
Uchwała nr 8/2016 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 7 marca 2016r. 

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marcinowi 

Wiszowatemu 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. Marcinowi Wiszowatemu 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. Marcina Wiszowatego i Jego wkład w rozwój 

nauki prawa, w szczególności w zakresie prawa konstytucyjnego oraz pozytywnymi 

recenzjami dorobku naukowego Habilitanta, w zakresie osiągnięć dydaktycznych, 

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

Krzysztofa Skotnickiego (Uniwersytet Łódzki), dr. hab. Marcina Wiącka (Uniwersytet 

Warszawski) i prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu).  

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 „Zasada 

monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich 

monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Gdańsk 2015 r., 

Wydawnictwo UG), w której dr Marcin Wiszowaty zaprezentował wyniki swoich 

kilkuletnich badań, przedstawionych w sposób bardzo rzetelny ukazujących nie tylko 

erudycję Habilitanta, ale również ogrom pracy, który został wykonany. Tematyka podjęta 

w Jego monografii jest obszarem, który dotychczas nie był przedmiotem pogłębionych 



badań na gruncie prawa konstytucyjnego, co również stanowi znaczny walor tego dzieła. 

Ponadto, Habilitant posiada istotne osiągnięcia naukowo-badawcze m.in. 42 publikacje 

opublikowane po doktoracie (1 monografia, 1 komentarz, 13 artykułów, 1 glosa oraz 18 

rozdziałów w monografiach, a także hasła w encyklopedii i leksykonach, recenzje oraz 

opinie prawne).  

Głównymi tematami badawczymi podejmowanymi przez dr. Marcina Wiszowatego 

była problematyka: regulacji prawnej lobbingu i rzecznictwa interesów oraz związana z 

nimi etyka w życiu publicznym, ustroju monarchicznego i charakterystycznego dla niego 

instytucji; kwestia współczesnych przejawów tradycyjnych (przedkonstytucyjnych) 

instytucji prawnoustrojowych. Na szczególną uwagę zasługuje udział Habilitanta w 

licznych konferencjach naukowych; krajowych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w 

projekcie badawczym w ramach grantu MNiSW: ”Prawowitość władzy państwowej”, pod 

kierunkiem prof. M. Masterniak – Kubiak z Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Komisja bardzo pozytywnie oceniła dorobek popularyzatorski i dydaktyczny wiążący 

się z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez dr Marcina Wiszowatego, a także 

przygotowywaniem opinii prawnych oraz ekspertyz na zlecenie Instytutu Spraw 

Publicznych w Warszawie, Fundacji im Stefana Batorego w Warszawie, Instytutu Spraw 

Obywatelskich w Łodzi oraz Kancelarii Senatu oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 

Sejmu RP.  

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 

 

 

 


