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WIA 0010/5/19-20                                 Szczecin, 19 grudnia 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.  

 

Następnie Przewodniczący RN INP poprosił o poprowadzenie posiedzenia Zastępcę Przewodniczącego RN 

INP dr hab. Kingę Flaga-Gieruszyńską, prof. US. 

 

Z-ca Przewodniczącego RN INP dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US zwróciła uwagę na niepełny 

skład komisji skrutacyjnej podczas posiedzenia, i poprosiła o wyrażenie zgody na powołanie  komisji 

skrutacyjnej na potrzeby jednego posiedzenia, a następnie zaproponowała jako kandydatów Pana dr hab.  

Olgierda Boguckiego, Panią dr Ewę Kowalewską oraz Panią dr Ewę Koniuszewską.   

 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wskazała, iż w porządku obrad nastąpiła zmiana i został z niego zdjęty 

punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. Ewy Gajdy, prof. US 

o udzielenie płatnego urlopu naukowego, ze względu na fakt wątpliwości interpretacyjnych co do przepisu 

Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce odnoszącego się do zasad udzielania urlopu naukowego. Z tego 

powodu do czasu rozstrzygnięcia tych wątpliwości wstrzymane będzie podjęcie przedstawionej uchwały. 

 

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

 

Zastępca Przewodniczącego RN INP poinformowała, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w styczniu 

2020 roku.  

 

Głos zabrała Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US wskazując,  

że takie posiedzenie będzie musiało odbyć się w pierwszej połowie stycznia 2020 roku,  

ze względu na fakt, że dnia 17 grudnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie komisji habilitacyjnej  

dr. Michała Peno oraz istnienie wymogu 30-dniowego terminu wyznaczenia posiedzenia Rady Naukowej 

Instytutu celem nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Z-ca Przewodniczącego RN INP przeszła do kolejnych punktów posiedzenia - w sprawie zaopiniowania 

regulaminu organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów i warsztatów Instytutu Nauk 

Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w sprawie zaopiniowania projektu planu działalności 

badawczej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego na okres do 31 grudnia 2020 r., prosząc  

o przedstawienie informacji ich dotyczących Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych (Dyrektor INP) Panią  

dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacji konferencji naukowych, 

sympozjów, seminariów i warsztatów Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu działalności badawczej Instytutu Nauk 

Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego na okres do 31 grudnia 2020 r. 
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Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US wskazała,  

że do przedstawienia projektu planu działalności badawczej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego na okres do 1 stycznia - 31 grudnia 2020 zobligowana jest na podstawie obowiązujących 

przepisów przejściowych Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego. Plan działalności badawczej ten będzie 

również realizowany przez Dyrektora Instytutu wybranego w drodze konkursowej od 1 stycznia 2021 roku. 

 

Dyrektor INP podkreśliła, że projekt planu działalności badawczej oparty na dwóch ogólnych założeniach, 

które koncentrują się wokół założeń naukowych (opierających się na istnieniu w strukturze organizacyjnej 

zespołów badawczych,  pracowniach i Klinice Prawa): 

 zapewnienie permanentnego podnoszenia rangi Instytutu Nauk Prawnych US wśród innych 

jednostek naukowych poprzez systematyczne zwiększanie liczby publikacji w renomowanych 

czasopismach i wydawnictwach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym  

oraz przez intensyfikację współpracy między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi  

i instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.   

 postępująca integracja wewnętrzna pracowników Instytutu, koncentrującą się na rozwoju 

działalności utworzonych zespołów badawczych, a także integracja zewnętrzna o charakterze 

interdyscyplinarnym, odnosząca się do współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 

Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i jednostkami o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym  

 i międzynarodowym.  

Celami działalności badawczej Instytutu są: optymalizacja rangi Instytutu oraz podwyższenie jakości badań 

naukowych, efektywne zarządzanie zasobami i rozwojem Instytutu. Zasady dysponowania środkami 

przeznaczonymi na prowadzenie pracy badawczej: zasady instytucjonalne, zasady rodzajowe i indywidualne. 

Wskazując na zasady indywidualne podkreśliła istnienie narzędzia bezpośredniego - polecenia służbowego. 

Przywołała przy tym również problem pracowników, którzy nie realizują przedstawianych założeń w tempie 

pracy naukowej. 

Dyrektor INP wskazała, iż zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na prowadzenie pracy 

badawczej przez Instytut w 2021 roku na mocy obowiązujących przepisów należy  przedstawić Rektorowi 

Uniwersytetu Szczecińskiego, i takie zarządzenie już zostało przez Radę przyjęte i zaopiniowane. 

W sprawie regulaminu organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów i warsztatów Instytutu 

Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego Dyrektor INP omówiła co w przedstawianym regulaminie jest 

zawarte, w szczególności zwracając uwagę na definicje konferencji uczelnianej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej, a także  seminariów i warsztatów naukowych. 

W odniesieniu do wypowiedzi Dyrektor INP głos zabrał Przewodniczący RN INP dr hab. Andrzej Bałaban, 

prof. US w sprawie pracowników, którzy nie wykazują publikacji i form oddziaływania na ich pracę 

wskazując m.in. na możliwość przesunięcia pracowników naukowo-badawczych na etaty dydaktyczne,  

ale i wykorzystanie narzędzia postępowania dyscyplinarnego. 

Dyrektor INP dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US odpowiadając, stwierdziła, że przeszeregowanie 

pracowników na stanowiska dydaktyczne wymaga zgody pracownika, a w Instytucie Nauk Prawnych US 

brak zgody głównie charakteryzował pracowników samodzielnych. Dodała, że nie istnieje mechanizm 

prawny, który nadawałby narzędzia do przekwalifikowania takich pracowników z mocy prawa.  
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Dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US zgodził się z wypowiedzią Dyrektor INP, stwierdzając, że środki 

oddziaływania na pracowników są niewielkie. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody, aby zmienić swój status 

zatrudnienia, to jedynym środkiem oddziaływania jest ocena pracownika.  Zwrócił ponadto uwagę,  

na istniejący w Instytucie problem publikowania i kwestią do zastanowienia pozostaje sposób, w jaki odnieść 

się do pracowników badawczych, którzy nie publikują. 

