
 
 

Uchwała nr 191/V/2019 

Rady Wydziału Prawa, Administracji I Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 maja 2019 r. 

 

Opinia w sprawie odwołania dr. Jarosława Jastrzębskiego  

od uchwały nr 26/II/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji w Ekonomii UWr 

z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego  

 

 

 § 1. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

negatywnie opiniuje odwołanie dr. Jarosława Jastrzębskiego od uchwały nr 26/II/2019 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie 

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 Dr Jarosław Jastrzębski, pismem z dnia 25 marca 2019 r., wniósł odwołanie od 

uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nr 

26/II/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie odmowy nadania mu stopnia doktora 

habilitowanego. Odwołanie było przedmiotem posiedzenia Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 20 maja 2019 r. (pkt 7 

porządku obrad).  

 Członkowie Rady Wydziału otrzymali pełną dokumentację sprawy, zawierającą: 1. 

wniosek Habilitanta; 2. wszystkie trzy recenzje, sporządzone przez dr. hab. Piotra Dobosza, 

prof. dr. hab. Jerzego Supernata oraz dr. hab. Dawida Sześciło; 3. protokół i uchwałę 

Komisji habilitacyjnej z dnia 14 stycznia 2019 r.; 4. Uchwałę nr 26/II/2019 Rady WPAE 

UWr; 5. odwołanie dr. Jarosława Jastrzębskiego z dnia 25 marca 2019 r. oraz: 6. opinię 

prof. dr. hab. Tomasza Kruszewskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.; 7. stanowisko dr. hab. 

Magdaleny Tabernackiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz 8. stanowisko prof. dr. hab. 

Jerzego Supernata z dnia 6 maja 2019 r.  

 Należy zauważyć, że w swoim odwołaniu Habilitant zarzuca Radzie, że podjęta przez 

nią uchwała „stoi w rażącej sprzeczności z uchwałą Komisji Habilitacyjnej […] (s. 2 

odwołania). Trudno zgodzić się z taką opinią, gdyż zgodnie ze stanowiskiem ustawodawcy, 

rady wydziałów mają wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji o nadaniu bądź 

odmowie nadania stopnia naukowego. Ponadto jako organy kolegialne, uchwały w tych 

sprawach podejmują w głosowaniach tajnych i każdy z członków rady ma prawo wyrazić 

swoje własne, niezależne stanowisko.  

 W związku z powyższym, należy wyrazić zaniepokojenie zawarciem w odwołaniu 

Habilitanta licznych zarzutów o charakterze personalnym, skierowanych przeciwko 

członkom Komisji habilitacyjnej i członkom Rady Wydziału, które nie znajdują 

potwierdzenia w rzeczywistości.  

 Dla przykładu: stwierdzenie (dot. sekretarza Komisji habilitacyjnej), że: „Jeżeli 

Profesor Tabernacka nie czuła się na siłach, by w należyty sposób przedstawić sprawę 

Radzie Wydziału, winna poprosić Komisję Habilitacyjną […] do zreferowania postępowania 

habilitacyjnego” (s. 3 odwołania). Prof. M. Tabernacka zreferowała stanowisko Komisji, 

rzetelnie przedstawiając jej opinię, o czym można było się przekonać, porównując jej 

wystąpienie z treścią protokołu i uchwały Komisji.  

 Habilitant, na s. 9 odwołania, sformułował w stosunku do prof. dr. hab. Tomasza  

Kruszewskiego, jako członka Komisji habilitacyjnej, zarzut wprowadzenia członków Rady 

Wydziału w błąd, a ponadto stwierdził, że: „Profesor Kruszewski nie może zasłaniać się 

niewiedzą w tym zakresie, gdyż jako członek Komisji Habilitacyjnej [..] powinien wnikliwie 

zaznajomić się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego”.  

 W stosunku do Rady Wydziału Habilitant zauważył, że Rada nie rozpatrzyła 

szczegółowo wszystkich kwestii za i przeciw, co ma miejsce na innych etapach tego 

postępowania, natomiast na posiedzeniu Rady Wydziału jest to technicznie niemożliwe. 



 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Wydziału, jako organ kolegialny, podejmuje 

decyzje w głosowaniu tajnym, a co za tym idzie, każdy członek Rady ocenia dorobek 

Habilitanta indywidualnie, a dopiero suma tych ocen składa się na faktyczny wynik 

postępowania.  

 W stosunku do Kolegium dziekańskiego, czy też dziekana, Habilitant formułuje 

zarzut, że nie zostały szczegółowo uzasadnione motywy podjęcia takiej a nie innej uchwały 

przez Radę Wydziału. Dziekan nie ma możliwości uzyskania, wskazanych przez Habilitanta, 

informacji od członków Rady, dotyczących przyczyn zajęcia przez nich takiego, a nie innego 

stanowiska.   

 Przytaczanie w treści odwołania przykładów naruszenia przez Radę WPAE UWr 

zwłaszcza przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego są bezpodstawne.  

Rada Wydziału zaznacza, że opinie Habilitanta w wyżej wskazanych kwestiach są 

jedynie wyrazem jego osobistych przekonań. Niezależnie od powyższego, Rada Wydziału 

ich nie podziela.  

 Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na 

posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. (pkt 7 porządku obrad), po przeprowadzeniu dyskusji, 

w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę, zawierającą negatywną opinię dotyczącą odwołania 

dr. Jarosława Jastrzębskiego od uchwały nr 26/II/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji 

w Ekonomii UWr z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego oraz postanowiła przekazać sprawę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 86 osób, w głosowaniu wzięło udział 

57 osób. Wynik głosowania: 38 głosów „tak”, 7 głosów „nie”, 9 głosów wstrzymujących, 3 

głosy nieważne.  

 


