
Uchwała Nr 154 /2015

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 22 września 2015 r. 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych 

dr Anecie Kaźmierczyk.

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,z późn.
zm.) w związku z uchwałą Komisji habilitacyjnej z dnia 15 września 2015 r. oraz art. 155 ust. 5
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) i art.
32 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i  tytule w zakresie sztuki  (Dz.  U.  Nr 65,  poz.  595, z późn. zm.)  Rada Wydziału
stanowi:

§ 1

Nadać  dr  Anecie  Kaźmierczyk  stopień  doktora  habilitowanego  nauk  prawnych  
w dyscyplinie prawo. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule  naukowym
oraz  o  stopniach  i  tytule  w  zakresie  sztuki,  zwanej  dalej  „ustawą”,  stopień  doktora
habilitowanego może zostać nadany osobie, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia
naukowe,  uzyskane  po  otrzymaniu  stopnia  doktora,  stanowiące  znaczny  wkład  w  rozwój
określonej  dyscypliny  naukowej  oraz  wykazuje  się  istotną  aktywnością  naukową.
Osiągnięciem tym może być dzieło opublikowane w całości  lub w zasadniczej  części,  albo
jednotematyczny cykl publikacji (art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy). Kryteria oceny dorobku naukowo-
badawczego  habilitanta  określa  ponadto  §  4  rozporządzenia  Ministra  Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby
ubiegającej  się  o  nadanie  stopnia  doktora  habilitowanego  (Dz.  U.  nr  196,  poz.  1165),
natomiast  kryteria  oceny  dorobku  dydaktycznego,  popularyzatorskiego  oraz  w  zakresie
współpracy międzynarodowej precyzuje § 5 powołanego rozporządzenia. 

Uwzględniając jednoznacznie pozytywną opinię Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez
Centralną  Komisję  do  Spraw  Stopni  i  Tytułów  dnia  2  czerwca  2015  r.  oraz  pozytywne  
recenzje  dorobku  naukowego,  dydaktycznego  i  popularyzatorskiego  sporządzone  przez  
dr hab. Adama Bieranowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab.
prof. UwB  Adama Doliwę z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab. Magdalenę Habdas  
z  naszego  Uniwersytetu  Rada  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego
w Katowicach  stwierdza  na  tej  podstawie,  że  dr  Aneta  Kaźmierczyk  spełniła  wymagania
stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.



Osiągnięciem naukowym Habilitantki w rozumieniu art. 16 ust.1 i 2 cytowanej ustawy
jest rozprawa Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno- rzeczowa.

Po zapoznaniu  się  z  recenzjami  komisja  uznała,  że  przedstawiona  przez  dr  Anetę
Kaźmierczyk  rozprawa  to  oryginalne  opracowanie  naukowe  wnoszące  znaczny  wkład  
w rozwój nauki prawa cywilnego. 

Wybór  tematu  uznać  należy  za  trafny  i  uzasadniony.  Praca  traktuje  o  strukturze
stosunków  własnościowych  zachodzących  między  właścicielami  lokali  –  od  chwili
ustanowienia  prawa odrębnej  własności  lokalu.  Stwierdzić  należy, że o ile  samej  instytucji
odrębnej  własności  lokalu  poświęcono  wiele  pogłębionych  opracowań,  to  pojęcia
nieruchomości  wspólnej  i  charakteru  jej  współwłasności  nie  uczyniono  dotąd  przedmiotem
monograficznego omówienia.

Oceniana  monografia  w zasadniczej  warstwie  konstrukcyjnej  jest  przemyślana  a jej
struktura, w tym kolejność podejmowanych problemów, jest prawidłowo powiązana z pytaniami
badawczymi, celem rozważań i, co najważniejsze, z hipotezami badawczymi. Poza tym trzeba
wyraźnie  stwierdzić,  że  praca  nad  źródłami,  w  tym  zwłaszcza  znajomość  i  wykorzystanie
literatury przedmiotu, są po prostu imponujące.  Przypisy są nie tylko dowodem rzetelności
naukowej, ale przede wszystkim wzbogacają tekst główny, pozwalają czytelnikowi zorientować
się  w  stopniu  kontrowersyjności  omawianego  problemu.  Mamy  tu  do  czynienia  z  całym
spektrum poglądów doktryny na instytucję odrębnej własności lokali, tak poglądów aktualnych,
jak  i  przeszłych.  Dość  powiedzieć,  że  wykaz  literatury  obejmuje  ponad  400  pozycji   
– monografii, komentarzy, podręczników, systemów, artykułów, glos, itd.

Komisja  habilitacyjna  uznała  zatem rozprawę  pt.  Nieruchomość  wspólna  właścicieli
lokali.  Problematyka prawno- rzeczowa za osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład
Autorki w rozwój dyscypliny naukowej  prawo w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z 14 marca
2003 roku o stopniach naukowych  i  tytule  naukowym oraz o stopniach i  tytule  w zakresie
sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.). 

Pozostały dorobek naukowy dr Anety Kaźmierczyk, opublikowany po uzyskaniu stopnia
doktora  nauk  prawnych  obejmuje  prawie  50  pozycji.  Publikacje  te  mają  różny  charakter.
Komisja oceniła go jako znaczący. Decyduje o tym z jednej strony bogactwo poruszanej w nim
tematyki, z drugiej zaś wysoki poziom merytoryczny.

Komisja habilitacyjna zauważa, że doktor Aneta Kaźmierczyk posiada także znaczący
dorobek  dydaktyczny  a  także  wystarczający  dorobek  popularyzatorski.  W  szczególności,
Habilitantka  prowadzi  cieszące  się  zainteresowaniem  studentów  zajęcia  dydaktyczne.
Habilitantka brała udział w krajowych konferencjach naukowych, na których wygłosiła referaty
stojące na wysokim poziomie merytorycznym.

Komisja  habilitacyjna  stwierdza,  że  Habilitantka  wykazuje  się  istotną  aktywnością
naukową w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.)
oraz § 4 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie  kryteriów  oceny  osiągnięć  osoby  ubiegającej  się  o  nadanie  stopnia  doktora
habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165). 

Wobec  powyższego  członkowie  Rady  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach uznali podjęcie uchwały o nadaniu dr Anecie Kaźmierczyk stopnia
doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo– za w pełni uzasadnione.

DZIEKAN
Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Czesław Martysz


