Banasiński odmówił ze 

względu na natłok innych obowiązków służbowych. Dr hab. Paweł Waszkiewicz 

zaproponował: „Czy możemy na spokojnie znaleźć członków komisji habilitacyjnej dla dr-a 

Sokołowskiego i przegłosować to na kolejnej radzie?”. Przewodnicząca Rady powiedziała, 

żeby jednak wstrzymać się ze zdjęciem punktu z porządku obrad do czasu, gdy wypowie się  

w tej sprawie prof. Wierzbowski. Za pośrednictwem czatu prof. Wajda napisał: „Szanowni 

Państwo, wracając do sprawy Pana dra M. Sokołowskiego, to proponuję przenieść tę sprawę na 

grudniowe posiedzenie. Aktualnie «brakuje» sekretarza, a z uwagi na okoliczność, że dr M. 

Sokołowski jest pracownikiem WPiA UW, to może być problem z «wykonfliktowaniem» (z 
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uwagi na wspólne prace naukowe, gdzie dr M. Sokołowski zajmuje się prawem 

energetycznym)”. Głos zabrała prof. Grzebyk, która zapytała, czy można odmówić udziału  

w komisji habilitacyjnej. Jest to podstawowy obowiązek pracowniczy. Rozumie, że może to się 

zdarzyć wtedy, gdy ktoś ma konflikt. Przewodniczący obrad odpowiedział, że zgodnie  

z prawem jest to obowiązek, jednak nie można nikogo zmusić do udziału w komisji. 

Zaproponował, aby zgodnie z sugestią prof. Gersdorf zaczekać na propozycję prof. 

Wierzbowskiego.  

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

stopnia doktora mgr. Mateuszowi Mickiewiczowi. Otworzył dyskusję, a wobec braku głosów 

w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki prawne mgr. Mateuszowi Mickiewiczowi:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 24 

Liczba oddanych głosów za – 21 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 3 

  

Prof. Gersdorf zgłosiła, że prof. Wierzbowski zgłosił do komisji habilitacyjnej dr hab. 

Katarzynę Zalasińską. Przewodniczący obrad zaproponował, aby prof. Wajda ustalił, czy prof. 

Zalasińska nie ma żadnych wspólnych publikacji z dr. Sokołowskim. Prof. Waszkiewicz 

napisał na czacie: „ale chyba Pani Prof. Zalasińska była redaktorem monografii, w której dr 

Sokołowski publikował”. Przewodniczący obrad odpowiedział, że to, że była redaktorką 

monografii wieloautorskiej, w której publikował dr Sokołowski, nie jest przeszkodą. Gdyby iść 

tym tropem, to zwłaszcza w przypadku redaktorów ksiąg jubileuszowych i pamiątkowych 

nestorów polskiej nauki prawa, okazałoby się, że nie ma kto recenzować redaktorów, ponieważ 

wszyscy w tych tomach publikują. Problem pojawiłby się wtedy, gdyby prof. Zalasińska była 

współredaktorką tej monografii razem z dr. Sokołowskim. Prof. Waszkiewicz odpowiedział za 

pośrednictwem czatu: „widzę jednak pewien konflikt w ocenie dorobku skoro wcześniej 

pozytywnie się de facto zaopiniowało jakiś jego fragment...”.  
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Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy nadania stopnia 

doktora mgr Marii Jurek. Otworzył dyskusję. Za pośrednictwem czatu dr hab. Maria 

Boratyńska napisała: „Bardzo dobra obrona”. Wobec braku innych głosów w dyskusji 

przewodniczący obrad zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki prawne mgr. Marii Jurek:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 27 

Liczba oddanych głosów za – 25 

Liczba oddanych głosów przeciw – 1 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Prof. Gersdorf poinformowała o zdjęciu z porządku dziennego sprawy powołania komisji 

habilitacyjnej dr. Sokołowskiego.  

Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy powołania 

recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Anny Dzik. Otworzył dyskusję, a wobec braku 

głosów w dyskusji zarządził głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr  

Anny Dzik: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

dr hab. 

