
Informacja o postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu profesora

 – imię i nazwisko profesora:
Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych

 – tytuł monografii zgłoszonej jako tzw. Profesorska:
Decentralizacja władzy publicznej w  państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Aspekt ustrojowo-politologiczny, Wydawnictwo Difin, ISBN: 
978-83-7930-381-6, ss. 225

 – data uzyskania tytułu:
27 lutego 2017 roku

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

Wydział Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego

 – imiona i nazwiska recenzentów wraz z ich afiliacją:
prof. dr hab. Marian Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
prof.  dr  hab. Alfred Lutrzykowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu,
prof. dr hab. Ludwik Habuda, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie,
prof.  dr  hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.



Informacja w sprawie zakończenia postępowania habilitacyjnego

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z afiliacją:
Wojciech Brzozowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Admi-
nistracji

 – 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.):

Niezależność konstytucyjnego organu państwa i  jej ochrona, Wydawnic-
two Sejmowe, ISBN 978–83–7666–462–0, Warszawa 2016, ss. 313

 – data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia dokto-
ra habilitowanego:

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z 24 kwiet-
nia 2017 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:

przewodniczący komisji: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
sekretarz komisji: dr hab. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski,
recenzenci: prof. dr hab. Janusz Trzciński, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych PAN w War-
szawie,
dr hab. Jerzy Ciapała, Uniwersytet Szczeciński,
członkowie komisji: prof. dr hab. Marek Wąsowicz, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Sławomir Patyra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.



Wyniki VI edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”  
na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego  

i systemów politycznych w roku akademickim 2015/2016

Dnia 27 kwietnia b.r. rozstrzygnięty został konkurs „Przeglądu Prawa Kon-
stytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyj-
nego i systemów politycznych.

Organizatorzy, zgodnie z przyjętym przez PPK regulaminem konkursu, 
powierzyli jego rozstrzygnięcie jury złożonemu z redaktorów Przeglądu.

W pierwszym etapie redaktorzy oceniali prace z zachowaniem anonimo-
wości zarówno autorów, jak i promotorów. Każda praca została oceniona przez 
czterech członków jury, przy czym nie znali oni nawzajem swoich ocen.

Po  podsumowaniu punktów otrzymanych przez czterech jurorów po-
wstał ranking, a  następnie jury podczas swojego posiedzenia w  dniu 27 
kwietnia i po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi ocenianymi praca-
mi podjęło decyzję o przyznaniu I nagrody oraz dwóch wyróżnień.

Zwycięzcą Konkursu jest:

Katarzyna Kos, autorka pracy Wtórna niekonstytucyjność prawa w Polsce, 
której promotorem jest dr hab. Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji.

Wyróżnienie w Konkursie otrzymują:

Anna Gulska, autorka pracy Federalny Trybunał Konstytucyjny w  ustroju 
Republiki Federalnej Niemiec, której promotorem jest dr hab. Wojciech Or-
łowski, prof. nadzw. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Wydział Prawa i Administracji, oraz



248 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2017/2

Roger Konarski, autor pracy Gra komputerowa jako przejaw wolności 
człowieka. Wybrane zagadnienia prawne, której promotorem jest dr  hab. 
Michał Bernaczyk, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji 
i Ekonomii.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a  wszystkim uczestnikom bardzo 
dziękujemy.

Jesienią 2011 r., kiedy projektowaliśmy nasz konkurs, mieliśmy nadzie-
ję, że pomoże młodym ambitnym i zdolnym studentom skonfrontować ich 
oczekiwania i efekty pracy w środowisku naukowym innym niż macierzy-
sta uczelnia, a także pozwoli pozyskać grono już nie tylko czytelnikow, ale 
i przyszłych autorow naszego pisma. Po przeprowadzeniu konkursu mamy 
przeświadczenie, że oba zamiary udało się zrealizować, a duże zaintereso-
wanie środo-wiska naukowego i młodych autorow pozwala wierzyć, że pra-
ca badawcza i publikacje na-ukowe stanowić mogą wyzwanie, ale i marze-
nie, ktore warto spełnić.

Zgodnie z regulaminem nagrodą w Konkursie jest opublikowanie frag-
mentów pracy w formie artykułu w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”.

Publikacje zostaną przygotowane we współpracy z redaktorami Przeglą-
du, którzy skontaktują się z laureatami.

Mamy nadzieję, że laureaci naszego konkursu dołączą do grona naszych 
Autorów, a efekty ich pracy spotkają się z uznaniem także naszych czytelni-
ków.

