
UCHWAŁA Nr 10/RDNP/N/2021 

 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 16 marca 2021 r. 

 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Włodzimierzowi Kuropatwińskiemu 

 

 

 Na podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr 88 Senatu 

UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 209 ze zm.) w związku z § 59 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 37 Senatu 

UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120), po zapoznaniu się z wnioskiem dr. 

Jarosława Włodzimierza Kuropatwińskiego z dnia 27 stycznia 2021 r., 

 

Rada Dyscypliny– Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (uprawnionych do głosowania 50 

osób, obecnych 47 osób, oddano 45 głosów, w tym za 12 głosów, przeciw 13 głosów, 

wstrzymujących się 20 głosów, nieważnych 0 głosów), 

 

nie wyraża zgody 

 

na przeprowadzenie postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne 

Panu dr. Jarosławowi Włodzimierzowi Kuropatwińskiemu 

oraz zwraca wniosek do Rady Doskonałości Naukowej. 

 

Uzasadnianie  



 Rada Doskonałości Naukowej pismem z dnia 10.02.2021 r. (data wpływu do Rady 

Dyscypliny 26.02.2021 r.) zwróciła się do Rady Dyscypliny o podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne Panu dr. Jarosławowi 

Włodzimierzowi Kuropatwińskiemu. 

 Wniosek Pana dra Jarosława Włodzimierza Kuropatwińskiego został rozpatrzony na 

posiedzeniu Rady Dyscypliny dnia 16.03.2021 r. i po przeprowadzeniu dyskusji poddany 

głosowaniu.  

 Zauważyć należy, że zgodnie z przepisem art. 221.ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot 

habilitujący może on nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN. Powyższy przepis umożliwia 

Radzie Dyscypliny podjęcie dyskrecjonalnego rozstrzygnięcia odmawiającego wyrażenia 

zgody na przeprowadzenie postępowania.  

 Rada Dyscypliny po przeprowadzeniu dyskusji odnośnie złożonego wniosku 

skorzystała ze swojego dyskrecjonalnego uprawnienia i wyraziła swoje stanowisko w 

głosowaniu jawnym orzekając jak na wstępie. 

 

 

         Przewodnicząca  

               Rady Dyscypliny – Nauki Prawne 

 

               Prof. dr hab. Bożena Gronowska 

 

 

         

 


