
 

 

Uchwała Nr 92 / 2017 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych  

dr. Wojciechowi Organiściakowi  
 

 
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 26 maja 2017 r. Rada Wydziału stanowi: 
 

§ 1 
Nadać dr. Wojciechowi Organiściakowi 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 6 grudnia 2016 r. oraz pozytywne  
recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego sporządzone dr hab. prof. 
UWr Józefa Koredczuka z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. prof. KUL Waldemara 
Bednaruka z KUL Jana Pawła II i prof. dr hab. Mariana Mikołajczyka z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
stwierdza, że dr Wojciech Organiściak spełniła wymagania stawiane kandydatom ubiegającym 
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja habilitacyjna uznała, że przedstawiona przez 
doktora Wojciecha Organiściaka rozprawa Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne 
narodu polskiego, to dzieło nowatorskie, pierwsze tak kompleksowe w polskiej literaturze 
historii prawa na temat dzieła Wincentego Skrzetuskiego. Jest to dzieło merytorycznie wysoce 
dopracowane i dobrze napisane oraz udokumentowane. Wnosi nowe propozycje do dyskusji 
historyków prawa, jest oparte na wieloletnich badaniach Habilitanta. Bez wątpienia wskazana 
monografia jest osiągnięciem naukowym w rozumieniu przepisów polskiej ustawy i stanowi 
znaczący wkład w rozwój nauki z zakresu historii prawa. 



 
Komisja stwierdziła również, że dorobek naukowy doktora Wojciecha Organiściaka po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora, to 2 monografie (w tym jedna stanowiąca osiągnięcie 
naukowe będące podstawą w postępowaniu o nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, a druga – to opublikowany doktorat), 21 artykułów (opublikowanych  
w czasopismach), 37 rozdziałów prac zbiorowych (w tym 2 we współautorstwie,  
1 w j. angielskim i 1 w j. francuskim), 6 recenzji oraz 3 opracowania materiałów archiwalnych. 
 Komisja habilitacyjna stwierdziła, 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 (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) 
oraz rozdziału drugiego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 
października 2015 r. w szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie 
tytułu profesora (Dz.U. z dnia 10 listopada 2015, poz. 1842). 
 Członkowie Komisji habilitacyjnej zauważyli, że Doktor Wojciech Organiściak posiada 
także znaczący dorobek dydaktyczny oraz popularyzatorski. W szczególności, Habilitant 
prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie z zakresu historii prawa, historii ustroju Polski na tle 
powszechnym, prawa rzymskiego, historii prawa wojskowego w Polsce, historii adwokatury  
w Polsce na tle europejskim, historii organów ochrony prawnej w Polsce, historii wojen  
i wojskowości w Polsce, historii procesu karnego, organizacji systemu obronności państwa 
oraz historii administracji.  

Ponadto Habilitant jest autorem dwóch szkiców dla celów dydaktyki na temat prawa 
pracy II Rzeczypospolitej oraz prawa ubezpieczeń społecznych II Rzeczypospolitej. 
Sprawował również opiekę naukową nad studentami, prowadząc seminaria licencjackie  
i sporządzając recenzje prac zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Brał również udział  
w przygotowaniu studentów I roku studiów prawniczych do Olimpiady Historyczno-Prawnej. 

Habilitant brał udział w licznych krajowych i  międzynarodowych konferencjach, często 
łącząc to z wygłaszaniem referatów. 

Ponadto, Habilitant był sekretarzem redakcji czasopisma „Z Dziejów Prawa”, a także 
współredaktorem kilku prac zbiorowych. Był Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów 
Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gliwicach. 

Istotne jest także członkostwo doktora Wojciecha Organiściaka w Sekcji Prawnej 
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. 

Habilitant uczestniczył w projekcie badawczym finansowanym przez Fundusz 
Wyszehradzki nt. Implementation of European Union Standards in Education and Science of 
V4 Countries (project No 3053-2002-IV). 
 Wszystko to łącznie skłoniło Komisję habilitacyjną do uznania, że Habilitant posiada 
istotny dorobek dydaktyczny, popularyzatorski oraz organizacyjny w rozumieniu rozdziału 
drugiego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 
r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora 
(Dz.U. z dnia 10 listopada 2015, poz. 1842). 

Wobec powyższego członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach uznali podjęcie uchwały o nadaniu dr. Wojciechowi Organiściakowi 
stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo za w pełni uzasadnione. 

 
DZIEKAN 

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

 
prof. dr hab. Czesław Martysz 

 