Barbara 

Janusz-Pohl, 

prof. UAM 

(recenzent) 

36 26 24 1 1 

dr hab. 

Wojciech 

36 26 24 2 0 
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Cieślak, 

prof. UWM 

(recenzent) 

  

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy wyznaczenia 

składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Diany Kazimierskiej. 

Otworzył dyskusję, a wobec braku głosów w dyskusji zarządził  

głosowanie tajne.  

Głosowanie w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie 

doktorskim mgr Diany Kazimierskiej: 

 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 

(przewodniczący 

– egzamin z 

kryminalistyki) 

36 27 26 1 0 

prof. dr hab. 

Ewa Gruza 

(egzaminator – 

egzamin z 

kryminalistyki) 

36 27 21 6 0 

prof. dr hab. 

Małgorzata 

Król-

Bogomilska 

(członek komisji 

– egzamin z 

kryminalistyki) 

36 

 

27 25 2 0 
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prof. dr hab. 

Piotr Girdwoyń 

(przewodniczący 

– egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 26 1 0 

mgr Jolanta 

Urbanik 

(egzaminator – 

egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 25 1 1 

prof. dr hab. 

Ewa Gruza 

(członek komisji 

– egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 20 5 2 

prof. dr hab. 

Piotr Girdwoyń 

(przewodniczący 

– egzamin z 

filozofii) 

36 27 25 2 0 

prof. dr hab. 

Mieczysław 

Omyła 

(egzaminator – 

egzamin z 

filozofii) 

36 27 26 0 1 

prof. dr hab. 

Ewa Gruza 

(członek komisji 

36 27 21 6 0 



Strona 29 z 43 

 

– egzamin z 

filozofii) 

 

W międzyczasie nadeszła wiadomość od prof. Zalasińskiej, która zgodziła się sprawować 

funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej dr. Sokołowskiego, jednak zaznaczyła, że miała 

wspólną publikację z Habilitantem.  

Prof. Grzebyk zauważyła, że jest problemem znalezienie osoby, która na Wydziale Prawa nie 

miałaby wspólnej publikacji z dr. Sokołowskim, ale warto poszukać wśród osób spoza 

Wydziału, wśród tych, które na Uniwersytecie zadeklarowały dyscyplinę nauki prawne. 

Przewodniczący obrad zgodził się z przewodniczącą Rady, że przesunięcie tego punktu na 

kolejne posiedzenie umożliwi uniknięcie zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy wyznaczenia 

składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Kacpra Oleksego. Otworzył 

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

Głosowanie w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie 

doktorskim mgr. Kacpra Oleksego: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów 

za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

prof. dr hab. 

Tadeusz 

Tomaszewski 

(przewodniczący – 

egzamin z 

postępowania 

karnego) 

36 24 22 1 1 

dr hab. Szymon 

Pawelec, prof. ucz. 

(egzaminator – 

egzamin z 

36 24 23 0 1 
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postępowania 

karnego) 

prof. dr hab. 

Małgorzata Król-

Bogomilska 

(członek komisji – 

egzamin z 

postępowania 

karnego) 

36 

 

24 22 2 0 

prof. dr hab. 

Tadeusz 

Tomaszewski 

(przewodniczący – 

egzamin z języka 

angielskiego) 

36 24 22 1 1 

mgr Jolanta Urbanik 

(egzaminator – 

egzamin z języka 

angielskiego) 

36 24 21 1 2 

prof. dr hab. 

Małgorzata Król-

Bogomilska 

(członek komisji – 

egzamin z języka 

angielskiego) 

36 24 22 2 0 

prof. dr hab. 

Tadeusz 

Tomaszewski 

(przewodniczący – 

egzamin z filozofii) 

36 24 22 1 1 

prof. dr hab. 

Mieczysław Omyła 

36 24 24 0 0 



Strona 31 z 43 

 

(egzaminator – 

egzamin z filozofii) 

prof. dr hab. 

Małgorzata Król-

Bogomilska 

(członek komisji – 

egzamin z filozofii) 

36 24 22 2 0 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy wyznaczenia 

składu komisji egzaminacyjnych i recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Mazur. 

