
Uchwała nr 26/II/2019 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie odmowy nadania dr. Jarosławowi Jastrzębskiemu  

stopnia doktora habilitowanego 

 

Na podstawie: art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), w 

związku z art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789,  

z późn. zm.), w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz 

uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 14 stycznia 2019 r. zawierającej opinię w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych doktorowi Jarosławowi 

Jastrzębskiemu, Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Odmawia się nadania Panu dr. Jarosławowi Jastrzębskiemu stopnia 

naukowego  doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie: nauk o 

administracji. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek 

dr. Jarosława Jastrzębskiego w dniu 16 marca 2018 r., w którym jako jednostkę 

organizacyjną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w 

celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wskazano Radę Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wyraziła zgodę na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jarosława Jastrzębskiego. W dniu 8 

maja 2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała Komisję habilitacyjną.   

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, stopień doktora habilitowanego może zostać 

nadany osobie, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po 

otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej, a 

ponadto wykazuje się istotną aktywnością naukową. Osiągnięciem tym może być dzieło 

opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych 

tematycznie. Kryteria oceny Habilitanta określa § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 

1165). Z kolei kryteria oceny dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz w 

zakresie współpracy międzynarodowej precyzuje § 5 powyższego rozporządzenia. 

W toku postępowania członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem 

dr. Jarosława Jastrzębskiego oraz z jego autoreferatem, a także treścią złożonych 

recenzji habilitacyjnych.  

Wszystkie trzy sporządzone recenzje zawierają pozytywne konkluzje o uznaniu 

osiągnięć naukowych dr. J. Jastrzębskiego, ze szczególnym uwzględnieniem monografii 

pt.:  „Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim 

w latach 1920-1939” (Kraków 2018, ss. 586),  jako o znaczącym wkładzie w rozwój 

dyscypliny: nauki o administracji, a także pozytywne oceny Jego ogólnej aktywności 

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, która - zdaniem recenzentów -  spełnia wymogi 

określone w art. 16 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789).  

Pozytywną opinię o dorobku naukowym i aktywności naukowej i dydaktycznej 

przedstawił i złożył na piśmie prof. dr hab. Marek Szewczyk. Zastrzeżenia co do 

pozytywnej oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej Habilitanta zgłosili w 

swych opiniach prof. dr hab. Tomasz Kruszewski  i dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. 

nadzw. UWr.  



 
 

Komisja po przeprowadzeniu głosowania, podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną 

opinię w sprawie nadania dr. J. Jastrzębskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk 

prawnych w dyscyplinie nauk o administracji oraz postanowiła przedstawić ją Radzie 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawiła jej sekretarz – dr hab. Magdalena 

Tabernacka, prof. nadzw. UWr na posiedzeniu Rady WPAE UWr w dniu 18 lutego 2019 r. 

(pkt 9 porządku obrad).  

 W dyskusji jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Tomasz Kruszewski, który 

zauważył, że dorobek naukowy Habilitanta nie pokrywa się z dyscypliną naukową, w 

której ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, ponieważ dominuje w nim 

historia. W poprzednim postępowaniu habilitacyjnym dr. J. Jastrzębskiego, zakończonym 

negatywnym skutkiem, również miało miejsce błędne określenie dyscypliny, w którym 

podano historię, tymczasem tytuł rozprawy wskazywał na prawo. Prof. T. Kruszewski 

stwierdził, że dorobek publikacyjny Habilitanta nie spełnia merytorycznych kryteriów 

postępowania habilitacyjnego, nie jest różnorodny, odnosi się tylko do tematyki 

szkolnictwa wyższego II RP.  

 Natomiast dr hab. Jerzy Korczak, prof. nadzw. UWr stwierdził, że był recenzentem 

wydawniczym monografii habilitacyjnej dr. J. Jastrzębskiego i uważa, że jest to praca, 

która zasługuje na pozytywną ocenę, podejmuje tematykę szczególnie ważną dzisiaj, gdy 

odbywa się dyskusja na temat ustroju szkolnictwa wyższego pod rządami nowej ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668). Chociaż nie ma tutaj 

czasu na prowadzenie polemiki z p. prof. T. Kruszewskim, należy wspomnieć, że trzej 

recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym napisali recenzje pozytywne. Sam miał wiele 

uwag i zastrzeżeń do monografii, ale zostały one w dużym stopniu uwzględnione przez 

Autora i końcowy efekt można uznać za satysfakcjonujący. Dr hab. J. Korczak, prof. 

nadzw. UWr zachęcił członków Rady do poparcia wniosku Komisji habilitacyjnej.  

