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WIA 0010/4/19-20                                 Szczecin, 14 listopada 2019 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

  

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych prof. dr hab. Andrzej Bałaban,  

po stwierdzeniu quorum, otworzył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych (RN INP), witając 

wszystkich  obecnych.  

 

Nikt z członków RN INP nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący RN INP wskazał, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się najprawdopodobniej dnia 20 

grudnia br., dodając że jeśli wcześniej zajdzie konieczność zorganizowania dodatkowego posiedzenia, to 

będzie ono zwołane. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego 

 

Przewodniczący RN INP wskazał, że projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 INP US został 

przedstawiony Członkom Rady Naukowej INP wraz z projektem Regulaminu dysponowania środkami 

przeznaczonymi na działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego - Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, a także odnoszącymi się  

do powyższej kwestii ogólnouczelnianymi przepisami prawnymi.  

 

Przewodniczący RN INP zgodnie z sugestią Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych 

dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US poprosił o przedstawienie głównych założeń planu 

rzeczowo-finansowego mgr Joannę Sotek - Kierownika Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk Prawnych.  

 

Kierownik Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk Prawnych mgr Joanna Sotek na wstępie swojej wypowiedzi 

zaznaczyła, że plan rzeczowo – finansowy na rok 2020 został skonstruowany zgodnie z zachowaniem zasady 

budżetowej, tj. przychody równe są kosztom. Wskazała, że w planie założono przychody  

na poziomie kwoty 446.256,00 zł. (w tym zawarto subwencję na badania w kwocie  240.000 zł. - ustaloną  

na poziomie roku obecnego). Dodała, że na bazie tej kwoty będą realizowane zadania do momentu 

otrzymania środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nowej subwencji i zgodnie 

z wewnętrznym podziałem środków na poszczególne jednostki całej Uczelni. Zwróciła również uwagę na 

przychody z innych źródeł finansowania - dwóch projektów ministerialnych realizowanych Wydziale Prawa 

i Administracji US. 

Odnosząc się do kosztów zawartych w planie rzeczowo-finansowym mgr Joanna Sotek wskazała,  

że zostały one podzielone ze względu na źródło finansowania, podkreślając szczególną istotę kosztów 

finansowanych z subwencji na badania. Przewidziano m.in. środki na wydawanie publikacji pracowników 

Instytutu w kwocie 100.000 zł oraz uwzględniono środki na dostęp do elektronicznej bazy danych „Legalis”. 

Ponadto w planie rzeczowo-finansowym uwzględniono koszty na publikacje monografii w kwocie 18.000 zł 

w ramach rozliczeń wewnętrznych z Wydawnictwem Naukowym, a także na tłumaczenia - w kwocie 30.000 

zł, udziały w konferencjach w kwocie 28.000 zł oraz delegacje pracowników – w kwocie 17.000 zł.  

Poza tym w kosztach  zawarto jeszcze m.in. koszty związane z realizacją programów ministerialnych  

oraz organizacją konferencji, przy czym konferencje będą realizowane w przyszłym roku jedynie z środków 

zewnętrznych.      
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Przewodniczący RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządził głosowanie. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego 
 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 20 

Głosy na tak: 20 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu dysponowania środkami 

przeznaczonymi na działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Nauk Prawnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Przewodniczący RN INP wskazał że projekt Regulaminu dysponowania środkami przeznaczonymi  

na działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego został 

przedstawiony Członkom Rady w formie elektronicznej i pisemnej. Podkreślił ponadto znaczącą rolę 

Dyrektora Instytutu w dysponowaniu środkami finansowymi i w określaniu celów ich przeznaczenia.  

 

Przewodniczący RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządził głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu dysponowania środkami przeznaczonymi na działalność 

badawczą prowadzoną w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 20 

Głosy na tak: 20 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

 

 

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbytego w dniu 8 listopada 

2019 r 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych prof. dr hab. Andrzej Bałaban przeszedł 

do kolejnego punktu posiedzenia – zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Naukowej  

z dnia 8 listopada br.  

Wobec braku głosów w sprawie zatwierdzenia protokołu Przewodniczący RN INP zarządził głosowanie. 

 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 8 listopada 2019 r.  

 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 20 

Głosy na tak: 20 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

4. Zamknięcie posiedzenia 
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Przewodniczący RN INP zamknął posiedzenie. 

 

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                        Protokolant                                               Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

 

                   mgr Paweł Barabasz                                           prof. dr hab. Andrzej Bałaban 