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

Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów i składu komisji egzaminacyjnych  

w przewodzie doktorskim mgr Joanny Mazur: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

dr hab. Nina 

Półtorak, prof. 

UJ (recenzent) 

36 27 26 1 0 

dr hab. Grzegorz 

Wierczyński, 

prof. UG 

(recenzent) 

36 27 26 1 0 

dr hab. Anna 

Zawidzka-

Łojek, prof. ucz. 

(przewodnicząca 

– egzamin z 

prawa Unii 

Europejskiej) 

36 27 25 2 0 
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dr hab. 

Dobrochna 

Bach-Golecka, 

prof. ucz. 

(egzaminator – 

egzamin z prawa 

Unii 

Europejskiej) 

36 27 20 6 1 

dr hab. Dorota 

Pudzianowska 

(członek komisji 

– egzamin z 

prawa Unii 

Europejskiej) 

36 

 

27 25 2 0 

dr hab. Anna 

Zawidzka-

Łojek, prof. ucz. 

(przewodnicząca 

– egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 25 2 0 

mgr Jolanta 

Urbanik 

(egzaminator – 

egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 25 1 1 

dr hab. Dorota 

Pudzianowska 

(członek komisji 

– egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 25 2 0 
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prof. dr hab. 

Robert 

Grzeszczak 

(członek komisji 

– egzamin z 

języka 

angielskiego) 

36 27 20 1 6 

dr hab. Anna 

Zawidzka-

Łojek, prof. ucz. 

(przewodnicząca 

– egzamin z 

filozofii) 

36 27 25 2 0 

prof. dr hab. 

Mieczysław 

Omyła 

(egzaminator – 

egzamin z 

filozofii) 

36 27 27 0 0 

dr hab. Dorota 

Pudzianowska 

(członek komisji 

– egzamin z 

filozofii) 

36 27 25 2 0 

prof. dr hab. 

Robert 

Grzeszczak 

(członek komisji 

– egzamin z 

filozofii) 

36 27 20 1 6 
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Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy wyznaczenia 

składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Ferenca. Otworzył 

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

Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów i składu komisji egzaminacyjnych  

w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Ferenca: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do 

głosowania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów 

za 

Liczba 

oddanych 

głosów 

przeciw 

Liczba 

wstrzymujących 

się 

prof. dr hab. 

Dagmara Kornobis-

Romanowska 

(recenzent) 

36 23 22 1 0 

dr hab. Jacek 

Barcik, prof. UŚ 

(recenzent) 

36 23 21 1 1 

dr hab. Dawid 

Sześciło 

(przewodniczący – 

egzamin z prawa 

Unii Europejskiej) 

36 23 21 1 1 

dr hab. Magdalena 

Słok-Wódkowska 

(egzaminator – 

egzamin z prawa 

Unii Europejskiej) 

36 23 22 1 0 

dr hab. Paweł 

Wajda, prof. ucz. 

(członek komisji – 

egzamin z prawa 

Unii Europejskiej) 

36 23 22 1 0 
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dr hab. Dawid 

Sześciło 

(przewodniczący – 

egzamin z języka 

angielskiego) 

36 23 21 1 1 

mgr Jolanta Urbanik 

(egzaminator – 

egzamin z języka 

angielskiego) 

36 23 21 1 1 

dr hab. Paweł 

Wajda, prof. ucz. 

(członek komisji – 

egzamin z języka 

angielskiego) 

36 23 21 2 0 

prof. dr hab. Robert 

Grzeszczak (członek 

komisji – egzamin z 

języka angielskiego) 

36 23 21 0 2 

dr hab. Dawid 

Sześciło 

(przewodniczący – 

egzamin z filozofii) 

36 23 21 1 1 

prof. dr hab. 

Mieczysław Omyła 

(egzaminator – 

egzamin z filozofii) 

36 23 23 0 0 

dr hab. Paweł 

Wajda, prof. ucz. 