Z-ca Przewodniczącego RN INP dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US zarządziła głosowania  

w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej na aktualne posiedzeniu Rady Naukowej – 

przewodniczącego komisji oraz jej członków, po uprzednim wniosku dr hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. 

US, o uchylenie tajności głosowania. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Naukowej 

Instytutu Nauk Prawnych US w dniu 19 grudnia br. 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Olgierd Bogucki - przewodniczący 16 - - 

2. dr Ewa Kowalewska – członek komisji 16 - - 

3. dr Ewa Koniuszewska – członek komisji 16 - - 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacji konferencji naukowych, sympozjów, 

seminariów i warsztatów Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu działalności badawczej Instytutu Nauk Prawnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego na okres do 31 grudnia 2020 r. 

 
Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia monografii habilitacyjnej nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego 

do LV Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z 

dziedziny nauk prawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia rozprawy doktorskiej nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego do LV Konkursu 

„Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk 

prawnych. 
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Z-ca Przewodniczącego RN INP poinformowała o 55 edycji Konkursu „Państwa i Prawa”   

i przedstawiła pracowników Instytutu Nauk Prawnych, co do których będą podejmowane uchwały ws. 

zgłoszenia do konkursu, tj. pracy habilitacyjnej dr hab. Agnieszki Choduń oraz prac doktorskich  

dr Marzeny Radziun oraz dra Marcina Stępnia jako osoby niezatrudnionej w Instytucie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia monografii habilitacyjnej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 

Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego do LV Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace 

habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Agnieszka Choduń 3 12 1 

 

Uprawnionych: 30 

Obecnych: 16 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia monografii habilitacyjnej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 

Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego do LV Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace 

habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr Marzena Radziun 16 - - 

2. dr Marcin Stępień - 14 1 
 

Uprawnionych: 30 

Obecnych: 16 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Urszuli Głod-van de Sanden. 

 

Z-ca Przewodniczącego RN INP dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US wskazała,  

że Pani mgr Urszula Głod-van de Sanden ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej  

w Szczecinie na kierunku administracyjnym, uzyskując tytuł magistra. W latach 1998 – 2000 

studiowała prawo na WPiA US, i w 2000 roku obroniła pracę magisterską pod kierunkiem  

dr hab. Aleksandry Monarchy-Matlak, prof. US. Aktualnie pracuje w Urzędzie Miasta Szczecin. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego nastąpiło 22 czerwca 2017 roku,  promotorem w przewodzie 

doktorskim jest dr hab. Aleksandry Monarchy-Matlak, prof. US, a temat pracy doktorskiej brzmi 

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle prawa polskiego”. 
 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Urszuli Głod-van de Sanden 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. prof. dr hab. Lidia Zacharko 7 - - 

2. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski 7 - - 
 

Uprawnionych: 13 

Obecnych: 7 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Głod-van de Sanden. 

 
Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  

z ekonomii w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Głod-van de Sanden 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 7 - - 

2. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US 5 2 - 

3. prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. US 7 - - 

 

Uprawnionych: 13 

Obecnych: 7 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Głod-van de 

Sanden. 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego 

z języka angielski w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Głod-van de Sanden 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 7 - - 

2. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US 5 2 - 

3. mgr Krystyna Sobczak 7 - - 

 

Uprawnionych: 13 

Obecnych: 7 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Głod-van de 

Sanden. 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej 

w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Głod-van de Sanden 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 7 - - 

2. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US 5 2 - 
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3. prof. dr hab. Andrzej Bałaban 7 - - 

4. prof. dr hab. Janusz Sługocki 7 - - 

5. dr hab. Rajmund Molski, prof. US 7 - - 

6. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 7 - - 

 

Uprawnionych: 13 

Obecnych: 7 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim mgr Agaty Szwed. 

Z-ca Przewodniczącego RN INP poprosiła o zabranie głosu promotora zasadniczego dr hab. 

Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US. 

 

Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US wskazała, że potrzeba wyznaczania promotorów 

pomocniczych wynika z obowiązujących przepisów, ale także ze względu na potrzebę istnienia 

takiej funkcji w postępowaniach awansowych, jak i przy wykazaniu aktywności naukowej.  

Podkreśliła, że obecność promotora pomocniczego wzmacnia merytorycznie doktoranta, ale także 

umożliwi osobą pełniącym takie funkcję uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie merytorycznej 

pracownika.  

 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie mgr Agaty Szwed 

 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. mgr Marzena Radziun 7 - - 

 

Uprawnionych: 13 

Obecnych: 7 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim mgra Wojciecha Bereszki. 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie mgra Wojciecha Bereszki 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr Szymon Słotwiński 7 - - 

 

Uprawnionych: 13 

Obecnych: 7 
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12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbytego w dniu 

14 listopada 2019 r.  (z udziałem i pod obecność członków Rady zarówno uprawnionych 

jak i nieuprawnionych w głosowaniach ws. postępowań awansowych). 

 

Z-ca Przewodniczącego RN INP wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 14 listopada 2019 r.  

 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

 

13. Zamknięcie posiedzenia 

 

Zastępca Przewodniczącego RN INP zamknęła posiedzenie. 

 

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                        Protokolant                                               Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

 

                   mgr Paweł Barabasz                                           prof. dr hab. Andrzej Bałaban 

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego  

Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

 


