
UCHWAŁA NR 2/2014/2015 

RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 3 października  2014 r. 

 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych  

dr. Wojciechowi Gonetowi 

 

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

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r.  

Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), Rada Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego stanowi, co następuje: 

 

 

§1. Rada Wydziału Prawa i Administracji nadaje dr. Wojciechowi Gonetowi stopień 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność prawo 

finansowe.  

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

 i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65,  

poz. 595 ze zm., dalej: Ustawa) o stopień doktora habilitowanego może ubiegać się osoba, 

która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane  

po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej, oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową. 

             Komisja habilitacyjna powołana 7 stycznia 2014 r. przez Centralną Komisję  

do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  

dr. Wojciecha Goneta po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego 

przedstawioną przez kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 

recenzjami Jego osiągnięć stwierdziła, że kandydat spełnia powyższe wymogi ustawowe 

 i wydała pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Wojciechowi Gonetowi stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. 

W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że recenzje zawierają pozytywne 

konkluzje o uznaniu osiągnięć naukowych Habilitanta za znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

prawo oraz pozytywne oceny jego aktywności naukowej, ze wskazaniem zastrzeżeń 

dotyczących monografii stanowiącej główne osiągnięcie naukowe oraz pewnych wątpliwości 

co do pozostałego dorobku. Recenzentka prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic wstrzymała 

się od wyrażenia jednoznacznej opinii, natomiast pozostali powołani w postępowaniu 

recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski oraz dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska 

prof. UW, mimo istniejących wątpliwości, w swoich konkluzjach poparli wniosek o nadanie  

dr. Wojciechowi Gonetowi stopnia doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji 

habilitacyjnej (dr hab. Marek Zdebel prof. UŚ), jak i jej pozostali członkowie (dr hab. Kinga 

Flaga-Gieruszyńska prof. US, dr hab. Małgorzata Stahl prof. UŁ oraz dr hab. Rajmund 

Molski prof. US) przedstawili swoje opinie, w których uznali – mimo podnoszonych przez 

nich zastrzeżeń – pozytywną opinię za dopuszczalną, zwracając uwagę na słabość monografii 



i jednocześnie ogólnie pozytywną ocenę pozostałego dorobku. Podkreślono istotną aktywność 

Habilitanta w pozyskiwaniu grantów i Jego udział w projektach badawczych. Pozytywnie 

odniesiono się do dorobku Habilitanta w zakresie działalności dydaktycznej oraz aktywności 

organizacyjnej.  

W opinii większości członków Komisji dr Wojciech Gonet spełnia ustawowe 

wymagania w zakresie stopnia doktora habilitowanego. Z tych względów na podstawie art. 

18a ust. 8 powołanej wyżej ustawy Komisja podjęła w głosowaniu jawnym, większością 

głosów (przy sześciu głosach za i jednym wstrzymującym się), uchwałę o pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku o nadanie dr. Wojciechowi Gonetowi stopnia doktora habilitowanego 

nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność prawo finansowe. 

 

Podczas posiedzenia Rady Wydziału podjęto dyskusję, w której jako pierwszy głos 

zabrał prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski, przedstawiając stanowisko Komisji habilitacyjnej. 

Profesor wskazał, że cały dorobek Habilitanta po osiągnięciu przez niego stopnia doktora 

obejmuje oprócz monografii, przedstawianej jako osiągnięcie habilitacyjne dotyczące 

naprawy finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, jeszcze trzy inne prace  

o charakterze monograficznym oraz pięć systematycznych komentarzy do ustaw, a ponadto 

68 artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz innych prac. Artykuły w zdecydowanej 

większości zostały opublikowane  w tzw. punktowanych czasopismach, takich jak: „Finanse 

Komunalne”, „Samorząd Terytorialny”, „Przegląd Legislacyjny”, „Przegląd Sądowy”, 

„Prawo Bankowe” (które istniało do 2008 r.). Jeżeli chodzi o prace zwarte, były one 

publikowane 

w takich wydawnictwach, jak Municypium, Difin, Lexis Nexis, Wolters Kluwer, a więc 

uznanych na rynku prawniczym.  

 

Na wniosek Dziekana dra hab. Zbigniewa Kuniewicza prof. US prof. Zbigniew Ofiarski 

przedstawił również konkluzję recenzji prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic:  

Dr Wojciech Gonet spełnia wymagania określone w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.), ponieważ przedstawił jednotematyczny cykl 

publikacji oraz monografię, która w tym dorobku jest jednak pozycją najsłabszą. Jego 

pozostały opublikowany dorobek naukowy jest znaczący, zarówno w aspekcie ilościowym, jak 

i jakościowym. Spełnia ponadto prawie wszystkie ze szczegółowych kryteriów oceny 

sformułowanych w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 

Publikacje dra Wojciecha Goneta są dojrzałe, stanowią samodzielne rozwiązanie 

istotnych problemów naukowych, a Jego znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej 

„prawo” przejawia się przede wszystkim w kompleksowym, wyczerpującym i wielowątkowym 

ujęciu problematyki gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Pod tym 

względem ujęcie prezentowanej problematyki ma charakter oryginalny, a Jego publikacje 

stanowią udane przedsięwzięcie naukowe i wydatnie podnoszą ocenę umiejętności ich Autora 

jako badacza. 

Zarówno dorobek naukowy, zgromadzony przed wszczęciem przewodu 

habilitacyjnego, jak i inne obszary naukowej aktywności Habilitanta, pozwalają na 

stwierdzenie, że dr Wojciech Gonet jest osobą o ukształtowanej sylwetce naukowej, a także 

ugruntowanej w środowisku nauki prawa finansowego pozycji członka społeczności 

akademickiej. Biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny Jego dorobku, stwierdzam, że 

zasługuje on w sumie na pozytywną ocenę i uzasadnia podjęcie etapów procedury 

zmierzającej do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.    



 

W dalszej kolejności głos zabrał Dziekan WPiA, stwierdzając, że z konkluzji recenzji należy 

wnosić, że ocena jest pozytywna. Zapytał także, czy przed głosowaniem Komisji prof. 

J. Glumińska-Pawlic zgłosiła inne zastrzeżenia niż te, które zawarła w konkluzji recenzji. 

Prof. Z. Ofiarski zaprzeczył, by prof. J. Glumińska-Pawlic zgłaszała inne zastrzeżenia.  

Dyskusję zakończył prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban¸ który podkreślił, że konkluzja jest 

pozytywna, a recenzentka nie sprzeciwiła się w głosowaniu, tylko wstrzymała od głosu. 

Dlatego ocenę Komisji należy traktować jako pozytywną.  

 

 

Mając powyższe na uwadze, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego dr. Wojciechowi Gonetowi. 

 

 

 

Wyniki głosowania: 

- uprawnionych do głosowania – 25 

- obecnych – 18 

- ważnych – 18 

- oddanych za – 15 

- oddanych przeciw – 1 

- oddanych wstrzymujących się – 2. 

 

 


