
Na wniosek Pana dr. Przemysław Dąbrowskiego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie 

wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 

oraz na podstawie złożonych dokumentów do Centralnej Komisji, Centralna Komisja 

wystąpiła do Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (wskazanej we wniosku 

P. Dr. P. Dąbrowskiego) o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz 

wyznaczenie trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji i 1 recenzenta). Rada 

Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniu 13 listopada 2012 r. podjęła 

uchwałę wyrażającą zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz 

uchwały o wyznaczeniu 3 członków komisji w osobach: prof. dr hab. Janusz Justyński – 

członek Komisji, prof. dr hab. Dariusz Szpoper – UG - recenzent, dr hab. Zbigniew 

Naworski, prof. UMK – sekretarz. 

W dniu 4 grudnia 2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję habilitacyjną w skład której 

weszli:  

• Przewodniczący komisji –  Prof. dr hab. Piotr Winczorek –  UW 
• Sekretarz –  Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski – UMK w Toruniu 
• Recenzent – Prof. dr hab. Marek Maciejewski – UWr. 
• Recenzent – Prof. dr hab. Lech Garlicki – UW 
• Recenzent –  Prof. dr hab. Dariusz Szpoper –  UG  
• Członek komisji – Prof. dr hab. Leszek Leszczyński – UMCS w Lublinie 
• Członek komisji – Prof. dr hab. Janusz Justyński –  UMK w Toruniu 

 

W związku z rezygnacją Pana prof. dr hab. Lecha Garlickiego z funkcji recenzenta, Centralna 

Komisja w dniu 12 lutego 2013 r. powołała zamiast Pana profesora L. Garlickiego Pana dr 

hab. Andrzeja Zakrzewskiego z UW. 

W dniu 28 marca 2013 r. powołana Komisja odbyła posiedzenie na którym zapoznała się ze 

złożoną dokumentacją, rozprawą habilitacyjną oraz z recenzjami i w głosowaniu jawnym na 

wniosek Kandydata jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała nadanie stopnia doktora 

habilitowanego dr. Przemysławowi Dąbrowskiemu w dziedzinie nauk prawnych w zakresie 

prawa, specjalność: historia doktryn polityczno-prawnych.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

DR. PRZEMYSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH W DYSCYPLINIE PRAWO 

 

17 października 2012 r. 

Data otrzymania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów wniosku o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Dąbrowskiego. 

24 października 2012 r. 

Data otrzymania pisma z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczącego przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji. 

14 listopada 2012 r. 

Data wysłania uchwał RW z dnia 13 listopada 2012 r. do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława 
Dąbrowskie oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: 

• Członek komisji - Prof. dr hab. Janusz Justyński - UMK w Toruniu 
• Sekretarz - Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski - UMK w Toruniu 
• Recenzent - Prof. dr hab. Dariusz Szpoper - UG  

13 grudnia 2012 r. 

Data otrzymania pisma z dnia 4 grudnia 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
dotyczącego powołania komisji habilitacyjnej w składzie: 



• Przewodniczący komisji –  Prof. dr hab. Piotr Winczorek –  UW 
• Sekretarz –  Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski – UMK w Toruniu 
• Recenzent – Prof. dr hab. Marek Maciejewski – UWr. 
• Recenzent – Prof. dr hab. Lech Garlicki – UW 
• Recenzent –  Prof. dr hab. Dariusz Szpoper –  UG  
• Członek komisji – Prof. dr hab. Leszek Leszczyński – UMCS w Lublinie 
• Członek komisji – Prof. dr hab. Janusz Justyński –  UMK w Toruniu 

14 grudnia 2012 r. 

Data wysłania do recenzentów oraz członków komisji niezbędnych materiałów. 

14 stycznia 2013 r. 

Data otrzymania e-maila od Pana Prof. dr. hab. Lecha Garlickiego w sprawie rezygnacji z funkcji 
recenzenta. 

 

14 stycznia 2013 r. 

Data wysłania pisma do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wyznaczenia 
kolejnego recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym. 

19 lutego 2013 r. 

Data otrzymania pisma z dnia 12 lutego 2013 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
dotyczącego powołania recenzenta w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Zakrzewskiego z Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

19 lutego 2013 r. 

Data wysłania do recenzenta niezbędnych materiałów. 

11 marca 2013 r. 

Data otrzymania trzeciej recenzji. 

28 marca 2013 r. 

Obrady komisji habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 

16 kwietnia 2013 r. 

Podjęcie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w sprawie nadania stopnia dr 
habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo Panu dr. Przemysławowi Dąbrowskiemu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


