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Uchwała Nr 22 / 2017 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 21 lutego 2017 r.  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych  

dr. Marcinowi Janikowi  
 

 
 

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 23 stycznia 2017 r. Rada Wydziału stanowi: 
 

§ 1 
Nadać dr. Marcinowi Janikowi 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 10 maja 2016 r. oraz pozytywne  
recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego sporządzone dr hab. 
Rafała Stankiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Wojciecha Jakimowicza  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. dr hab. Czesława martysza z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach stwierdza, że dr Marcin Janik spełniła wymagania stawiane kandydatom 
ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja Habilitacyjna uznała, że przedstawiona przez 
Pana Doktora Marcina Janika rozprawa Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej  
w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Studium administracyjnoprawne to 
oryginalne opracowanie naukowe wnoszące znaczny wkład w rozwój nauki prawa 
administracyjnego.  

 



Ad. 3 
Przyjęty w rozprawie podział na poszczególne jednostki systematyczne i kolejność 

omawianych bloków tematycznych zapewniła spójność wywodów analizowanych zagadnień.  
Zawarte w rozprawie rozważania cechuje głębia i wieloaspektowość dokonywanych 

analiz, co doprowadziło Autora do należycie uzasadnionych konkluzji. Dowiódł on,  
że fundamentem sprawności i skuteczności działań w przeanalizowanych obszarach 
naukowych jest wykrywanie wszelkich zagrożeń dla zdrowia publicznego na poziomie 
lokalnym w ramach rutynowego nadzoru. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest potrzeba 
położenia szczególnego nacisku na rozwijanie struktur odpowiedzialnych za monitorowanie 
zagrożeń zdrowotnych na poziomie lokalnym. Habilitant wykazał, że działania krajowych 
organów policyjnych mają bezpośrednie przełożenie na działania i procesy przebiegające 
poza granicami poszczególnych państw. Stwierdzenie to doprowadziło do konstatacji,  
że podejmowane działania nie zamykają się w granicach poszczególnych państw, lecz 
oddziaływują na inne państwa, bowiem żaden pojedynczy kraj nie posiada ani 
wystraczającego potencjału, ani bodźców do samodzielnego rozwiązywania 
przeanalizowanych problemów.  

Niezależnie od podniesionych w recenzjach pewnych niedostatków rozprawy, komisja 
uznała, iż jest to dzieło ambitne, pionierskie i wiele z zaproponowanych w nim rozwiązań 
zostało zaakceptowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w literaturze.  

  Komisja habilitacyjna uznała rozprawę pt. Płaszczyzny działania organów policji 
sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Studium 
administracyjnoprawne za osiągnięcie 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 (tekst 
jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 882).  

Dorobek naukowy dr Marcina Janika, opublikowany po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
prawnych obejmuje ponad 40 pozycji. Publikacje te mają różny charakter, są na ogół 
zdeterminowane z problematyką policyjnej funkcji administracji publicznej odniesionej do 
zagadnień szeroko rozumianej regulacji normatywnej w zakresie ochrony zdrowia. Dorobek 
ten jest znaczący jakościowo. Ponadto komisja stwierdziła, że  w dorobek naukowy dr Marcina 
Janika konstruuje się zasadniczo wokół problematyki nowych zjawisk w administracji, 
problematyki policji administracyjnej oraz zagadnień współpracy w zakresie działań 
przeciwepidemicznych i powiązanych z tym procesów agregacji dóbr publicznych. Habilitant 
nie boi się podejmować trudnych, a jednocześnie zróżnicowanych problemów teoretycznych. 
Okoliczność ta, zdaniem komisji, musi być wyeksponowana, albowiem rzeczywista 
interdyscyplinarność tematów badawczych nie jest w nauce prawa administracyjnego metodą 
popularną. Z tym większym uznaniem należy odnieść się do prac Habilitanta, w których 
ujawniają się jego zainteresowania nie tylko materią prawnoadministracyjną, ale również tą 
właściwą dla nauk medycznych. Nadto szerokim tłem dla prowadzonych rozważań Habilitanta 
są zagadnienia ekonomiczne.  
Kandydat do tytułu naukowego wnosi zatem znaczny wkład w rozwój nauki prawa 
administracyjnego.   
  

Komisja habilitacyjna stwierdiła, że Habilitant 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 (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., 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) 
  
 Z przedstawionego przez dr Marcina Janika dorobku należy skonstatować,  
że ustawowe przesłanki zostały spełnione w wysokim stopniu, w szczególności dotyczy to 
dorobku dydaktycznego, organizacyjnego, działalności eksperckiej, popularyzatorskiej, udziału 
w projektach badawczych oraz konferencjach naukowych. Dorobek dydaktyczny 
i organizacyjny wiąże się przede wszystkim z pracą na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie Habilitant prowadzi 
wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria w zakresie szerokiej gamy przedmiotów z obszaru 
prawa administracyjnego i nauki administracji. Habilitant prowadził także liczne szkolenia 
adresowane dla pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, 
sporządzał ekspertyzy i opinie prawne na potrzeby różnych podmiotów sektora publicznego.  
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Wszystko to łącznie skłoniło komisję habilitacyjną do uznania, że Habilitant 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. Marcinowi Janikowi stopnia 
doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo za w pełni uzasadnione. 

 
 

DZIEKAN 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 
 

prof. dr hab. Czesław Martysz 
 


