
 

 

Uchwała Nr 36/2018 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 27 marca 2018 r.  
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych  

dr Monice Augustyniak 
 

 
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 (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789)  
w związku z uchwałą Komisji habilitacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. Rada Wydziału stanowi: 
 

§ 1 
Nadać dr Monice Augustyniak 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 listopada 2017 r. oraz pozytywne  
recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego sporządzone przez  
dr hab. prof. UR Elżbietę Feret z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. prof. UG Tomasza 
Bąkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego i dr hab. Annę Wierzbicę z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
stwierdza, że dr Monika Augustyniak spełniła wymagania stawiane kandydatom ubiegającym 
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja Habilitacyjna uznała, że przedstawiona przez 
Doktor Monikę Augustyniak rozprawa Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym 
w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawnczym to dzieło 
cechujące się wysokim poziomem merytorycznym. Zastosowanie dobrze dobranych metod 
badawczych pozwalają na określenie tej monografii mianem wartościowej, oryginalnej 
i nowatorskiej. Praca wypełnia istotną lukę w nauce prawa administracyjnego. 

Komisja Habilitacyjna uznała rozprawę Partycypacja społeczna w samorządzie 
terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawnczym za 
osiągniecie 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882). 

Pozostała aktywność naukowa Habilitantki spełnia wymogi prawnie niezbędne do 
uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Pani dr Monika Augustyniak może 
poszczycić się – znaczącym liczebnie i jakościowo – dorobkiem naukowym. Po uzyskaniu 
stopnia doktora – poza wskazanym wcześniej osiągnięciem naukowym – opublikowano 4 
obszerne monografie, których jedyną autorką jest Habilitantka. Ponadto jest ona współautorką 
(ze znacznym udziałem) 3 monografii (jednej z suplementem), współautorką podręcznika do 
prawa administracyjnego, współautorką dwóch komentarzy do ustawy o samorządzie 
gminnym (z 2010 r. i 2016 r.), autorką 31 publikacji (w tym w języku angielskim i francuskim) 
w postaci artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, zamieszczonych w recenzowanych 
czasopismach naukowych i uznanych wydawnictwach prawniczych.  

Za działalność naukową Habilitantka była uhonorowana nagrodami, np. przyznaną w 2015 r. 
Nagrodą II stopnia JM Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

Na wyróżnienie zasługuje też aktywność badawcza dr Moniki Augustyniak wyrażająca się 
w pełnieniu funkcji kierownika w 5 projektach badawczych, w tym w projekcie finansowanym 
ze środków Narodowego Centrum Nauki. W ramach realizacji tego projektu Habilitantka 
odbywała staże studyjne we Francji. Pani dr Monika Augustyniak brała też udział 
w przygotowaniu kilku ekspertyz prawnych z zakresu prawa samorządu terytorialnego. 
Wielokrotnie też pełniła rolę recenzenta artykułów publikowanych w znanych i cenionych 
czasopismach prawniczych oraz w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi 
Zbigniewowi A. Maciągowi.  

Od roku 2017 jest redaktorem tematycznym czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy 
i Materiały”, wydawanego przez Oficynę Wydawniczą AFM na zlecenie Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

Habilitantka brała udział w 32 konferencjach naukowych: 20 krajowych i 12 
międzynarodowych. W 19 konferencjach (8 międzynarodowych i 11 krajowych) wygłaszała 
referaty, pełniła też funkcję moderatora panelu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
Critical Legal Conference (CLC) pt. „ Law, Space and the Political”.  

Obszar zainteresowań badawczo-naukowych Habilitantki skupia się konsekwentnie wokół 
administracyjnoprawnej problematyki samorządu terytorialnego i partycypacji społecznej 
w samorządzie terytorialnym. Ukoronowaniem tych zainteresowań jest przywoływana już, 
wysoko notowana w środowisku administratywistów, rozprawa pt. „Partycypacja społeczna 
w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle 
porównawczym”. Obok tej rozbudowywanej, stale pogłębianej i wzbogacanej problematyki 
w nurcie zainteresowań Habilitantki znalazły się także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Oceniany „podoktoratowy” dorobek naukowo-badawczy dr Moniki 
Augustyniak cechuje głęboka wiedza, dociekliwość badacza, dobrze opanowany warsztat 
naukowy oraz dojrzałość naukowa. Habilitantka wykazała się dużym zaangażowaniem, 
sumiennością i umiejętnościami dostrzegania oraz rozwiązywania skomplikowanych, często 
kontrowersyjnych problemów prawnych.  

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 Monice Augustyniak stopnia 
doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo za w pełni uzasadnione. 

 
 

DZIEKAN 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 
 

prof. dr hab. Czesław Martysz 
 