Przewodnicząca Jury
Redaktor Naczelny „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”

Sabina Grabowska.



Ksawery Sarnecki

List do Redakcji Przeglądu Prawa Konstytucyjnego

Szanowna Redakcjo! Przede wszystkim jako syn śp. prof.  Pawła Sarnec-
kiego w  imieniu własnym oraz mojej rodziny, zwłaszcza w  imieniu mojej 
mamy i  siostry chciałem wyrazić serdeczne podziękowanie Redaktor Na-
czelnej Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, Pani Sabinie Grabowskiej, dzięki 
której publikacja tych wspomnień stałą się możliwa. Równocześnie dzięku-
ję Pani Monice Florczak-Wątor i  Panu Sebastianowi Kubasowi za  zebra-
nie tych wspomnień od tylu Znajomych i Uczniów mojego Ojca, zwłaszcza 
w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, a szczególnie spośród pracow-
ników naukowych Katedry Prawa Konstytucyjnego, gdzie przez dwie deka-
dy był Kierownikiem, a którą Ojciec traktował jak drugą rodzinę... Dziękuję 
prof. Piotrowi Tulei, następcy i obecnemu Kierownikowi Katedry – wyra-
żam wdzięczność, bo to dzięki niemu egzemplarze ostatniego numeru Prze-
glądu Prawa Konstytucyjnego, zawierającego wspomnienia o moim Ojcu śp. 
prof. Pawle Sarneckim trafiły najpierw do rąk mojej mamy, a za jej pośred-
nictwem również do mnie i do mojej siostry, Matyldy. Chciałem oczywiści 
podziękować wszystkim, którzy zechcieli podzielić się swoimi wspomnie-
niami, niekiedy bardzo osobistymi. Na  pewno najbardziej ucieszyły mnie 
liczne wspomnienia spotkań z moim Tatą w jego małym domku w Lancko-
ronie przy drodze na Skawinki.

Wdzięczność w tym liście chciałem wyrazić przede wszystkim mojemu 
Ojcu, za jego życie i za jego przykład – zresztą sam wielokrotnie powtarzał 
do mnie znane przysłowie: „Słowa uczą, a przykłady pociągają”. Jakim czło-
wiekiem był mój Ojciec, prof. Paweł Sarnecki? Każdy człowiek jest i na pew-
no pozostanie do końca pewną zagadką. Wciąż jakoś w sobie buduję obraz 
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mojego Taty, a dzięki opublikowanym wspomnieniom o Nim w Przeglądzie 
poznaję jak był postrzegany przez jego Znajomych i Przyjaciół.

Przede wszystkim muszę przyznać, że miałem szczęście, że to właśnie On 
był moim Ojcem, choć muszę przyznać, z pewnym wstydem, że uświadomi-
łem to sobie tak naprawdę dopiero w ostatnim roku życia mojego Taty, kiedy 
już zmagał się ze śmiertelną chorobą nowotworową. Tato miał pełną świa-
domość sytuacji stanu swojego zdrowia, 17 listopada 2015  r. podpisał od-
biór wyników badań histopatologicznych wraz z diagnozą. Odszukałem ten 
dokument parę dni temu i miałem łzy w oczach widząc na nim Jego pod-
pis. Pan Bóg dał mu rok życia, aby mógł godnie i spokojnie przygotować się 
do śmierci, a przy okazji nauczył mnie swoim przykładem jak godnie i spo-
kojnie umieć odejść do wieczności. Właśnie ten ostatni rok był dla nas, dla 
całej naszej rodziny, niesamowitym darem, kiedy to  mogliśmy się bardzo 
zbliżyć do  siebie. Dodatkowo mój Ojciec, jako człowiek głęboko wierzący 
pozwolił abym, w ramach mojej posługi nadzwyczajnego szafarza, mógł mu 
codziennie, przez pół roku, przywozić na rowerze, z mojej parafii z Woli Du-
chackiej na Czerwony Prądnik, Komunię św.

