
Informacja w sprawie zakończenia postępowania habilitacyjnego

I.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Jarosław Matwiejuk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 – 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.):

Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków wyznaniowych w Federacji 
Rosyjskiej, ISBN: 978-83-6281-390-2, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 
2016, ss. 384

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

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 2 lip-
ca 2018 r.

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

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

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

przewodniczący komisji prof. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu,

sekretarz komisji dr hab. Anetta Breczko, Uniwersytet w Białym-
stoku;
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recenzenci ks. prof. Florian Lempa, Uczelnia Łazarskiego 
w Warszawie,
ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr hab. Paweł Leszczyński, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Jakuba Paradyża w Gorzo-
wie Wielkopolskim;

członkowie komisji ks. dr hab. Piotr Stanisz, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II,
prof. Marian Grzybowski, Wyższa Szkoła Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie.

II.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Michał Bartoszewicz, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska

 – 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.):

Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ISBN: 978-83-7666-503-0, Wydawnictwo Sejmowe, War-
szawa 2017, ss. 374

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

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 19 li-
stopada 2018 r.

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

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

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



261KRONIKA NAUKOWA

przewodniczący komisji prof. dr hab. Marek Chmaj, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny w Warszawie,

sekretarz komisji dr hab. Michał Bernaczyk, Uniwersytet Wrocławski;
recenzenci dr hab. Radosław Grabowski, Uniwersytet Rze-

szowski,
dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Ła-
zarskiego w Warszawie,
dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, Uniwer-
sytet Wrocławski;

członkowie komisji dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie,
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wro-
cławski.

III.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Sylwia Jarosz-Żukowska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytet Wrocławski

 – 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.):

Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce z perspektywy orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ISBN: 978-83-6507-104-0, 
Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2016, ss. 790

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

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 18 mar-
ca 2019 r.

 – nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było po-
stępowanie:
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

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

przewodniczący komisji prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny w Warszawie,

sekretarz komisji dr hab. Bartłomiej Krzan, Uniwersytet Wrocławski;
recenzenci dr hab. Magdalena Habdas, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach,
dr hab. Adam Bieranowski, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie,
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Wyższa Szko-
ła Prawa we Wrocławiu;

członkowie komisji dr hab. Adam Doliwa, Uniwersytet w Białym-
stoku,
dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, Uniwer-
sytet Wrocławski.

IV.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Paweł Kuczma, Instytut Społeczno-Prawny Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 – 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.):

Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce, ISBN 978-83-
7285-840-5, Wydawnictwo: Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2018, ss. 495

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

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 19 mar-
ca 2018 r.
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 – nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było po-
stępowanie:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

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

przewodniczący komisji prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet 
Łódzki,

sekretarz komisji dr hab. Joanna Helios, Uniwersytet Wrocławski;
recenzenci dr hab. Piotr Uziębło, Uniwersytet Gdański,

dr hab. Aldona Domańska, Uniwersytet Łódzki,
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wro-
cławski;

członkowie komisji dr hab. Krzysztof Eckhardt, Wyższa Szkoła Pra-
wa i Administracji w Rzeszowie,
dr hab. Artur Ławniczak, Uniwersytet Wrocławski.

V.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Mariusz Bidzińśki, Wydział Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-
społeczny w Warszawie

 – 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.):

Ustrój Miasta Stołecznego Warszawy, ISBN: 978-83-8019-998-9, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 300

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

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 4 kwiet-
nia 2018 r.
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 – nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było po-
stępowanie:

Wydział Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

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

przewodniczący komisji prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet War-
szawski,

sekretarz komisji dr hab. Sławomir Kursa, SWPS Uniwersytet Hu-
manistycznospołeczny w Warszawie;

recenzenci dr hab. Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódz-
ki,
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Hubert Izdebski, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny w Warszawie;

członkowie komisji dr hab. Wojciech Orłowski, Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Andrzej Szlęzak, SWPS Uniwersytet Hu-
manistycznospołeczny w Warszawie.

VI.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Maciej Serowaniec, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu

 – 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.):

Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli 
w pańśtwach członkowskich UE, ISBN: 978-83-7285-864-1, Dom Organi-
zatora TNOiK, Toruń 2019, ss. 325
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 – data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego:

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 14 
maja 2018 r.

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

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

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

przewodniczący komisji prof. dr hab. Janusz Trzciński, Uniwersytet War-
szawski,

sekretarz komisji dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu;

recenzenci dr hab. Sławomir Patyra, Uniwersytet Marii Cu-
rie Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Krzysztof Eckhardt, Wyższa Szkoła Pra-
wa i Administracji w Rzeszowie,
prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdański;

członkowie komisji dr hab. Michał Bernaczyk, Uniwersytet Wrocław-
ski,
dr hab. Michał Kolasiński, Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu.

VII.

 – imię i nazwisko habilitanta wraz z jego afiliacją:
Katarzyna Kubuj, Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk w War-
szawie

 – 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.):
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Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej, ISBN: 978-83-8017-213-5, 
Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2018, ss. 336

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

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 14 
czerwca 2018 r.

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

Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk w Warszawie

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

przewodniczący komisji prof. dr hab. Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie,

sekretarz komisji dr hab. Monika Szwarc, Instytut Nauk Prawnych 
Polska Akademia Nauk w Warszawie;

recenzenci prof. dr hab. Dariusz Dudek, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
dr hab. Sabina Grabowska, Uniwersytet Rzeszowski,
prof. dr hab. Leszek Garlicki, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny w Warszawie;

członkowie komisji dr hab. Aldona Domańska, Uniwersytet Łódzki,
dr hab. Kazimierz Ujazdowski, Uniwersytet Łódzki.


