
Uchwała nr 34/2017 
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 27 marca 2017r. 
 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Władysławowi 
Wojciechowi Mogilskiemu 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. Władysławowi Wojciechowi Mogilskiemu  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 uchwałą wyrażającą pozytywną opinię Komisji Habilitacyjnej, powołanej 

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, uwzględniającą ocenę dorobku naukowego dr. 

Władysława Wojciecha Mogilskiego i Jego wkład w rozwój nauki prawa, w szczególności 

prawa ubezpieczeniowego oraz recenzjami dorobku naukowego Habilitanta, w zakresie 

osiągnięć dydaktycznych, organizatorskich i popularyzatorskich, sporządzonymi przez prof. 

dr. hab. Zdzisława Brodeckiego,  prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika i prof. dr. hab. Piotra Machnikowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 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 póź. zm.) jest cykl publikacji nt. „Ubezpieczenia obowiązkowe jako 

forma prawna przymusu ubezpieczeniowego”, w których dr Władysław Wojciech Mogilski 

zaprezentował swój dorobek naukowy w postaci jednotematycznego cyklu publikacji 

poświęconemu problematyce prawnej ubezpieczeń obowiązkowych. 

Dorobek naukowy Habilitanta jest znaczący, zarówno z punktu widzenia ilościowego, jak i 

jakościowego, posiada istotne osiągnięcia naukowo-badawcze, m.in. 16 publikacji w 

książkach i pracach zbiorowych, 34 artykuły, 6 redakcji książek i periodyków, 9 recenzji i 10 

ekspertyz i opinii pranych.  



Głównymi tematami badawczymi  w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego podejmowanymi 

przez Habilitanta jest prewencja ubezpieczeniowa, prawo ubezpieczeń morskich, umowa 

ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej oraz ubezpieczenia obowiązkowe. 

 W związku z powyższym Kandydat spełnia 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: 40 osób, obecnych: 26 osób, oddano: 26 głosów, 

za:15 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się 5 głosów. 

 

 

Dziekan 
Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 

 


