
UCHWAŁA NR 77/2021 

Rady Kolegium Naukowego  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 14 października 2021 roku 

 

 

W sprawie: uchylenia uchwały nr 19/2014/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2014 

roku o nadaniu dr Adamowi Kawczyńskiemu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk o kulturze fizycznej 

 

 

Na podstawie: art. 187 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) w zw. z ustawą 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 z późn. zm.), art. 151 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2021 r. poz.735 z późn.zm.), § 30 ust. 1 i 3 

pkt. 2 i 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także:  

Postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-IV-L-6453/2014 z dnia 

29 maja 2017 r. o wznowieniu z urzędu postępowania habilitacyjnego oraz Decyzji Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-Org. 496/2029.3.AK z dnia 28 września 2020 r. 

o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w przedmiocie utrzymania 

w mocy uchwały z dnia 18 września 2014 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk o kulturze fizycznej dr. Adamowi Kawczyńskiemu, 

 

Rada Kolegium Naukowego podjęła następującą uchwałę: 

 

 

§ 1 

Rada Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

odmawia uchylenia uchwały nr 19/2014/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2014 roku o nadaniu 

dr Adamowi Kawczyńskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze 

fizycznej. 

 

UZASADNIENIE 

Wznowieniowe postępowanie habilitacyjne dr hab. Adama Kawczyńskiego 

przeprowadzono na podstawie Postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

z dnia 29 maja 2017 r. o wznowieniu z urzędu postępowania habilitacyjnego oraz Decyzji 



Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 września 2020 r. o stwierdzeniu 

nieważności Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania 

Fizycznego  we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w przedmiocie utrzymania w mocy jej 

uchwały z dnia 18 września 2014 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

o kulturze fizycznej dr. Adamowi Kawczyńskiemu. 

W trakcie postępowania wznowieniowego powołano nową Komisję habilitacyjną, 

która na posiedzeniu w dniu 1 września 2021 roku większością głosów podjęła Uchwałę 

wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Adamowi Kawczyńskiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.  

 Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem, a także dokumentacja sprawy 

została przedstawiona na posiedzeniu Rady Kolegium Naukowego Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 14 października 2021 roku.  

W toku dyskusji część członków Rady Kolegium Naukowego nie podzieliła zastrzeżeń 

sformułowanych w Postanowieniu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 

29 maja 2017 roku dotyczących przedstawienia przez dr Adama Kawczyńskiego w cyklu 

publikacji będących podstawą ubiegania się o stopnień naukowy doktora habilitowanego prac, 

które zostały opublikowane online przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

oraz nieuprawnionego wykorzystania tych samych wyników w kilku pracach.  

Zastrzeżenia te zostały potwierdzone przez wszystkich recenzentów nowo powołanej 

Komisji habilitacyjnej, którzy wydali negatywne opinie w sprawie nadania dr Adamowi 

Kawczyńskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Członkowie Komisji habilitacyjnej oraz Rady Kolegium Naukowego, którzy nie 

podzielili tych zastrzeżeń, uzasadniali swoje stanowisko brakiem jednoznacznych uregulowań 

prawnych dotyczących uznania pracy za opublikowaną oraz niewykazaniem spornych 

publikacji w dorobku dr. Adama Kawczyńskiego przed uzyskaniem stopnia naukowego 

doktora nauk o kulturze fizycznej. Tym samym nie uznali za obowiązującą treść Komunikatu 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczącą zaliczania do dorobku publikacyjnego 

prac opublikowanych w formie online. 

Część członków Rady Kolegium Naukowego uznała również, że wykorzystanie tych 

samych wyników w kilku pracach, jakkolwiek naganne i obniżające wartość tych prac, 

nie stanowi przesłanki do ich usunięcia z cyklu będącego podstawą ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego. 

Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie uchylenia 

Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego 



we Wrocławiu z dnia 18 września 2014 roku o nadaniu dr. Adamowi Kawczyńskiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, które nie uzyskało wymaganej bezwzględnej większości 

głosów (wyniki głosowania: za uchyleniem 8 głosów, przeciwko uchyleniu 10 głosów, 

wstrzymujące się 2 głosy). 

 

§ 2 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Stosownie do treści 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 od niniejszej uchwały 

nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego  

            Akademii Wychowania Fizycznego  

 we Wrocławiu  

 

                   Prof. dr hab. Marek Woźniewski 

 


