
Informacja w sprawie zakończenia postępowania habilitacyjnego

I.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Adam Bodnar, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 – tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów bądź osiągnięcia 
wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.):

monografia: Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Polsce – aspekty instytucjonalne, ISBN: 978-83-8124-542-5, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 384

 – data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego:

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z 17 czerw-
ca 2019 r.

 – nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było po-
stępowanie:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 – imiona i nazwiska recenzentów/członków komisji habilitacyjnej wraz 
z ich afiliacją:

przewodniczący komisji prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu,

sekretarz komisji dr hab. Paweł Wajda, Uniwersytet Warszawski;
recenzenci dr hab. Teresa Gardocka, SWPS Uniwersytet Hu-

manistycznospołeczny w Warszawie,
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prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Praw-
nych PAN w Warszawie;
dr hab. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet War-
szawski;

członkowie komisji dr hab. Oktawian Nawrot, Uniwersytet Gdań-
ski;
prof. Marek Wierzbowski, Uniwersytet War-
szawski.

II.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Anna Rytel-Warzocha, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 – tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów bądź osiągnięcia 
wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.):

monografia: Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle 
państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego, ISBN: 978-83-7865-
813-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

 – data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego:

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z 24 czerw-
ca 2019 r.

 – nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było po-
stępowanie:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 – imiona i nazwiska recenzentów/członków komisji habilitacyjnej wraz 
z ich afiliacją:

przewodniczący komisji prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu,

sekretarz komisji dr hab. Radosław Giętkowski, Uniwersytet Gdański;
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recenzenci prof. dr hab. Lech Garlicki, Uniwersytet War-
szawski,
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach,
prof. dr hab. Janusz Trzciński, Uniwersytet War-
szawski;

członkowie komisji prof. dr hab. Mirosław Granat, Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański.