(członek komisji – 

egzamin z filozofii) 

36 23 21 2 0 

prof. dr hab. Robert 

Grzeszczak (członek 

36 23 21 0 2 
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komisji – egzamin z 

filozofii) 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy zmiany tematu 

rozprawy doktorskiej mgr. Michała Dorociaka. Otworzył dyskusję. Prof. Grzeszczak uzasadnił 

zmianę tematu zawężeniem początkowo określonego zakresu badań. W trakcie pisania okazało 

się, że dla utrzymania spójności rozprawy konieczne jest ograniczenie się do analizy ram 

prawnych jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ich wpływ na 

akcjonariuszy i wierzycieli może być, zdaniem doktoranta, najlepiej opisany poprzez 

odwołanie się do pojęcia dyscypliny rynkowej. Prof. Grzeszczak zwrócił się do Rady z prośbą 

o poparcie tego wniosku. Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad 

zarządził głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Michała Dorociaka  

z „Ochrona akcjonariuszy i wierzycieli banków objętych systemem jednolitego nadzoru 

oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w świetle prawa Unii Europejskiej” 

na „Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii 

Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym”:  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 

Liczba oddanych głosów ogółem – 25 

Liczba oddanych głosów za – 24 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 1 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy wyznaczenia 

trzech członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne do składu Wydziałowej Komisji 

ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w związku  

z awansem na stanowisko profesora uczelni dr hab. Joanny Osiejewicz. Chodzi o awans 

wewnętrzny (pracowniczy), a nie o awans naukowy, więc głosują wszyscy członkowie Rady. 

Zgodnie z przekazaną sugestią, proponowani kandydaci to: prof. dr hab. Krzysztof 

Pietrzykowski, dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz., dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. 
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ucz. Przewodniczący otworzył dyskusję, a wobec braku głosów w dyskusji zarządził 

głosowanie tajne. 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia trzech członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki 

Prawne do składu Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na 

Wydziale Lingwistyki Stosowanej w związku z awansem na stanowisko profesora uczelni 

dr hab. Joanny Osiejewicz: 

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 27 

Liczba oddanych głosów przeciw – 0 

Liczba wstrzymujących się – 2 

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. 

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 20 

Liczba oddanych głosów przeciw – 5 

Liczba wstrzymujących się – 4 

dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz.  

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 50 

Liczba oddanych głosów ogółem – 29 

Liczba oddanych głosów za – 21 

Liczba oddanych głosów przeciw – 5 

Liczba wstrzymujących się – 3 

 

Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy wyrażenia 

opinii na temat projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 
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2021/2022. Projekt został przedstawiony członkom Rady do zaopiniowania 8 października. Do 

projektu uchwały trzy osoby zgłosiły uwagi: prof. dr hab. Marek Zubik, dr hab. Maciej Bernatt 

oraz dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz. Przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady 

przyjęli, że do końcowego pozytywnego projektu uchwały dołączone zostaną uwagi 

sformułowane przez członków Rady. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.  

Prof. Urbanik zgłosił uwagę dotyczącą kryteriów językowych. W jego opinii jest to we 

wszystkich załącznikach do uchwał źle napisane, poza załącznikiem opisującym rekrutację do 

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Oświadczenie o znajomości języka na 

poziomie B2 nie jest żadnym dokumentem i zawsze sprawiało kłopoty. Znajomość języka 

powinna być potwierdzona adekwatnym zaświadczeniem.  

Prof. Sześciło, bazując na doświadczeniach pracy w zespole kwalifikacyjnym do Szkoły 

Doktorskiej podczas ostatniej rekrutacji, chciałby odnieść się do dwóch punktów 

proponowanych uwag: po pierwsze bardzo chciałby poprzeć pkt 3, dotyczący mniejszej wagi 

aktywności naukowej kandydatów. Poparcie wynika z analizy dokumentów przedstawianych 

przez kandydatów. W wielu przypadkach można zaobserwować patologiczną praktykę, 

polegającą na tym, że powstałe na rynku wydawnictwa są nastawione na to, aby młodzi 

naukowcy mogli wykazać się dorobkiem naukowym, jednak nic nie wiadomo o procesie 

recenzyjnym takich wydawnictw, o ich dystrybucji, trudno takie publikacje traktować 

