
 

UCHWAŁA Nr 83/RDN/N/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Adama Zwolińskiego oraz 

wyznaczeniu promotora w tym przewodzie 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1789 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1669 ze zm. 

Rada Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne 

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (uprawnionych do głosowania 38 osób, 

obecnych 30 osób, oddano 27 głosów, w tym za 3 głosy, przeciw 21 głosów, wstrzymujące się  

3 głosy, nieważnych 0 głosów) 

 

§ 1 

 

Odmawia wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk 

prawnych Pana mgr. Jakuba Zwolińskiego i wyznaczenia promotora w tym przewodzie. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

 W związku z decyzją BCK-I-O/RW-600/19 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  

z dnia 25 listopada 2019 r. uchylającą uchwałę Nr 102/N/2019 Rady Wydziału Prawa  



 

i Administracji UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. odmawiającą wszczęcia przewodu 

doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych Pana mgr. Jakuba 

Zwolińskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w tym przewodzie, 

właściwe organy WPiA UMK podjęły stosowne działania od momentu otrzymania ww. decyzji 

w dniu 13 marca 2020 r. Działania te polegały na poszukiwaniu – w porozumieniu z Panem mgr. 

Jakubem Zwolińskim – nowego kandydata na promotora, gdyż pierwotnie sugerowany kandydat, 

tj. Pan prof. dr hab. Jan Galster, niestety zmarł w dniu  23 lipca 2020 r.   

 Wspomniane starania nie przynosiły pozytywnych rezultatów, bowiem kolejno  

konsultowane osoby (pięciu pracowników WPiA UMK oraz dwie osoby spoza Wydziału) nie 

wyraziły zgody na podjęcie się takiej funkcji. Przyczyną odmowy każdorazowo były względy 

natury stricte merytorycznej. Potencjalni kandydaci na nowego promotora Pana mgr. Jakuba 

Zwolińskiego, samodzielni pracownicy naukowi, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Niego 

wersją pracy doktorskiej stwierdzali, że zarówno koncepcja problemu badawczego, 

zaproponowana struktura wewnętrzna, tezy, wykorzystany warsztat naukowy oraz poziom 

prowadzonej dotychczas analizy  – w świetle aktualnego stanu prawnego i naukowego – nie dają 

gwarancji zakończenia przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia doktora przez Pana  

mgr. Jakuba Zwolińskiego w terminie, jaki – zgodnie ze stosownymi przepisami – pozostał na 

wykonanie tego obowiązku. 

 Ostatecznie dnia 29 września 2020 r., tj. w dniu posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej 

– Nauki Prawne,  na ręce Przewodniczącej tej Rady, Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej 

wpłynął skan pisma Pana mgr. Jakuba Zwolińskiego (datowany na dzień 28 września 2020 r.),  

w którym zwracał się On z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk 

społecznych, dyscyplinie nauk prawnych, z propozycją tematu rozprawy doktorskiej „Prawne 

aspekty przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności”, z jednoczesnym wskazaniem nowego kandydata na promotora  

w osobie Pana dr. hab. Marka Zielińskiego, prof. UŚ. Z uwagi na pilny charakter sprawy, 

bezpośrednio po otrzymaniu tego wniosku Pani prof. dr hab. Bożena Gronowska przeprowadziła 

rozmowę telefoniczną z Panem dr. hab. Markiem Zielińskim, który wyraził swoje zdziwienie  

i kategorycznie odmówił swojej zgody na podjęcie się obowiązków promotora w przewodzie 

doktorskim Pana mgr. Jakuba Zwolińskiego. W ślad za tą rozmową Pan mgr Jakub Zwoliński 

otrzymał skan pisma, od Pana dr. hab. Marka Zielińskiego, informujący Go o takim stanowisku 

(kopia skanu przekazana do akt sprawy). 

 W świetle przedstawionych okoliczności faktycznych Rada Dyscypliny Naukowej – 

Nauki Prawne WPiA UMK w Toruniu, na swoim posiedzeniu w dniu 29 września 2020 r., 



 

bezwzględną większością głosów odmówiła wszczęcia przewodu doktorskiego Panu  

mgr. Jakubowi Zwolińskiemu ze względu na istotny brak formalny Jego wniosku. Za taki należy 

bowiem przyjąć błędne, bo w praktyce nieskuteczne, wskazanie kandydata na promotora. Osoba 

przyszłego promotora w przewodzie doktorskim jest nieodłącznym elementem wniosku 

doktoranta o wszczęcie przewodu doktorskiego, o czym stanowi § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 261). 

 Należy dodać, że w niniejszej sprawie nie było obiektywnej możliwości usunięcia ww. 

braku formalnego z uwagi na kończący się w dniu 30 września 2020 r. okres tzw. drugiego 

przedłużenia studiów doktoranckich, z którego korzystał Pan mgr Jakub Zwoliński. Jedynie 

zatem wszczęcie przewodu w dniu 29 września 2020 r. przez Radę Dyscypliny Naukowej – 

Nauki Prawne dawałoby Panu mgr. Jakubowi Zwolińskiemu szansę na kolejne przedłużenie Jego 

statusu uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych na WPiA UMK.  

 Należy wreszcie podkreślić, że organy kierownicze WPiA UMK zajmujące się niniejszą 

sprawą w związku z decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wskazanej na wstępie,   

niewątpliwie dołożyły należytej staranności i wykazały życzliwość wobec Pana mgr. Jakuba 

Zwolińskiego. Co więcej, doprowadzenie sprawy do aż tak odległego w czasie etapu nastąpiło na 

prośbę samego Zainteresowanego. Próbował On bowiem także w okresie wakacyjnym 

poszukiwać we własnym zakresie kandydata na Promotora w swoim przyszłym przewodzie 

doktorskim. Ponieważ wysiłki te nie zakończyły się pozytywnym rezultatem, zadecydowano jak 

w konkluzji niniejszej uchwały.  

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

za pośrednictwem Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały 

wraz z uzasadnieniem. 

 

        Przewodnicząca  

Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne 

 

              Prof. dr hab. Bożena Gronowska 


