
 

 

Uchwała Nr 37/2018 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

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

dr Marcie Szuniewicz-Stępień  
 

 
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 19 marca 2018 r. Rada Wydziału stanowi: 
 

§ 1 
Nadać dr Marcie Szuniewicz-Stępień 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 5 września 2017 r. oraz pozytywne  
recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego sporządzone przez  
prof. dr hab. Dariusza Dudka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr 
hab. Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Marka Zielińskiego 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach stwierdza, że dr Marta Szuniewicz-Stępień spełniła wymagania 
stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja Habilitacyjna uznała, że przedstawiona przez 
Doktor Martę Szuniewicz-Stępień rozprawa Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka 
ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 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 międzynarodowego publicznego. 

Komisja Habilitacyjna uznała rozprawę Ochrona bezpieczeństwa państwa jako 
przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1789). 

Pozostała aktywność naukowa Habilitantki spełnia wymogi prawnie niezbędne do uzyskania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dorobek naukowy doktor Marty Szuniewicz-
Stępień po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, to 3 monografie (w tym jedna stanowiąca 
osiągnięcie naukowe będące podstawą w postępowaniu o nadania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego), 17 artykułów (13 opublikowanych w czasopismach polskich i 4 w j. 
angielskim, w tym w czasopismach zagranicznych), 19 rozdziałów prac zbiorowych (w tym 3 
w j. angielskim) oraz redakcje dwóch prac zbiorowych. 

Pani doktor Marta Szuniewicz-Stępień posiada także znaczący dorobek dydaktyczny oraz 
popularyzatorski. W szczególności, Habilitantka prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie 
z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, międzynarodowej 
ochrony praw człowieka, praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, 
ochrony własności intelektualnej, prawnych podstaw bezpieczeństwa oraz międzynarodowego 
prawa morza.  

Habilitantka brała udział w licznych krajowych i  międzynarodowych konferencjach, często 
łącząc to z wygłaszaniem referatów. 

Habilitantka pełniła funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marioli 
Madej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
(tytuł pracy: Organizacja ochrony ludności w Rzeczypospolitej Polskiej) 

Ponadto, Habilitantka jest redaktorem tematycznym oraz sekretarzem redakcji czasopisma 
„Międzynarodowe Praw Humanitarne”. 

Habilitantka brała też udział w pracach jury Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach 
Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Habilitantka uczestniczyła w 10 projektach badawczych realizowanych na Akademii 
marynarki Wojennej w Gdyni. 

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 Marcie Szuniewicz-Stępień 
stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo za w pełni uzasadnione. 

 
 

DZIEKAN 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 
 

prof. dr hab. Czesław Martysz 
 