Prawdopodobnie na skutek ubocznych działań leku, na wiosnę 2016 r., 
tato doznał zapalenia otrzewnej i dzięki szybkiej rekcji zaprzyjaźnionych 
lekarzy  – naszych sąsiadów Iwony i  Bogdana Ochremów  – trafił zaraz 
po niedzieli Bożego Miłosierdzia do Szpitala im. Żeromskiego na opera-
cję. Pamiętam z jakim wzruszeniem ja i moja siostra, żegnaliśmy się z nim, 
kiedy z sali szpitalnej był odwożony na szpitalnym łóżku na salę operacyj-
ną. Pierwszy raz widziałem potem jak wygląda oddział intensywnej tera-
pii. I oto niespodziewanie, niedługo po operacji, Tato „zebrał się” i niemal 
o własnych siłach wrócił do domu. Wtedy, wiosną i latem 2016 r., niespo-
dziewanie dla wszystkich, na kilka miesięcy stan jego zdrowia, znacznie się 
poprawił – dzięki czemu zaczął samodzielnie jeździć do centrum miasta, 
odwiedzać Uniwersytet i  znajomych, był np.  na  Śniadaniu Profesorskim 
w  Colegium Maius. Dzięki odwadze i  życzliwości pracowników Katedry 
Prawa Konstytucyjnego  – Pani Monice Florczak-Wątor i  Panu Bogusła-
wowi Nalezińskiemu, Ojciec mógł wziąć udział w Zjeździe Katedr Prawa 
Konstytucyjnego w Zamościu, a dzięki prof. Tulei wziął udział we wrześniu 
w  konferencji o  Trybunale Konstytucyjnym na  Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Było nam również dane kilkakrotnie wyjechać na weekend do Lanc-
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korony. Październik i listopad zeszłego roku Tato spędził już w szpitalach 
i na  stacjach dializ. Zmarł 28 października 2016 r. W Klinice Nefrologii 
Szpitala Uniwersyteckiego.

Tato miał to szczęście, że był człowiekiem lubianym, miał przyjaciół i do-
brych znajomych wśród konstytucjonalistów chyba na wszystkich uniwersy-
tetach w Polsce, a jak widać z zamieszczonych wspomnień – również za gra-
nicą. Tak się złożyło w moim życiu, że kilka lat spędziłem w Czechach, stąd 
dość biegle posługuję się czeszczyzną – dlatego pozwoliłem sobie na przetłu-
maczenie z czeskiego wspomnień prof. Jána Gronskýego, które zostały za-
mieszczone w poprzednim numerze Przeglądu w oryginale. Profesora Jána 
Gronskýego poznałem jak przypomina profesor jeszcze mieszkając z Rodzi-
cami przy ul. Łobzowskiej w Krakowie, ale później odwiedziłem go jeszcze, 
będąc w Pradze bodaj w 1992 r. Mam nadzieję, że prof. Ján Gronský, jako 
poliglota, doskonale mówiący również po polsku, wybaczy mi moje, może 
troszkę niezdarne tłumaczenie jego wspomnień.

Wspomnienie Profesora Jána Gronskýego

Mówi się, że starzy ludzie często dobrze pamiętają, co było przed dziesiątka-
mi lat, a nie pamiętają, co działo się przed paru dniami. Kiedy otrzymałem 
wiadomość o śmierci Pawła Sarneckiego, to najpierw wzbudziła we mnie żal 
i smutek z powodu odejścia tego przystojnego, młodego bruneta i przyjacie-
la, którego obraz mam przed oczami...Wróciły wspomnienia wspólnie spę-
dzonych chwil w Krakowie i wokół Krakowa, ale całkowicie zniknęła data, 
kiedy to właściwie było. Gdzieś w podświadomości, mam przeświadczenie, 
że był to rok 1979, ale nie jestem tego pewien. Tylko wspominam mój pobyt 
w historycznym sercu Polski, który miał być naukowym, ale potem się prze-
rodził w niezwykle stresujący, a na koniec w głębokie przeżycie.

Na  Uniwersytecie Jagiellońskim przyjął mnie bardzo serdecznie (mam 
wrażenie, że wtedy docent) Paweł Sarnecki. Stał na czele katedry prawa i ad-
ministracji, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ na wydziale 
prawa Uniwersytetu Karola, po komunistycznym przewrocie w lutym 1948 
podążał się drogą podziału katedr na  katedrę prawa państwowego, prawa 
gospodarczego i prawa Związku Radzieckiego. Coś takiego na Uniwersyte-
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cie Jagiellońskim nie istniało – nie mieliście widocznie odpowiednika nasze-
go programu rządowego z Koszyc.

