
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

dr Bartłomiejowi Swaczynie

Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się w Krakowie w dniu 17 grudnia 
2012 r. w budynku Audytorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33). W posiedzeniu w 
Krakowie wzięli udział: prof. dr hab. Wojciech Popiołek (przewodniczący), prof. dr 
hab. Edward Drozd (recenzent), prof. UŚl. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (recenzent), 
prof.  dr  hab.  Fryderyk  Zoll  (członek  komisji),  prof.  dr  hab.  Jerzy  Pisuliński 
(sekretarz  komisji).  Pozostali  członkowie  komisji  -  prof.  dr  hab.  Elżbieta 
Skowrońska-Bocian (recenzent) i prof. UW dr hab. Adam Opalski (członek komisji) 
-  wzięli  udział  w  posiedzeniu  w  drodze  wideokonferencji  zorganizowanej  w 
Centrum Giełdowym w Warszawie (ul. Książęca 4). 

Posiedzenie  otworzył  o  godz.  11  prof.  W.  Popiołek,  przedstawiając 
proponowany  porządek  obrad,  który  został  zaakceptowany  przez  wszystkich 
członków komisji. 

Prof.  Popiołek  poprosił  recenzentów  o  przedstawienie  konkluzji  swoich 
recenzji i odniesienie się do autoreferatu przedstawionego przez habilitanta. 

Prof. E. Skowrońska – Bocian dokonała posumowania dorobku naukowego 
habilitanta  i  podtrzymała  konkluzję  zawartą  w  recenzji.  Dorobek  habilitanta 
odpowiada jej zdaniem przesłankom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U.  nr  65,  poz.  595  ze  zm.).  Zdaniem  prof.  E.  Skowrońskiej-Bocian  habilitant 
zasługuje na nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Doktor  hab.  E.  Rott-Pietrzyk  podtrzymała  generalnie  pozytywną  ocenę 
dorobku  naukowego  habilitanta  zawartą  w  przedłożonej  recenzji,  pomimo 
pewnych  zastrzeżeń  podniesionych  w  recenzji  w  stosunku  do  monografii 
habilitanta  „Warunkowe  czynności  prawne”.  Podkreśliła,  że  autoreferat  został 
sporządzony bardzo rzetelnie i nie zgłosiła do niego żadnych zastrzeżeń.  

Prof.  E.  Drozd  podkreślił  dobre  merytoryczne  przygotowanie  do  pracy 
naukowej habilitanta, co potwierdza także przedstawiony przez niego autoreferat. 
W autoreferacie habilitant trafnie wskazał na poglądy, które uznał za istotne w 
swoim dorobku  naukowym.  Dorobek  naukowy i  uczestnictwo  w  konferencjach 
naukowych potwierdzają w pełni kwalifikacje habilitanta w zakresie prowadzenia 
badań naukowych. Prof. E. Drozd podtrzymał zatem zawartą w recenzji pozytywną 
ocenę dorobku naukowego habilitanta. 

Następnie prof.  Popiołek poprosił  o zabranie głosu pozostałych członków 
komisji. 



Prof.  F.  Zoll  podkreślił  w  swoim  wystąpieniu,  że  dorobek  naukowy 
habilitanta nie jest może bardzo obszerny, lecz należy go uznać za wystarczający 
do przyznania stopnia naukowego doktora habilitowanego.  Prof.  F.  Zoll  zwrócił 
uwagę  na  niektóre  publikacje  habilitanta,  jak  np.  artykuł  dotyczący 
wielopodmiotowości  w  umowie  sprzedaży,  który  ma  ogólniejsze  znaczenie. 
Chociaż więc główny obszar badań habilitanta koncentruje się na problematyce 
prawa rzeczowego, to jednak jego publikacje wykraczają poza tą tematykę.