 Z kolei prof. dr hab. Jerzy Supernat zaznaczył, że jako członek Komisji 

habilitacyjnej ocenił  dorobek i pracę Habilitanta między innymi przez pryzmat 

przełomowego dla rozumienia i badania administracji publicznej dzieła prof. Franciszka 

Longchampsa Założenia nauki administracji z 1949 r., poświęconego w istocie dwom 

tylko, ale fundamentalnym kwestiom, a mianowicie kwestii wyodrębniania przedmiotu 

badania, czyli wyodrębnienia administracji publicznej, oraz kwestii metod badania 

administracji publicznej. Prof. J. Supernat stwierdził, że w dorobku i pracy Habilitanta 

widzi punkty zbieżne z metodyką (opisowego i oglądowego) badania administracji 

publicznej, sformułowaną przez prof. F. Longchampsa.   

 Natomiast dr hab. M. Tabernacka, prof. nadzw. UWr – pełniąca funkcję sekretarza 

Komisji habilitacyjnej zauważyła, że oceniając ten przewód habilitacyjny, można wskazać 

na dwa duże plusy, jeden sentymentalny, tj. ze względu na to, że z dziedziny nauk 

prawnych znikają nauki o administracji, byłoby to jedno z ostatnich nadań stopnia 

doktora habilitowanego w tym zakresie, drugi dotyczy wskazania przez Habilitanta, że 

badania które prowadził są to badania podstawowe i takie mogą być prowadzone w 

obszarze nauk prawnych, nie mniej obiektywnie patrząc, wg zdania prof. M. 

Tabernackiej, należałoby rozważyć, czy dorobek naukowy Habilitanta przedstawiony do 

oceny w przewodzie habilitacyjnym mieści się o obszarze nauk o administracji. Prof. M. 

Tabernacka zauważyła, że znaczna część dorobku Habilitanta dotyczy np. wojny na 

Pacyfiku lub nie stanowi w istocie opracowań z zakresu nauki administracji bądź prawa 

administracyjnego. Wprawdzie tego typu publikacje mogą być przydatne w dziedzinie 

nauk prawnych, jednak publikacje dr. Jastrzębskiego nie stanowią opracowań 

sytuujących się w dziedzinie nauk prawnych. Wskazała też na istotne braki 

przedstawionej w tym przewodzie habilitacyjnym monografii. Monografia ta jest w istocie 

szczegółowym zreferowaniem przepisów regulujących status profesora zwyczajnego w 

okresie 1920-1939. Brak jest w niej jednak analizy kluczowych dla tej instytucji pojęć 

oraz merytorycznych odniesień poglądów przedstawianych w literaturze z zakresu nauki 

administracji i prawa administracyjnego. Na przykład Habilitant pisze w swojej 

monografii, że w badanym okresie „profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni stanowili 

samorząd akademicki”, nie uzasadnia jednak tego twierdzenia; nie odnosi się też do 

poglądów na temat istoty samorządu prezentowanych w kluczowych opracowaniach z  

okresu, którego dotyczy monografia autorstwa Habilitanta, np. dzieła Tadeusza Bigo pt. 

Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego ani do dzieła Jerzego 



 
 

Panejki pt.  Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Prof. M. Tabernacka wskazała 

też na poważne uchybienia w sferze formalnej monografii – w wykazie literatury 

wykazano liczne pozycje literatury niepowołane w tekście, m.in. opracowanie B. Adamiak 

i J. Borkowskiego, pt.  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.  

 Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. UWr nadmienił, że z jego wiedzy wynika, 

iż zdarzają się postępowania habilitacyjne, w których mimo pozytywnych recenzji i 

popierającej uchwały komisji habilitacyjnej, rada wydziału, która prowadziła to 

postępowanie, odmówiła nadania stopnia.  

 W związku z brakiem dalszych głosów, dyskusję zamknięto, a Dziekan zarządził 

głosowanie nad wnioskiem Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania dr. J. Jastrzębskiemu 

stopnia doktora habilitowanego. 

 Rada Wydziału nie poparła wniosku. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 

85 osób, w głosowaniu wzięło udział 55 osób. Wynik głosowania: 23 głosy „tak”, 12 

głosów „nie”, 16 głosów wstrzymujących, 4 głosy nieważne. 

 W związku z powyższym Dziekan poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

odmowy nadania dr. Jarosławowi Jastrzębskiemu stopnia doktora habilitowanego.  

Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w głosowaniu tajnym, podjęła 

uchwałę o odmowie nadania dr. J. Jastrzębskiemu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk prawnych, w dyscyplinie nauk o administracji. Na ogólną liczbę 

uprawnionych do głosowania 85 osób, w głosowaniu wzięło udział 56 osób. Wynik 

głosowania: 27 głosów „tak”, 13 głosów „nie”, 4 głosy wstrzymujące, 12 głosów 

nieważnych. 

 

 

 
Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni  
i Tytułów, za pośrednictwem Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 
 

Przewodniczący Rady WPAE UWr 

Dziekan: prof. dr hab. K. Kiczka 
 
 


