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UCHWAŁA NR 20/2020 

Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 

z dnia 19 maja 2020 r.  

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji dr. Andrzejowi Potoczkowi 

 
Na podstawie art. 18a ust. 11 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) w związku z art. 179 ust. 3 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. 2018, poz. 1669 ze zm.) oraz §  59 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 37 Senatu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z dnia 16 kwietnia 2019 roku Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Odmawia się nadania dr. Andrzejowi Potoczkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

 
Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wirtualnym posiedzeniu w dniu 19 maja 2020 roku przy 
wykorzystaniu platformy Moodle UMK, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego 
w sprawie nadania dr. Andrzejowi Potoczkowi stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji wszczętego dnia 11 kwietnia 
2019 roku, w szczególności po zapoznaniu się z recenzjami, opiniami i uchwałą komisji habilitacyjnej 
powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów dnia 5 listopada 2019 roku w celu 
przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym dra Andrzeja Potoczka wyrażającej 
negatywną opinię, przeprowadziła dyskusję. W toku dyskusji sekretarz komisji habilitacyjnej dr hab. Piotr 
Siemiątkowski, prof. UMK poinformował, że dnia 6 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia  czynności w postępowaniu habilitacyjnym dra 
Andrzeja Potoczka. Ze względu na panującą epidemię związaną z koronawirusem posiedzenie to odbyło 
się w formie zdalnej na platformie ZOOM. Posiedzenie przebiegło sprawnie i bez żadnych zakłóceń. 
Komisja obradowała w pełnym składzie i po zapoznaniu się z recenzjami oraz opiniami dotyczącymi 
osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dra A. Potoczka podjęła jednomyślnie, w 
głosowaniu jawnym uchwałę o wyrażeniu negatywnej opinii w przedmiocie nadania dr. A. Potoczkowi 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki 
o polityce i administracji. Dwie recenzje zewnętrzne tj. recenzja prof. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej oraz 
recenzja prof. dr hab. Lucyny Rajcy były negatywne. Recenzja prof. M. Strzeleckiego jako jedyna była 
pozytywna. W toku dyskusji recenzent stwierdził, że po zapoznaniu się z pozostałymi recenzjami 
i opiniami oraz po przeprowadzonej dyskusji podczas posiedzenia Komisji Habilitacyjnej uznał za zasadne 
zarzuty stawiane habilitantowi, co ostatecznie wpłynęło na podjęcie przez prof. M. Strzeleckiego decyzji 
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negatywnej podczas głosowania. Prof. B. Stachowiak poinformowała, że napisała negatywną opinię, gdyż 
brakowało jej w osiągnięciach przedstawionych przez dr. A. Potoczka komponentu metodologicznego, 
dzięki któremu habilitant mógłby zaprezentować się jako samodzielny badacz. Na tym lista mówców się 
wyczerpała. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 
zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odmowy nadania dr. Andrzejowi Potoczkowi stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o politycei 
administracji za pomocą aplikacji Ankieter UMK Na podstawie osób obecnych w aplikacji 
BigBlueButtonBN, prof.  B. Michalak stwierdził, że obecnych jest 19 z 21 członków Rady. Kworum 
wynosiło 11 osób. Obecnych uprawnionych do głosowania było 13 osób z 14 uprawnionych. W 
głosowaniu tajnym udział wzięło 13 osób, z czego głosów za odmową nadania stopnia było 11, głosów 
przeciwnych odmowie nie było, głosów wstrzymujących się było 2. W związku 
z powyższym Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce 
i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę w brzmieniu 
przywołanym wyżej. 

 

 
 
 
 

 
Pouczenie 

Na podstawie art. 21 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) w związku z art. 179 ust. 3 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. 2018, poz. 1669 ze zm.) osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może 
wnieść od uchwały, o której mowa w art. 18a ust. 11, jeżeli jest ona odmowna, odwołanie do Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia 
uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i 
aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 
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