
Uchwała nr 67/2015 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 28 września 2015r. 

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  dr Annie Sylwestrzak 

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 (Dz. U. nr 65, 

poz.595, z późn. zm.) Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

uchwala, co następuje: 

§1. Nadaje się dr Annie Sylwestrzak 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 dorobku naukowego dr Anny Sylwestrzak i Jej 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. Ewę Bagińską, prof. UW, dr. hab. 

Jacka Wiercińskiego  i dr. hab. Jerzego Bieluka. 

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 (Dz.U. nr 65, 

poz.595, z późn.zm.)  jest monografia pod tytułem „Użytkowanie. Konstrukcja prawna, 

Wolters Kluwer Business 2013 r. (ss.620) . W doktrynie prawa cywilnego zagadnienie 

użytkowania nie było dotychczas przedmiotem opracowania monograficznego, w związku 

z czym wypełnia ono istotną lukę w polskiej literaturze prawniczej. 

Ponadto, dr Anna Sylwestrzak posiada istotne osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu 

prawa rodzinnego i prawa rzeczowego (w szczególności z zakresu prawa sąsiedzkiego), 

uzupełnione o glosy, komentarze i monografię. Drugi nurt badań, równie wysoko 

ocenionych przez Komisję, dotyczy prawa rodzinnego, w tym prawa małżeńskiego oraz 



pochodzenia i sytuacji prawnej dziecka.  Na szczególną uwagę zasługuje stojący na 

wysokim poziomie komentarz do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Za szczególnie cenną Komisja uznała opiekę nad sekcją cywilną koła naukowego  - 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. 

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: 37 osób, obecnych: 26 osób, oddano: 26 głosów, za: 25 

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

Dziekan 

Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 

 

 

 