poważnie. Pojawiają się konferencje, które określane są jako naukowe, ale można je określić 

jako predatory conferences, nie gwarantują one rzetelnej oceny przedstawianych prac. Jest to 

zasadniczy problem w ocenie naukowej kandydatów. Trudno także od osób trafiających 

bezpośrednio po studiach do Szkół Doktorskich wymagać, aby wykazywały się istotną 

aktywnością, zwłaszcza publikacyjną. Druga uwaga dotyczy roli rozmowy kwalifikacyjnej, 

pośrednio dotyczy to też rozmowy w języku angielskim. Prof. Sześciło jest zwolennikiem tego, 

aby pozostawić wymóg uzyskania co najmniej połowy punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, 

ponieważ projekty są bardzo zdawkowe i bardzo ogólnie opisują zamierzenia badawcze,  

a ponadto nie można mieć pewności co do autorstwa tych projektów. Projekt mógł powstać np. 

przy wsparciu promotora i dopiero rozmowa daje szansę na zbadanie, na ile kandydat rozumie 

problem, którego projekt badawczy dotyczy. Odnosząc się do rozmowy w języku angielskim, 

chciałby podkreślić, że rolą zespołu kwalifikacyjnego nie jest ocena biegłości językowej, lecz 

raczej rozmowa na temat projektu w języku powszechnie przyjętym w międzynarodowym 

obiegu naukowym. Nie oceniano podczas rozmów kwalifikacyjnych biegłości językowej, ale 

jakość merytoryczną wypowiedzi w języku angielskim.  
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Za pośrednictwem czatu prof. Grzeszczak napisał: „Tylko że rozmowa chyba jest punktowana 

wg niejasnych kryteriów? (mogę się tutaj mylić), a projekt jest oceniany wg określonych 

kryteriów – stąd zarzut uznaniowości”. 

Prof. Chauvin napisała: „Ja też miałam zaszczyt być członkiem tegorocznego zespołu 

rekrutującego do SD – popieram uwagi prof. Sześciło”. Prof. Urbanik także poparł prof. 

Sześciłę: „Bardzo popieram zdanie prof. Sześciły w stosunku do wymaganego minimum 50% 

punktów dla rozmowy: także i mój udział w Zespole skłania do takiej refleksji”. 

Prof. Bernatt zauważył, że prof. Sześciło częściowo odniósł się do zgłoszonych przez niego 

spostrzeżeń. Wymagania naukowe od osób, które dopiero kandydują do szkoły doktorskiej, 

mogą prowadzić do złych zjawisk, o których mówił prof. Sześciło. W jego opinii najważniejsze 

jest to, aby taka osoba napisała dobry doktorat; obserwując, jak to wygląda na uczelniach 

zagranicznych, zauważył, że doktoranci aż tak wielu artykułów nie publikują. Doktoranci 

skupiają się na napisaniu doktoratu, opublikowaniu w renomowanym wydawnictwie, później 

dopiero zaczyna się ich kariera naukowa. Potencjalne rozdrabnianie się na wcześniejszym 

etapie nie służy dobrej jakości doktoratu. Nie do końca zgadza się z prof. Sześciło w drugiej 

kwestii. Uważa, że rozmowa kwalifikacyjna powinna mieć charakter sprawdzający, jest 

zwolennikiem przypisania bardzo dużej liczby punktów procentowych tej rozmowie. Chodzi  

o to, że trzeba taką rozmowę zdać. Obecnie należy uzyskać przynajmniej połowę punktów za 

rozmowę. Jeśli kandydat nie uzyska 20 pkt, to jest eliminowany, nawet jeśli jego pozostały 

dorobek był bardzo dobry. Dobrze byłoby, żeby wśród studentów Szkoły Doktorskiej 

znajdowały się osoby wywodzące się spoza UW, żeby to były autentyczne konkursy, w których 

osoby z różnych miejsc mogą skutecznie kandydować.  