Z Pawłem Sarneckim spędziliśmy wspólnie pierwszy piękny dzień, wy-
mienialiśmy się doświadczeniami, wspominaliśmy sobie wspólnych przyja-
ciół z Warszawy i Łodzi. Zamieszkałem w akademiku. Były tam składy dwu-
pokojowe z jedną łazienką. W drugim z pokojów mieszkała Bułgarka. Rano 
Bułgarka wyszła, i ja wszedłem do wreszcie wolnej łazienki. Kiedy wróciłem 
do swojego pokoju, zorientowałem się, że zostałem okradziony ze wszystkie-
go. Pieniądze, paszport, deklarację dewizową, a nawet i notes. Drzwi na ko-
rytarz były otwarte.

Od tego się zaczął mój pobyt naukowy, który obrał zupełnie inny obrót 
niż naukowy. W  jednej chwili musiałem zrezygnować z  wielu zaplanowa-
nych punktów programu, ponieważ nie miałem paszportu, ważnej dekla-
racji celnej i dewizowej, ani nie miałem pieniędzy. Z planowanych spotkań 
doszło tylko do  spotkania jedynie z  prof.  Witoldem Zakrzewskim, wielo-
krotnie cytowanym w mojej pracy habilitacyjnej. U niego, jak mi powiedział 
Paweł, on sam zaczynał swoją naukową i dydaktyczną drogę. Profesor Za-
krzewski był wtedy, jak mi się wydaje, kierownikiem instytutu nauk polito-
logicznych UJ. I dla mnie było zaskoczeniem, że taki instytut mógł wtedy 
istnieć. Politolodzy u nas mogli oficjalnie tylko zebrać.

Nadeszły dni, kiedy Paweł załatwiał sprawy związane z moim okradze-
niem. Cały dzień spędziliśmy na milicji, co było przeżyciem w gruncie rzeczy 
tragikomicznym, przypominającym raczej Przygody Dobrego Wojaka Szwej-
ka. Następnie pojechaliśmy do  Katowic, gdzie był czechosłowacki konsu-
lat, a gdzie mi wyrobiono zastępcze dokumenty. Paweł załatwił, że mogłem 
dostać również trochę złotówek, abym mógł w  Krakowie coś sobie kupić. 
Z  powodu tego wydarzenia był Paweł przygnębiony, wciąż mnie przepra-
szał, choć nie był przecież wcale winny. Zaprosił mnie do domu, przedstawił 
sympatycznej małżonce i synkowi [ależ Panie Profesorze, miałem wtedy już 
ok. 11 lat! – przypis tłumacza]. Było to bardzo piękne popołudnie i wieczór. 
Wszystko przebiegało w tym rodzinnym kręgu tak w ciepłej, bliskiej i przy-
jacielskiej atmosferze, jak byśmy się znali od lat.

Najważniejsze przeżycia miałem w następnych dniach: Kraków i jego hi-
storia. Okolica Krakowa, ciężki przemysł, Wieliczka (wspaniała kopalnia 
soli), Wojtyła  – do  niedawna arcybiskup krakowski, a  teraz papież. Paweł 
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mi poświęcił niesamowicie dużo czasu – widziałem jak z niego biła miłość 
do jego ojczyzny, do Krakowa, do zabytków i historii. To bardzo na mnie od-
działywało i wywarło trudny do zdefiniowania stosunek do tego miasta i ja-
koś szczególnie do Karola Wojtyły. W ogóle nie miałem poczucia, że jestem 
w państwie realnego socjalizmu. W tym mieście, z jego historią, w kościo-
łach, do których mnie Paweł zaprowadził, było coś, co łączyło się z moimi 
wspomnieniami z mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, głównie zwią-
zane z polskimi harcerzami, którzy w sierpniu 1939 r., na wspólnym, letnim 
obozie, tuż przed wybuchem wojny, pozostali w mojej pamięci n początku 
moich skojarzeń związanych z Polską.

Odchodzą bliscy polscy konstytucjonaliści, znawcy prawa państwowe-
go, politycy, socjolodzy, do których prac nawiązywałem przez dziesiątki lat, 
a którzy mi otwierali okna na „socjalistyczny konstytucjonalizm z  ludzką 
twarzą”. Wszyscy już odeszli. Odszedł również mój ulubiony najbliższy Ta-
deusz Szymczak, z którym wtedy z Krakowa do Łodzi wspólnie jechałem. 
Teraz opuścił nas Paweł Sarnecki. Spotkanie z nim w Krakowie stało się fun-
damentem przyjaźni na wiele lat. Zostawiło w mojej pamięci ślad, który jest 
nie do wymazania.


