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K R O N IK A

H a b il it a c j a d r a J a r o s ł a w a M a j e w s k ie g o

W dniu 9 grudnia 2002 r. w Krakowie, przed Radą Wydziału Pra
wa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyły się ostat
nie stadia przewodu habilitacyjnego dr. Jarosława Majewskiego
z Katedry Prawa Karnego UKSW (kolokwium habilitacyjne oraz
wykład habilitacyjny).
Przewód habilitacyjny został wszczęty na podstawie przygotowa
nej przez Habilitanta rozprawy z zakresu prawa karnego pt. Tak
zwana kolizja obowiązków w prawie karnym (Wydawnictwo UKSW,
Warszawa 2002), której zasadniczym zamierzeniem była analiza
funkcji instytucji „kolizją obowiązków” w prawie karnym, tj. ustale
nie właściwych podstaw do rozstrzygania, czy i w jakim zakresie
okoliczność, że czyn zabroniony został przezeń popełniony w sytu
acji tzw. kolizji obowiązków, ma wpływać na kwestię odpowiedzial
ności karnej sprawcy.
Recenzenci powołani przez Radę WPiA UJ, profesorowie:
Oktawia Górniok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Andrzej
Wąsek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ocenili
przedłożoną im pracę bardzo wysoko, wskazując, że wypełnia ona
dotkliwą lukę w dotychczasowym polskim piśmiennictwie karnistycznym, a zarazem znacznie przekracza wymogi stawiane rozpra
wom habilitacyjnym. W złożonych opiniach pisemnych podkreślili
trafność wyboru tematu i nowatorskość jego ujęcia, zwięzłość i kla
rowność wywodu, oraz wnikliwość i wysoki poziom prowadzonych
przez Autora analiz, jak również jego perfekcyjną znajomość zagra
nicznej literatury przedmiotu. Recenzenci wysoko ocenili również
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dotychczasowy dorobek naukowy Habilitanta, obejmujący ponad
80 publikacji krajowych i zagranicznych i świadczący o rozległości
jego zainteresowań badawczych.
Wyniki głosowań nad stosownymi uchwałami wskazują, że za
równo wypowiedzi Habilitanta w toku kolokwium habilitacyjnego,
jak i wygłoszony przezeń wykład habilitacyjny nt. Prawnokama
ochrona interesów kredytodawcy w Polsce członkowie Rady WPiA
UJ ocenili bardzo pochlebnie.
W tajnym głosowaniu Radę Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła jednomyślnie uchwałę
o nadaniu dr. Jarosławowi Majewskiemu stopnia naukowego dok
tora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.
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