
Uchwała nr 16/XI/2019  

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 listopada 2019 r.  

 

w sprawie nadania dr. Jackowi Kaczorowi 

stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych 

 

 

Na podstawie art. 18 a 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 na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 6 listopada 2019 r., 

zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, Rada Dyscyplin 

Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się panu dr. Jackowi Kaczorowi stopień doktora habilitowanego 

nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek 

dr. Jacka Kaczora w dniu 1 marca 2019 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 2 kwietnia 2019 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała Komisję habilitacyjną.   

Zgodnie z art. 16 ust. 1 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.), 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.  

 W toku postępowania członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem 

Habilitanta, autoreferatem, a także treścią recenzji habilitacyjnych, sporządzonych przez: 

dr. hab. Adama Dyrdę, dr. hab. Bartosza Liżewskiego i dr. hab. Marcina Matczaka. 

Wszystkie recenzje zawierają jednoznacznie pozytywne oceny osiągnięć naukowych dr. J. 

Kaczora, ze szczególnym uwzględnieniem monografii pt. Podmiotowość prywatnoprawna: 

wolność, racjonalność, odpowiedzialność, która w opinii recenzentów podejmuje 

interesującą problematykę, jest dziełem o wysokim poziomie naukowym, dobrze 

udokumentowanym i starannym. Pozytywne okazały się także oceny w zakresie 

pozostałego dorobku naukowego Habilitanta oraz aktywności popularyzatorskiej, 

dydaktycznej i organizacyjnej.  

Na tej podstawie, uwzględniając ocenę dorobku naukowego dr. Jacka Kaczora, 

treść autoreferatu oraz jednoznacznie pozytywne recenzje jego dorobku i aktywności 

naukowej, Komisja habilitacyjna na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. podjęła 

jednomyślnie uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Jackowi 

Kaczorowi stopnia doktora habilitowanego i postanowiła przedstawić ją Radzie Dyscyplin 

Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawił jej sekretarz – dr hab. Przemysław 

Kaczmarek – na posiedzeniu Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i 

Finanse w dniu 18 listopada 2019 r. (pkt 5 porządku obrad).  

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne 

oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 



Wrocławskiego uchwały o nadaniu dr. Jackowi Kaczorowi stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne, uznano za uzasadnione. 

Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 78 osób, w głosowaniu wzięło udział 

56 osób. Wynik głosowania: 56 głosów „tak”. 

 

  
      Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

          Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 
       prof. dr hab. Karol Kiczka 

 

 

 

 

 

 

 