Prof. Grzeszczak uważa, że kandydatom na doktorantów stawianych jest dużo wymogów  

w porównaniu do tego, czego wymaga się od habilitantów. Sprawa języka obcego podczas 

rozmowy budzi mieszane uczucia, komisja nie jest od oceniania znajomości języka, z drugiej 

jednak strony pojawia się problem certyfikatów i tego, dlaczego brane są pod uwagę te, a nie 

inne certyfikaty. Należałoby dookreślić zakres certyfikacji. Kolejnym problemem, na który 

zwrócił uwagę prof. Grzeszczak, była sprawa punktacji za rozmowę – niezrozumiałe było to, 

dlaczego zdarzały się sytuacje, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszli doktoranci 

uzyskiwali dużo punktów za projekt, a niewiele za rozmowę kwalifikacyjną. Niespójność 

między bardzo wysoką oceną projektu a niską rozmowy może budzić wśród kandydatów 

podejrzenia o nierzetelność. Prof. Grzeszczak przyznał jednak, że nie brał wcześniej pod uwagę 
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tego, że kto inny może napisać projekt, a kto inny przedstawić go później podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej.  

Prof. Zubik powiedział, że jego propozycja nie polegała na rezygnacji z rozmowy, tylko 

odejściu od tego, co Uniwersytet proponuje już trzeci raz. Rozmowa z elementami języka 

angielskiego jest kryterium niejasnym. Skoro punktacja po rozmowie ma tyle ważyć, to 

należałoby to dookreślić. Uważa, że Uniwersytet stać na lepsze ujęcie kryterium, które później 

tak dużo waży w finalnej ocenie.  

Prof. Chauvin za pośrednictwem czatu napisała: „Nie ocenialiśmy kompetencji językowych,  

a tylko zdolność do merytorycznej odpowiedzi na pytanie. Po prostu jedno z pytań komisji było 

po angielsku. A byli też kandydaci, których pytaliśmy tylko po angielsku”. 

Prof. Sześciło odniósł się do kwestii podniesionej przez prof. Bernatta, czyli otwartości 

procedury rekrutacyjnej na przedstawicieli innych wydziałów i ośrodków akademickich. 

Uważa, że nie da się więcej zrobić na poziomie kryteriów kwalifikacyjnych, trudno jest mu 

sobie wyobrazić jakąś akcję afirmatywną skierowaną do osób spoza Uniwersytetu. Uważa, że 

Szkoła Doktorska daje możliwość wprowadzenia pewnego ożywienia na Uniwersytecie, 

związanego z tym, że przychodzą tu osoby spoza UW. Ostatecznie znaczenie decydujące ma 

poziom projektów, wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Poza zachęcaniem, pokazywaniem, że ta 

procedura jest otwarta dla wszystkich, nic więcej nie możemy zrobić. Co do uwagi prof. 

Grzeszczaka, to każdy z kandydatów otrzymuje uzasadnienie swojej całościowej oceny, trudno 

wchodzić w polemikę z osobami, które uzyskały wynik niezadowalający. Odnosząc się do 

uwag prof. Zubika, prof. Sześciło rozumie, że nie chodzi o wyeliminowanie rozmowy w języku 

angielskim, a jedynie o jej zawężenie do celów badawczych. Wprowadzanie takiego 

szczegółowego wymogu zawsze kończy się od strony proceduralnej nie najlepiej, ponieważ 

bardzo łatwo później go podważyć. Nie widzi także merytorycznego uzasadnienia, aby  

w języku angielskim mówić tylko o celach badawczych. Kandydaci powinni w miarę 

swobodnie wypowiadać się na temat celów, metod oraz planu badawczego. „Elementy języka 

angielskiego” oznaczają, że jakaś niesprecyzowana ilościowo część powinna przebiegać  

w języku angielskim. Pewnym minimum jest zadanie co najmniej jednego pytania w tym 

języku. Kandydaci mogą także zdecydować, aby rozmowa w całości przebiegała po angielsku.  

Prof. Waszkiewicz za pośrednictwem czatu napisał: „Popieram w pełni głos prof. D. Sześciło”. 

Prof. Grzebyk za pośrednictwem czatu zadała pytanie: „Pytanie do p. prof. Sześciły/prof. 

