
 

 

Uchwała Nr 2/2018 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 23 stycznia 2018 r.  
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych  

dr. Tomaszowi Szewcowi 
 

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

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1789) w związku z uchwałą Komisji habilitacyjnej z dnia 9 stycznia 2018 r. Rada Wydziału 
stanowi: 
 

§ 1 
Nadać dr. Tomaszowi Szewcowi 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.  

 
W dniu 9 stycznia 2018 r. Komisja Habilitacyjna, powołana 10 maja 2016 r. przez Centralną 
Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, podjęła uchwałę opiniującą negatywnie  nadanie dr 
Tomaszowi Szewcowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
prawnych, w dyscyplinie prawo. 
Pomimo podjęcia przez Komisję Habilitacyjną uchwały o treści jak wyżej, po zapoznaniu się z: 

- uzasadnieniem uchwały z dnia 9 stycznia 2018 r. Komisji Habilitacyjnej,  
- protokołem z dnia 9 stycznia 2018 r. posiedzenia Komisji Habilitacyjnej, 
- recenzjami sporządzonymi przez: prof. UWr. dr hab. Jerzego Korczaka  
z   Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marka Szewczyka z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Andrzeja Matana z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, 
- pisemnymi opiniami sporządzonymi przez: prof. dr hab. Małgorzatę Stahl  
z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Mirosława Steca z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prof. dr hab. Grzegorza Łaszczycę z Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach oraz dr hab. Annę Wierzbicę z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
oraz po przeprowadzeniu dyskusji w przedmiotowej sprawie, której szczegółowy 



 
przebieg odzwierciedla protokół z posiedzenia z Rady Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2018 r., Rada Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stwierdza, że dr Tomasz 
Szewc spełnił wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego. 
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uznała, że 

pomimo krytycznych uwag Komisji Habilitacyjnej do przedstawionego przez Habilitanta dzieła 
pt. Skarga powszechna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach, Katowice 2016, wskazane dzieło stanowi osiągnięcie w rozumieniu art. 16 ust. 1  
i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1789).   

Zastrzeżenia członków Komisji Habilitacyjnej zostały ocenione przez Radę Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako uwagi mieszczące się  
w granicach dyskusji naukowej. W tym kontekście podkreślenia wymaga okoliczność, że Rada 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nie podzieliła 
stanowiska zaprezentowanego w uzasadnieniu uchwały Komisji Habilitacyjnej jakoby 
sformułowane przez dr Tomasza Szewca tezy rozprawy - zarówno główna jak i szczegółowe - 
były fałszywe, mogące wprowadzać w błąd co do charakteru skargi będącej przedmiotem 
rozprawy. Sformułowane przez Komisję Habilitacyjną uwagi krytyczne nie umniejszają ogólnej 
pozytywnej oceny dzieła. Nadto zwrócono uwagę na to, że wbrew informacji zawartej na 
okładce książki habilitacyjnej autorstwa dr Tomasza Szewca, książka ta nie była przedmiotem 
opinii, lecz recenzji wydawniczych sporządzonych przez prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego  
z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. Kazimierza Bandarzewskiego z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  

Powyższe ustalenia przesądziły o tym, że Rada Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uznała przedłożone przez Habilitanta dzieło za 
opracowanie naukowe wnoszące znaczny wkład w rozwój nauki prawa administracyjnego,  
w tym prawa samorządu terytorialnego.  

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wysoko 
oceniła także pozostały dorobek naukowy dr Tomasza Szewca, opublikowany po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk prawnych. Dorobek ten obejmuje ponad 40 pozycji, co niewątpliwie 
stanowi znaczne osiągniecie, jeśli weźmie się pod uwagę m.in. to, że wśród publikacji tych 
znajdują się także monografie autorstwa Habilitanta: „Dostosowanie prawa polskiego do zasad 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, 
„Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2007, „Publicznoprawna ochrona informacji”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007. Nadto 
dr Tomasz Szewc we wskazanym okresie był współautorem 8 innych monografii. W opinii 
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wysoką wartość 
merytoryczną prezentują także opublikowane przez dr Tomasza Szewca artykuły naukowe,  
w liczbie ok. 30. Okoliczność opublikowania tychże artykułów w recenzowanych pismach 
naukowych istotnych dla nauki prawa administracyjnego, w tym prawa samorządu 
terytorialnego, takich jak „Samorząd Terytorialny”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Prawa 
Publicznego”, „Monitor Prawniczy”, „Przegląd Sądowy”, „Administracja. Teoria – Dydaktyka- 
Praktyka” jednoznacznie przesądza o ich wysokiej ocenie merytorycznej.  

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oceniła 
również dorobek dydaktyczny i organizacyjny Habilitanta. Dorobek ten wiąże się przede 
wszystkim z pracą dr Tomasza Szewca na stanowisku adiunkta na Politechnice Śląskiej w 
Gliwicach, gdzie Habilitant prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria w zakresie 
szerokiej gamy przedmiotów nie tylko z obszaru prawa administracyjnego czy nauki 
administracji. Dr Tomasz Szewc uczestniczy także w projektach badawczych realizowanych 
na Politechnice Śląskiej (w jednym przypadku jako współkierujący projektem). Habilitant był 
również uczestnikiem badań dotyczących informatyzacji procedur prawniczych prowadzonych 
w ramach Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Efektem powyższego było opracowanie zasad informatyzacji tworzenia aktów prawa 
miejscowego.  

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
przeanalizowała także aktywność Habilitanta w zakresie współpracy z instytucjami, 
organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki, w kraju i za 
granicą. Uwagę zwrócono m.in. na udział dr Tomasza Szewca w programie europejskim 
„Kapitał Ludzki”, gdzie opracował materiał ekspercki „Problemy współczesnej administracji” 



 
(zamieszczony na portalu internetowym „SIŁA WIEDZY” – współfinansowanym w ramach 
Poddziałania 4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 
Odnotowano również, że Habilitant jest stałym recenzentem International Journal of 
Contemporary Management (czasopismo Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

 
W konkluzji Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

stwierdza, że dr Tomasza Szewc spełniła wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się  
o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Nadto w opinii Rady Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 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. 2017 r. poz. 
1789) oraz rozdziału drugiego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 
października 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie 
tytułu profesora (Dz.U. poz. 1586). 
  

Wobec powyższego członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach uznali, że nie popierają uchwały komisji habilitacyjnej dotyczącej 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Szewcowi. 

Jednocześnie członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach uznali podjęcie uchwały o nadaniu dr. Tomaszowi Szewcowi stopnia doktora 
habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo za w pełni uzasadnione. 

 
 
 
 
 

DZIEKAN 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 
 

prof. dr hab. Czesław Martysz 
 


