
Uchwała nr 114/2016 
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 12 grudnia 2016r. 
 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie 
Balwickiej-Szczyrbie w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 

 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 

2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się dr Małgorzacie Balwickiej-Szczyrbie stopień doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo, 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjęła powyższą 

uchwałę, po zapoznaniu się z jednomyślną uchwałą wyrażającą pozytywną opinię Komisji 

Habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, uwzględniającą 

ocenę bogatego dorobku naukowego dr.Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby i Jej znaczący 

wkład w rozwój nauki prawa, w szczególności prawa cywilnego oraz pozytywnymi 

recenzjami dorobku naukowego Habilitantki, w zakresie osiągnięć dydaktycznych, 

popularyzatorskich i współpracy międzynarodowej, sporządzonymi przez prof. dr. hab. 

Janinę Panowicz-Lipską (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Ewę 

Bagińską (Uniwersytet Gdański) i  dr. hab. Magdalenę Habdas (Uniwersytet Śląski w 

Katowicach).  

Osiągnięciem naukowym Habilitantki w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) jest monografia pod tytułem „  Korzystanie z 

nieruchomości przez przedsiębiorców przemysłowych – właścicieli urządzeń 

przesyłowych” (Warszawa 2015r., Wolters Kluwer, ss.446), w której dr Małgorzata 

Balwicka-Szczyrba zaprezentowała wysoki poziom merytorycznych rozważań oraz 

przedstawiła katalog potencjalnych sposobów korzystania z nieruchomości przez 

przedsiębiorców przesyłowych wraz z ich charakterystyką. 

 



Ponadto, Habilitantka posiada istotne osiągnięcia naukowo-badawcze m.in. 1 

opracowanie monograficzne, 2 opracowania komentarzowe, 3 opracowania będące 

rozdziałami w książkach, 17 publikacji artykułowych, 7 glos, 1 recenzję i opublikowaną 

opinię prawną. Znaczna część publikacji została ogłoszona w czasopismach 

wysokopunktowanych. 

Głównymi tematami badawczymi podejmowanymi przez dr. Małgorzatę Balwicką-

Szczyrba w zakresie prawa cywilnego była problematyka prawa rzeczowego,  służebności 

i zarządu nieruchomości wspólnej na gruncie ustawy o własności lokali, prawa zobowiązań 

– w przedmiocie przedawnienia roszczeń deliktowych oraz prawa rodzinnego w zakresie 

instytucji zawarcia małżeństwa. Poza tym, przedmiotem badań były zagadnienia z zakresu 

prawa energetycznego i prawa ochrony zdrowia. 

Na szczególną uwagę zasługuje udział Habilitantki w  konferencjach naukowych; 

wygłaszając na nich 6 referatów i prezentując wyniki badań w formie plakatu. 

Poza tym sprawowała opiekę nad sekcją cywilną Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni 

Prawnej. Poza uczelnią Habilitanta prowadziła liczne szkolenia oraz opracowywała 

ekspertyzy i przygotowywała opinie  i analizy prawne. 

W związku z powyższym Kandydatka spełniła wymagania ustawowe, od których 

uzależniono nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

Mając powyższe na względzie Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego postanowiła jak na wstępie. 

 Wynik głosowania: uprawnionych: 39 osób, obecnych 33 osoby, oddano: 33 głosy, za 

32 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos. 

 

Dziekan 
Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 

 


