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NPR 0010/9/19-20                                 Szczecin, 13 marca 2020 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-

Gieruszyńska prof. US, po stwierdzeniu quorum, otworzyła posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk 

Prawnych (RN INP), witając wszystkich  obecnych.  

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

  

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wskazała, iż w porządku obrad nastąpiła zmiana. Porządek obrad został rozszerzony, w zakresie dodania 

punktu w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej  mgr Adriany Tomczyk i dopuszczenie jej do publicznej 

obrony, ze względu na wpływ recenzji. 

Nikt z członków Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku 

posiedzenia. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US poinformowała o perturbacjach w odniesieniu do komisji skrutacyjnej i zasugerowała przyjęcie reguły, 

by na członków komisji skrutacyjnej powołać osoby, które mają najwyższy współczynnik obecności na 

posiedzeniach Rady Naukowej. Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk 

Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US zaproponowała kandydatów: pana dra hab.  Olgierda 

Boguckiego, prof. US, jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej oraz panią dr Ewę Koniuszewską i pana 

dra Pawła Mańczyka jako członków.   

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US zapytała, czy ktoś z członków Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych chciałby zabrać głos w tej 

sprawie, bądź zgłosić inne kandydatury lub zaproponować inne kryterium wyboru. Nikt z członków Rady 

Naukowej Instytutu Nauk Prawnych nie zgłosił uwag. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US zarządziła głosowanie w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej.  

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

Prawnych US w dniu 13 marca 2020 r. 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

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

2. dr Ewa Koniuszewska  - członek komisji 16 - - 

3. dr Paweł Mańczyk  - członek komisji 16 - - 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 
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4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Naukowej 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US przeszła do następnego punktu, wynikającego z odpowiedniego stosowania przepisów posiedzenia 

Senatu, pod tytułem Komunikaty Przewodniczącego Rady Naukowej i zaproponowała drobną modyfikację, 

polegającą na zmianie komunikatów Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych na 

komunikaty Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych.  

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

szereg informacji.  

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US w pierwszej kolejności 

poinformowała, że w ramach projektu wdrożeniowego „Jak najbliżej dostępności” Instytut Nauk Prawnych 

uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Projektowanie Uniwersalne” ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, w kwocie 963 492 zł 50 gr (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące 

czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). W tym miejscu Dyrektor Instytutu Nauk 

Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US podziękowała pani mgr Adrianie Tomczyk, która 

jest kierownikiem Pracowni rojektów dydaktycznych i naukowych, a także pani dr Marcie Jasińskiej, jak 

również pani mgr Ewie Szubert, która merytorycznie pomagała przy przygotowaniu wniosku. Dyrektor 

Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US poinformowała, że w ramach tego 

wniosku środki będą wydatkowane przede wszystkim na zakup symulatora wirtualnej rzeczywistości, który 

został przygotowany w technologii informatycznej. Symulator będzie kreował multimedialną wizję 

przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń, po to by osoby, które nie mają orzeczonego stopnia niepełnosprawności 

mogły wiedzieć, jak osoby z niepełnosprawnościami mogą poruszać się i komunikować w otoczeniu, 

natomiast osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności, by mogły dowiedzieć się jak unikać 

barier.  

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US oznajmiła, że podejście do 

tego obszaru odbyło się w sposób kompleksowy. Najpierw powstało kilka publikacji, które dedykowane są 

zagadnieniom niepełnosprawnych. Następnie na podstawie tych publikacji Instytut ubiegał się o wsparcie i o 

dofinansowanie, by zapewnić sobie możliwość wdrażania badań naukowych - to wsparcie zaowocowało 

uzyskaniem dofinansowania. Następny krok – jako że Instytut będzie jako jedyny w województwie takie 

urządzenie posiadał – to zamiar podpisania umów z Urzędem Miasta i ze szkołami, po to by młodzież mogła 

odbywać zajęcia z symulatora, jak również aby zobaczyć, jak taka wirtualna rzeczywistość wygląda. 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US wspomniała, że 

przedmiotem zainteresowania Instytutu będą  również symulatory wirtualnej sali rozpraw – i w tym celu 

będą również składane wnioski. W związku z tą pozytywną informacją, na Wydziale zostaną wdrożone 

usprawnienia. Chcąc sprzyjać osobom z niepełnosprawnościami na Wydziale będzie realizowany montaż 

windy. Przy zaangażowaniu Kierownika obiektu pani mgr Kamili Ekert obecnie Wydział jest na etapie 

pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Została utrzymana w mocy decyzja, że winda zostanie 

zainstalowana. 