Chauvin/prof. Waszkiewicza – z czego wynikała liczba punktów na rozmowie kwalifikacyjnej? 
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czy był jakiś formularz z kryteriami? czy decydowało wyczucie komisji”. Następnie umieściła 

na czacie opis kryteriów: „Już mam odpowiedź, więc cofam pytanie, wklejam odpowiedni 

fragment: 1.5.3. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40) 

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę: 

1) kompetencje kandydata istotne z perspektywy prowadzonych badań (0-20 pkt); 

2) uzasadnienie trafności wyboru dyscypliny oraz metodologii dla zaproponowanych 

problemów badawczych (0-5 pkt); 

3) zdolność przedstawienia potrzeby podjęcia planowanych badań (0-5 pkt); 

4) zarys planu badawczego (0-10 pkt)”. 

Prof. Kocot zapytał, od którego momentu następuje odpowiedzialność promotora za to, że 

doktorant powinien obronić się w ciągu czterech lat. Czy ten problem był brany pod uwagę? 

Trudno nawet bardzo dobrym studentom proponować wzięcie udziału w kształceniu w Szkole 

Doktorskiej, natomiast w przypadku studentów eksternistycznych nikt nie nakłada 

odpowiedzialności ani na doktoranta, ani na promotora. Niewielu doktorantów się  

ostatecznie broni.  

Dr Jan Winczorek napisał na czacie: „Miałem okazję być członkiem komisji rekrutacyjnej do 

szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauki socjologiczne. Chciałem poprzeć wypowiedź prof. 

Sześciło w sprawie publikacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Miałem podobne wrażenia w sprawie 

publikacji i konferencji typu predatory, oraz przebiegu niektórych rozmów. W przypadku 

komisji, w której uczestniczyłem w grę wchodziło także to, że łatwiej było uzgodnić oceny 

rozmów niż projektów, było stosowane kilka kryteriów oceny”. 

Prof. Zubik zauważył, że kryterium, które jest w regulaminie, używa pojęcia uznaniowego: „z 

elementami języka angielskiego”. Istota problemu sprowadza się do uzasadnienia decyzji 

odmownej wydanej na podstawie tak bardzo niedookreślonego przepisu. Jeśli jednak Rada nie 

widzi problemu, to wycofuje tę poprawkę. Zwrócił uwagę na to, czy projekt badawczy w ogóle 

powinien dotyczyć języka angielskiego. Projekt może powstać także w innych językach, 

przyjęte rozwiązanie ma ewentualnie taki cel, aby doktorant mógł w przyszłości, będąc już  

w Szkole Doktorskiej, skorzystać z programów w języku angielskim.  

Przewodniczący obrad poinformował, że Rada może przeprowadzić głosowanie nad każdą ze 

zgłoszonych uwag. Zwrócił się do prof. Zubika z pytaniem, czy podtrzymuje to, aby wykreślić 

pkt 2. Prof. Zubik odpowiedział, że to były jego przemyślenia po pierwszej procedurze 

kwalifikacyjnej, która się odbyła. Jego zdaniem legislację uniwersytecką stać na nieco 
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precyzyjniejsze sformułowania. Zwrócił uwagę, że jest to przepis kierowany na zewnątrz, do 

osób niebędących w podległości organizacyjnej względem Uniwersytetu. Na tym ma być oparta 

ewentualna decyzja odmowna. Chciałby zostawić tę uwagę. 

Prof. Bernatt odniósł się do wyjaśnień, których udzielił prof. Sześciło. W proponowanym pkt 

5 jest zdanie: „Obecnie w dyscyplinie nauki prawne można dostrzec tendencję, zgodnie z którą 

najłatwiej do Szkoły jest się dostać absolwentom WPiA”, chciałby wykreślić to zdanie. 

Chciałby natomiast podtrzymać to, co mówił o ważącym charakterze rozmowy.  

Prof. Chauvin zauważyła, że zaczynamy popadać w sprzeczność. Z jednej strony chcemy, aby 

nie brać pod uwagę aktywności naukowej, a z drugiej strony usiłujemy zmniejszyć liczbę 

punktów za rozmowę kwalifikacyjną, aby dać szansę aktywności naukowej. W opinii prof. 

