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"ń Warszawa, dnia 10 pńdziemika2Dl4 r.

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Nowy Świat72
00 - 330 Warszawa

UCHWAŁ A82lXlH]2014 .

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN
z dnia 1,0 pńdziernika 2014 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w
zakresie prawa konstytucyjnego dr Ewie POPŁAWSKIEJ.

Na podstawie.art. 18a ustawy z dnta 14 marca2003 r. o stopniach naŃowych i tYule
naukowym oraz o stopniach i tYule w zakresie sztŃi (Dz...IJ. 65, poz. 595 ze zm.) Rada
Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii NaŃ uChwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Hńilitacyjnej nadaje się Pani dr Ewie Popławskiej stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego.
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§ 2. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

uzasadnienie:

Habilitantka spełnia przesłanki w świetle art. 16 Ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniach
naukowych i §rtule naukowym otaz o stopniach i Ęrtule w zakresie sztuki (Dz. U. 65, poz.
595 ze zm.), tj. posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naŃowe, uzyskane po otrzymaniu
stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej prawo oraz
wykazuje się istotną aktywnością naukową.

Wyrazem osiągnięó naukowych dr Ewy Popławskiej jest jedno tematyczny cykl publikacji nt.

,,Pomocniczość jako zasada prawa konstytucyjnego i eurgpejskiego". Składają się nan jedna
monografia (Zasada subsydiarności w traktach z Maastricht i Amsterdamu, Sdnolar,
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Warszawa 2000) otaz blisko 50 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych
opublikowanych w Polsce i zagranicą. Wybrany przez Habilitantkę problem badawczy jest
ważki i uzasadniony naukowo. Będąca przedmiotem badń dr Ełvy Popławskiej zasada
pomocniczości wyróżnia się kilkoma istotnyni cechami, które powodują, że może być ona
przedmiotem odrębnych i istotnych dociekń naukowych. Jak podkreśliła Komisja
Habilitacyjna na przedstawiony do oceny jednotematyczny cykl publikacji składa się dorobek
znaczący pod względem ilościowym, jak nóżnicowania charakteru, objętości i miejsc
publikacji. Dorobek ten stanowi vrryrńny i spójny cykl tematyczny, którego poszczególne
elementy vrupełniając się wzajemnie i który cechuje skrupulatność dokumentacyjna,
wielojęzyczny zestaw wykorzystywanych źtódeł, oryginalność ujęcia, solidność argumentacji
prawniczej i klarownośó wywodu. Przeprowadzone przez Habilitantkę pogłębione i
oryginalne badania naukowe stanowią istotny wkład w rozwój prawa konsĘrtucyjnego i
europejskiego.

Pozostała aktywnośó naŃowa Habilitantki takżę wypełnia ustawową przesłankę ,,istotności".
W ramach innego dorobku Habilitantki należy pozytyrvnie ocenić jej aĄkuły naukowe oraz
opracowania w monografiach wieloautorskich - opublikowała ona 30 opracowań naukowych
w języku polskim otaz 20 w językach obcych. Uwagę zwraca szerokie spektrum
zainteresowń dr Ewy Popławskiej, a także jej dobra intuicja badawcza przĄawiająca się w
podejmowaniu, nierzadko prekursorsko w polskiej dokąmie, problemów i ważnych dla
rozwoju współczesnego kons§rtucjonalizmu. Dr Ewa Popławska zajmowńa się m.in.
współpracą parlamentarną w Unii Europejskiej, konstytucjonalizmem japońskim, relacjami
jednostki i władzy publicznej oraz regulacj ami praw człowieka.
Habilitantka posiada duże doświadczenie badawcze oruz przejawia intensyvną współpracę
naukową z wieloma ośrodkami. Wyrazem tego jest jej udziń w ponad dziesięciu projektach
naukowych polskich i międzynarodowych oraz w dwóch sieciach naukowych. Jest ona także
autorką wielu ekspertyz m.in. dla grupy refleksyjnej ds. przysńości UE przy Prezydencie RP,
Ministerstwa Sprawa Zagranicznych, dla zespołu naŃowego ds. Konstytucji RP czy grupy
regionalnej UNDP. Odbyła ona wiele zagrańcznych stńy naukowych m.in. Ia
uniwersytetach we Florencji, Kioto, Fryburgu, Madrycie, Lozanrie, Edynburgu czy Toronto.
Dr Ewa Popławska jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konsty.tucyjnego, a
także cńoŃiem redakcji kilku czasopism naŃowych polskich i zagranicznych, tj. Droit
Polonais Contemporain, Kwartalnika Prawa Publicznego, Pro Publico Bono.

W ślad zb, jednoznacznię pozy.tywnymi recenzjami i jednomyślną pozytywną opinią Komisji
Habilitacyjnej nadaje się dr Ewie Popławskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzińę
nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo w zakresie specjalizacji - prawo
konsĄrtucyjne.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym,

Uchwała Rady jest prawomocna.

,ffrYO: NaŃowej
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ńarzej Bierć
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