
Informacja w sprawie zakończenia postępowania habilitacyjnego

I

• imię i nazwisko habilitanta wraz z afiliacją:
Marcin Wiącek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administra-
cji, Katedra Prawa Konstytucycjnego.

• tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów:
Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecz-
nictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Warszawa 2012, ss. 285.

• data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia dok-
tora habilitowanego:

14 października 2013 r.

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

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

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

prof. dr hab. Kazimierz Działocha,Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-
nia w Warszawie,
prof. dr hab. Marian Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
prof. dr hab. Marek Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Michał Pietrzak, Uniwersytet Warszawski.
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II

• imię i nazwisko habilitanta wraz z afiliacją:
Andrzej Kulig, Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie, Wydział Prawa 
i Administracji, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego.

• tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów:
Kształtowanie formy rządów u  progu niepodległej Polski (1917–1926), 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 364.

• data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia dok-
tora habilitowanego:

28 kwietnia 2014 r.

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

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji.

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

recenzent  – prof. dr hab. Marian Grzybwski, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie,
recenzent – prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach,
recenzent – prof. dr hab. Janusz Trzciński, Uniwersytet Warszawski,
recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

III

• imię i nazwisko habilitanta wraz z afiliacją:
Ewa Popławska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra 
Prawa Konstytucyjnego

• tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów:
Cykl publikacji na temat „Pomocniczość jako zasada prawa konstytucyj-
nego i europejskiego”.
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• data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia dok-
tora habilitowanego:

10 października 2014 r.

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

lnstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

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

przewodniczący komisji  – prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach,
sekretarz komisji – dr hab. Monika Tarska, lnstytut Nauk Prawnych PAN 
w Warszawie,
recenzent  – prof. dr hab. Marian Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie,
recenzent  – prof. dr hab. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie,
recenzent – dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Wrocławski,
członek komisji – dr hab. Jerzy Supernat, Uniwersytet Wrocławski,
członek komisji – prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, lnstytut Nauk Prawnych 
PAN w Warszawie.