Powyższe działania pokazują, że Instytut prowadzi badania naukowe, z drugiej strony interesuje się 

procesem kształcenia i oddziaływania na społeczeństwo, a z trzeciej strony kieruje się w ramach projektu 

inkluzją społeczną czyli włączeniem osób niepełnosprawnych do społeczeństwa.  

Przechodząc do kolejnego projektu, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, 

prof. US  poinformowała, że w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020” finansowanego przez 

Ministra Spraw Zagranicznych projekt Instytutu pn. „Poradnia prawna dla obywateli Ukrainy” nie został 

obarczony zarzutem braków formalnym i został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny. Dyrektor 

Instytutu Nauk Prawnych poinformowała, że żywi nadzieję, że Instytut uzyska środki na działalność Kliniki 
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prawa kierowanej przede wszystkim dla obcokrajowców, między innymi dla osób ukraińskiego 

obywatelstwa, co również jest potrzebne by wykazać, że z jednej strony Instytut kształci, z drugiej strony 

prowadzi badania naukowe, a z trzeciej strony prowadzi praktykę i oddziałuje społecznie. 

Kolejną sprawą, którą poruszyła Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, 

prof. US, jest informacja, że na płaszczyźnie nieformalnej współpracy Instytutu Nauk Prawnych, oddziału 

Beck i czasopisma ”Teka”, na  rok 2020 Instytut Nauk Prawnych uzyskał  15 miejsc na publikacje naszych 

pracowników, przy czym, są to publikacje po 40 punktów każda. Spośród pracowników będą to wytypowane 

osoby, które z jednej strony potrzebują wsparcia, ze względu na niewypełnione sloty, a z drugiej strony będą 

to osoby, które mają dorobek naukowy na należytym merytorycznie poziomie. Jeżeli zaistnieje potrzeba 

recenzowania do „Teki” tekstów innych autorów, profesorowie Instytutu będą wykonywać takie recenzje, 

przy których jest przewidziana również drobna odpłatność.  

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US przeszła do kolejnej 

kwestii, informując, że w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym grupa pracowników, która nie wypełniła 

do tej pory slotów, otrzymała polecenie służbowe uzupełnienia brakujących 4 slotów w terminie do końca 

roku 2020. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 

poinformowała, że jest to działanie za zgodą władz rektorskich, wynika z rozporządzenia o ewaluacji, jak i z 

tego, że każdy pracownik będzie rozliczany  z działalności dydaktycznej, naukowej oraz przede wszystkim 

działalności organizacyjnej, co zostało – wraz z treścią polecenia służbowego - skonsultowane ze 

specjalistami prawa pracy. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 

podkreśliła, że publikowanie jest obowiązkiem pracowniczym. Nie zdarzył się przypadek odmówienia 

przyjęcia polecenia służbowego. Działania te są podyktowane troską o instytut oraz troską, aby kolejną 

ewaluację przejść z rekomendowaną kategorią B plus. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina 

Cała-Wacinkiewicz, prof. US poinformowała również, że będąc w Popowie mowa była o tym, że będzie 

rekomendacja płynąca do Ministerstwa, aby kategorię B plus otrzymały te jednostki, w których każdy 

pracownik z czterech slotów ma łącznie 200 punktów. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina 

Cała-Wacinkiewicz, prof. US dodała, że do wszystkich pracowników zostanie skierowane pismo 

przygotowane na wniosek i życzenie Pana Rektora prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, zachęcające do 

publikowania, w czasie kiedy pracownicy zostali zwolnieni z działalności dydaktycznej. Dyrektor Instytutu 

Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US podkreśliła, że nie jest to czas wolny, tylko 

czas, który należy wykorzystać na publikacje i poprosiła o życzliwe przyjęcie tego pisma. 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US zadała pytanie, czy  Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych posiada informacje w sprawie spotkania na temat 

e-learningu. 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US odpowiedziała, że władze 

uczelni podjęły decyzję, że w tych trudnych momentach nie będą fatygować pracowników i studentów do 

uczenia się obsługi platformy e-learningowej. W związku z powyższym, Pani Dziekan w dniu dzisiejszym 

skieruje do pracowników pismo w tej sprawie. Materiały do nauki będą kierowane drogą mailową do 

starostów grup lub innych wskazanych osób, które będą udostępniać je pozostałym studentom danego 

rocznika. Wytyczne przedstawił Prorektor ds. Kształcenia dr hab. prof. US Jacek Styszyński, na podstawie 

których Pani Dziekan dr Beata Kanarek przygotowała pismo do pracowników. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych w przedmiocie 

zgłoszenia kandydata lub udzielenia poparcia kandydatowi na Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego 
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Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, dotyczącego  omówienia propozycji stanowiska Rady 

Naukowej Instytutu Nauk Prawnych w przedmiocie zgłoszenia kandydata lub udzielenia poparcia 

kandydatowi na Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. 

