
Uchwała nr 2/2016 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 11 stycznia 2016r. 

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Grzegorzowi 

Wierczyńskiemu 

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. Grzegorzowi Wierczyńskiemu 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. Grzegorza Wierczyńskiego i Jego wkład w rozwój 

nauki prawa, w szczególności teorii i filozofii prawa oraz pozytywnymi recenzjami 

dorobku naukowego Habilitanta, w zakresie osiągnięć dydaktycznych, popularyzatorskich 

i współpracy międzynarodowej, sporządzonymi przez dr. hab. Stanisława Czepitę, prof. 

USz (Uniwersytet Szczeciński), dr. hab. Marzenę Kordelę (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza) i prof. dr. hab. Jerzego Zajadło (Uniwersytet Gdański).  

Osiągnięciem naukowym Habilitanta 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 „Udostępnianie 

informacji o prawie  jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Gdańsk 2015 r., 

Wydawnictwo UG), w której dr Grzegorz Wierczyński przedstawił wyniki swoich 

kilkuletnich badań przeprowadzonych w ramach grantu „Przekazywanie informacji o 

ustanowionych normach prawnych”. Ponadto, Habilitant posiada istotne osiągnięcia 

naukowo-badawcze m.in. 33 publikacje opublikowane pod doktoracie (2 monografie, 1 

komentarz, 2 podręczniki akademickie, 15 artykułów, 7 glos oraz 5 rozdziałów w 

monografiach).  



Głównymi tematami badawczymi podejmowanymi przez dr. Grzegorza 

Wierczyńskiego była problematyka: ogłaszania prawa, źródeł prawa, techniki 

prawodawczej oraz informatyka prawnicza. Publikacje te mają charakter 

interdyscyplinarny co sytuuje je na styku teorii prawa, prawa administracyjnego, prawa 

konstytucyjnego oraz informatyki prawniczej powodując znaczny wpływ na rozwój 

wspomnianych dyscyplin naukowych. Na szczególną uwagę zasługuje udział Habilitanta w 

licznych konferencjach naukowych; krajowych i międzynarodowych oraz kierowanie 

dwoma projektami badawczymi: ”Przekazywanie informacji o ustanowionych normach 

prawnych” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) oraz „System informacji w 

pracy sędziego” (finansowany w ramach środków na finansowanie działalności statutowej 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).  

Komisja bardzo pozytywnie oceniła dorobek popularyzatorski i dydaktyczny wiążący 

się z opracowaniem wspólnie z W.R. Wiewiórowskim podręcznika akademickiego z 

informatyki prawniczej, a także wypromowaniem 48 licencjatów administracji i 84 

magistrów administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

W związku z powyższym Kandydat spełnił 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: 37 osób, obecnych: 27 osób, oddano: 27 głosów, 

za: 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.  

 

Dziekan 

Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 

 

 

 