Chauvin rozdzielenie punktów po połowie jest najbardziej sprawiedliwe (50% za aktywność  

i 50% za rozmowę).  

Prof. Urbanik zgadza się z tym, co powiedzieli prof. Sześciło i prof. Chauvin. Ma 

doświadczenia z pierwszej rekrutacji i zauważył, że częstym przypadkiem była sytuacja, że 

projekt wypadł wysoko w ogólnej ocenie, natomiast rozmowa pokazywała, że kandydat nie do 

końca przemyślał albo nie znał tez swojego projektu. Ma wrażenie, że te wagi punktowe się 

sprawdzają, dają obraz kandydatek i kandydatów biorących udział w konkursie. Co do języka, 

można zadać jedno pytanie w języku angielskim.  

Dr Winczorek napisał: „Kryteria nie są 50/50 za aktywność i rozmowę, tylko 50 za projekt  

i aktywność i 50 za rozmowę. Jak rozumiem chodzi o zmniejszenie udziału aktywności  

w ocenie projektu i aktywności – więcej za projekt, mniej za aktywność”. 

Prof. Waszkiewicz napisał: „Popierając prof. Chauvin i prof. Sześciło, a nie chcąc już 

przedłużać przez zabieranie głosu: (nie)stety część Kandydatów/tek nie potrafiło przedstawić 

swojego projektu/odpowiedzieć na pytania dot. tego projektu, co mogło budzić wątpliwość co 

do możliwości realizacji...”. 

Wobec rozwoju dyskusji przewodniczący obrad zaproponował odrębne głosowanie nad 

poszczególnymi uwagami zawartymi w pkt 1–6. Drugie zdanie przedstawionej członkom Rady 

opinii wskazywałoby wówczas nie tyle, że w toku dyskusji sformułowano pewne uwagi, ale że 

Rada zwraca się z apelem o rozważenie dalszych uwag w toku prac nad projektem. Punkt 5 

zostałby poddany pod głosowanie w brzmieniu uwzględniającym wykreślenie jednego zdania, 

zgodnie z życzeniem prof. Bernatta. 
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Mgr Rafał Smoleń za pośrednictwem czatu napisał: „Łącznie jest 60 punktów za projekt (40)  

i aktywność (20) plus 40 za rozmowę – w przypadku SDNS i SDNH. Wydaje mi się, że to 

dobre proporcje”. 

Prof. Bernatt, odnosząc się do umieszczonej na czacie przez mgr. Smolenia informacji 

dotyczącej podziału punktowego, powiedział, że nie jest przeciwnikiem tego, aby za rozmowę 

kwalifikacyjną było 40 pkt, chodziło mu wyłącznie o konieczność uzyskania co najmniej 20 

pkt z rozmowy. Jest zwolennikiem tego, żeby przypisać dużą wartość rozmowie, jednak nie 

wymagać uzyskania co najmniej 20 pkt.  

Przewodniczący obrad dodał, że na następne posiedzenie został zaproszony Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej Nauk Społecznych – prof. Paweł Swianiewicz. Być może uda się zaprosić na to 

posiedzenie także nowego Dyrektora, jeśli zostanie do tej pory wybrany.  

Ponieważ nastąpiły problemy z działaniem systemu Ankieter, uniemożliwiające stworzenie 

ankiety z głosowaniem w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu UW  

w sprawie zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich wraz ze zgłoszonymi uwagami do projektu, 

przewodniczący dwukrotnie zarządzał przerwy techniczne. Ostatecznie zapowiedział 

głosowanie obiegowe po zakończeniu posiedzenia.  

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – do zatwierdzenia protokołu 

posiedzenia z 6 października br. Wobec braku uwag zarządził głosowanie: za przyjęciem 

protokołu było 27 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został 

więc przyjęty.  

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

Wobec braku wolnych wniosków oddał głos Przewodniczącej Rady.  

Przewodnicząca Rady podziękowała prof. Brzozowskiemu oraz członkom Rady, po czym  

zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała: Agnieszka Lentas  


