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Uchwała Nr 236 / 2016 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 29 listopada 2016 r.  
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych  

dr Annie Stawarskiej-Rippel  
 

 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882)  
w związku z uchwałą Komisji habilitacyjnej z dnia 15 listopada 2016 r. Rada Wydziału stanowi: 
 

§ 1 
Nadać dr Annie Stawarskiej-Rippel 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 cykl 
publikacji powiązanych tematycznie (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 7 czerwca 2016 r. oraz pozytywne  
recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego sporządzone przez  
prof. dr hab. Dorotę Malec z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. prof. UW 
Roberta Jastrzębskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Piotra Fiedorczyka  
z Uniwersytetu w Białymstoku, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach stwierdza, że dr Anna Stawarska-Rippel spełniła wymagania stawiane 
kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja Habilitacyjna uznała, że przedstawiona przez 
Doktor Annę Stawarską-Rippel rozprawa Elementy prywatne i publiczne w procesie 
cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium 
historycznoprawne to dzieło ważne, oryginalne, oparte na poprawnie przyjętych założeniach 
badawczych, prawidłowo napisane i udokumentowane. Jest to rozprawa na wysokim poziomie 
naukowym pod względem warsztatowym, metodologicznym i merytorycznym. Praca wypełnia 
istotną lukę w nauce historii prawa, zawierając szerokie ujęcie rozważanych zagadnień  
z uwzględnieniem ich europejskiego i prawnoporównawczego kontekstu.  

Komisja Habilitacyjna uznała rozprawę Elementy prywatne i publiczne w procesie 
cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne 
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za osiągniecie naukowe stanowiące znaczny wkład Autora 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882). 

Doktor Anna Stawarska-Rippel po uzyskaniu stopnia naukowego doktora opublikowała 
2 monografie, 23 artykuły naukowe (w czasopismach znajdujących się w części B wykazu 
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 10 
artykułów/rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, 2 recenzje. Ponadto była 
współredaktorem dwóch prac zbiorowych. Dorobek naukowy Habilitantki uzupełniają referaty 
naukowe wygłoszone na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 
Publikowała w AICLES Law Review (The American Institute for Central European Legal 
Studies) i w europejskim periodyku Journal on European History of Law. 
 Komisja ocenia dorobek naukowy doktor Anny Stawarskiej-Rippel jako znaczący 
zarówno z ilościowego, jak i jakościowego punktu widzenia. Decyduje o tym z jednej strony 
bogactwo poruszanej w nim tematyki, z drugiej zaś wysoki poziom merytoryczny oraz ważne, 
prawnoporównawcze i interdyscyplinarne wątki. Tzw. indeks h dla prac Habilitantki wynosi 2,  
a liczba cytowani 21 (wg. Google Scholar). Łącznie otrzymała dwie nagrody Rektora UŚ. 
 Habilitantka wykazuje się również 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 (t. jedn. Dz.U.2016, poz. 882) 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). 

Anna Stawarska Rippel aktywnie uczestniczy w życiu naukowym poprzez czynne 
wystąpienia konferencyjne.  

W dotychczasowej karierze naukowo-dydaktycznej, nieprzerwanie związanej  
z Uniwersytetem Śląskim (a także, w różnych okresach, z innymi szkołami wyższymi) 
prowadziła zajęcia zróżnicowane, doskonaląc swój warsztat dydaktyka, zaś jej działalność 
dydaktyczna przyniosła wymierne rezultaty w postaci powstałych prac dyplomowych oraz 
sukcesów studentów pozostających pod Jej naukową opieką. Wypromowała 90 licencjatów, 
przygotowała 50 recenzji magisterskich oraz 190 recenzji licencjackich.  

Dr Anna Stawarska-Rippel pełni funkcję promotora pomocniczego w przewodzie 
doktorskim  mgr Marty Paszek, do tematu rozprawy  Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 
(1946-1955). Organizacja i funkcjonowanie. 

Trzykrotnie była główną organizatorką studenckiej Ogólnopolskiej Olimpiady 
Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego, zaś przez bardzo wiele lat zajmowała się 
merytorycznym przygotowaniem katowickich studentów do tych olimpiad (studenci katowiccy 
trzykrotnie zwyciężyli). W 2011 r. została opiekunem Koła Naukowego Historii Prawa.  

Pozycję, zajmowaną przez Panią Dr Annę Stawarską-Rippel w środowisku naukowym, 
podkreśla Jej w obecność w składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Z dziejów prawa” 
oraz członkostwo (członek-założyciel) w stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Myśli 
Politycznej. Jest recenzentem wydawniczym „Krakowskich Studiów z Historii Państwa  
i Prawa”.  

Wszystko to łącznie skłoniło komisję habilitacyjną do uznania, że Habilitantka posiada 
istotny dorobek dydaktyczny, popularyzatorski oraz w zakresie współpracy międzynarodowej 
w rozumieniu § 5 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 Annie Stawarskiej-Rippel 
stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo za w pełni uzasadnione. 

 
DZIEKAN 

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

 
prof. dr hab. Czesław Martysz 