Doktor  hab.  A.  Opalski  stwierdził,  że  dwie  monografie  habilitanta:  o 
warunku  i  o  hipotece  umownej  stanowią  solidne  opracowania  naukowe,  przy 
czym  monografia  „Warunkowe  czynności  prawne”  wypełnia  istniejącą  lukę  w 
piśmiennictwie prawniczym. Podkreślił, że pozostały dorobek naukowy habilitanta 
nie jest bardzo obszerny, lecz świadczy o rzetelności naukowej habilitanta i jego 
dobrym warsztacie naukowym. Przyłącza się zatem do wniosków o przyznanie 
habilitantowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

Prof.  J.  Pisuliński  zwrócił  uwagę,  że  zna  dobrze  dorobek  naukowy 
habilitanta,  jak  też  miał  okazję  wielokrotnie  słuchać  jego  wystąpień  na 
konferencjach  naukowych,  które  ocenia  bardzo  wysoko.  Wprawdzie 
zainteresowania  naukowe  habilitanta  koncentrują  się  przede  wszystkim  na 
problematyce  prawa  rzeczowego,  lecz  w  swoich  publikacjach  na  ten  temat 
wielokrotnie  wykazywał  się  bardzo  dobrą  znajomością  zagadnień  ogólnych 
dotyczących czynności prawnych. Jego poglądy na temat niektórych kwestii, np. 
formy umowy zmieniającej umowę ustanawiającą prawo rzeczowe, odbiegają od 
obiegowych opinii,  zawsze jednak są dobrze uzasadnione i  oparte na rzetelnej 
analizie  materiału  normatywnego.  Prof.  J.  Pisuliński  podkreślił  także,  że  w 
monografii  o  czynnościach  warunkowych  habilitant  dokonał  analizy  wielu 
instytucji  z  innych działów prawa cywilnego, poza przepisami części  ogólnej  o 
warunku,  potwierdzając bardzo dobrą  znajomość piśmiennictwa i  orzecznictwa 
oraz umiejętność krytycznej analizy trudnych problemów prawnych. Zwrócił także 
uwagę na doświadczenie dydaktyczne habilitanta, którego wykłady i  ćwiczenia 
cieszą się wśród studentów bardzo dobrą opinią, co potwierdza duża frekwencja 
na prowadzonych przez niego zajęciach. 

Prof. W. Popiołek przyłączył się do wcześniejszych opinii członków komisji, 
podkreślając,  że  wprawdzie  dorobek  naukowy  habilitanta  nie  jest  bardzo 
obszerny, jednak nie jest on ograniczony tylko do obszaru prawa rzeczowego, 
lecz  obejmuje  także  inne  działy  prawa  cywilnego,  o  czym  najlepiej  świadczy 
monografia o warunkowych czynnościach prawnych. Monografia ta wskazuje na 
nowe obszary zainteresowań naukowych habilitanta, przy czym zawarte w niej 
wnioski dały podstawę do pewnej polemiki dla recenzentów, co dowodzi, że nie 
są to wnioski banalne. Jego zdaniem dorobek naukowy dr Swaczyny należy zatem 
uznać za wartościowy, co uzasadnia wniosek o przyznanie mu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego.

W toku dalszej dyskusji prof. F. Zoll  i  prof. W. Popiołek podkreślili  bardzo 
krótkie terminy narzucone w art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, które utrudniają 
rzetelną ocenę kandydata. Do krytyki nowej procedury habilitacyjnej przyłączyli 



się prof. E. Skowrońska – Bocian i dr hab. A. Opalski, zwracają uwagę na trudność 
dokonywania  oceny  habilitanta  jedynie  na  podstawie  przedstawianych  przez 
niego dokumentów i dorobku naukowego, zwłaszcza gdy nie zna się go osobiście. 
Prof.  F.  Zoll  zwrócił  ponadto  uwagę  na  brak  wykładu  habilitacyjnego,  który 
uniemożliwia ocenę umiejętności dydaktycznych habilitanta, co jest szczególnie 
ważne, skoro przyznając stopień naukowy doktora habilitowanego upoważnia się 
go do prowadzenia samodzielnie wykładów. 

Po przeprowadzonej dyskusji prof. W. Popiołek zarządził jawne głosowanie, 
w którym wzięli udział wszyscy członkowie komisji. Komisja jednogłośnie podjęła 
uchwałę  zawierającą  pozytywną  opinię  w  sprawie  nadania  dr  Bartłomiejowi 
Swaczynie  stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego  nauk  prawnych  w 
dyscyplinie prawo. 