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

że Uczelnia jest w czasie realizacji kalendarza wyborczego i dnia 28 kwietnia 2020 r. odbędą się na 

Uniwersytecie Szczecińskim wybory  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgodnie z wczorajszą 

deklaracją Pana Rektora US prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka - pomimo zawieszenia zajęć 

dydaktycznych - kalendarz wyborczy nie podlega przesunięciu. Do Rady Naukowej Instytutu Nauk 

Prawnych, jak również do Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dwóch z trzech kandydatów, którzy zgłosili 

chęć kandydowania w zbliżających się wyborach, wystąpiło z wnioskiem, by Rada Naukowa Instytutu Nauk 

Prawnych udzieliła im poparcia. Kandydatami tymi są: pan prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz pan 

prof. dr hab. Waldemar Gos. Natomiast trzeci ze zgłoszonych kandydatów, pan prof. dr hab. Andrzej 

Skrendo, zwrócił się z pismem, że rezygnuje z ubiegania się o poparcie Rady Naukowej Instytutu Nauk 

Prawnych, jak również każdej innej Rady, gdyż uważa, że to kompetencja statutu, która przyznaje radom 

naukowym Instytutów możliwość zgłoszenia kandydata na Rektora, jak również udzielenia poparcia 

kandydatowi, który w obliczu uzyskania poparcia z czterech rad instytutów łącznie, staje się kandydatem 

tych rad instytutów i kandydatem tych instytutów. W związku z powyższym pan prof. dr hab. Andrzej 

Skrendo, powołując się na ministerialne wytyczne w tym zakresie, podkreślił, że Ministerstwo negatywnie 

ocenia odbieranie kompetencji w zakresie popierania kandydatów Radzie Uczelni. Ministerstwo ocenia, że 

tymi podmiotami naruszającymi kompetencje Rad Uczelni miałyby być rady naukowe Instytutów. Statut 

Uniwersytetu Szczecińskiego został przyjęty w formie, gdzie z jednej strony kompetencje zgłoszenia 

kandydata posiada Rada Uczelni, a z drugiej strony również cztery rady naukowe instytutów. W związku z 

powyższym powstała wątpliwość w jaki sposób Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych powinna 

procedować – czy udzielić poparcia któremuś z kandydatów, czy też zachować neutralność, która to w treści 

projektu uchwały została zaproponowana.  

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US rekomenduje, by na tym 

etapie zachować neutralność, ze względu na to że każdy kandydat ma prawo ubiegać się o poparcie Rady 

Uczelni. Również ze względu na to, że szanse wszystkich kandydatów są dość wyrównane, Rada Naukowa 

nie umiałaby wskazać kandydata, którego chciałaby poprzeć, zwłaszcza, że Instytut jest przed spotkaniami 

pracowniczymi z tymi kandydatami.  

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US dodała, że uchwała Rady 

Naukowej Instytutu Nauk Prawnych o fuzji Wydziału Prawa i Administracji z Instytutem Nauk Prawnych, 

stała się po części przedmiotem rozgrywek pomiędzy kandydatami, podając że pan prof. dr hab. Waldemar 

Gos ją wykorzystuje, komentując z dużym niezrozumieniem podjętą w naszej jednostce uchwałę. Dyrektor 

Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US stwierdziła, że tylko i wyłącznie 

zwyczaje akademickie powinny determinować w jakiej formule będzie Wydział Prawa funkcjonować i 

podkreśliła, że te zwyczaje są absolutnie jednoznaczne: każdy kierunek Prawo - na każdym wydziale - jest 

realizowany przez wydział, a inne jednostki, jak instytuty, zakłady, czy katedry są jednostkami potrzebnymi 

wydziałowi. Dlatego również z tego względu, by dla sprawnego funkcjonowania Wydziału, uchwała 

powyższa nie była przedmiotem rozgrywek politycznych, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. 

Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US rekomenduje, aby na tym etapie pozostać neutralnym. Dyrektor 

Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US dodała, że mamy kandydatów na 

sześciu elektorów i sześciu elektorów będzie brało udział w wyborach. Natomiast dopiero po spotkaniach z 

kandydatami na Rektora i przedstawieniu przez nich, jaki mają pomysł i koncepcję na Wydział Prawa i 
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Administracji w Uniwersytecie, świadomie będzie można podjąć decyzję, któremu z kandydatów udzielić 

poparcia. 

Głos zabrała z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-

Gieruszyńska, prof. US, z uwagą techniczną, że w tytule jak i treści projektu uchwały posłużono się dwoma 

określeniami: zgłoszenia kandydata i udzielenia poparcia kandydatowi. Z-ca Przewodniczącego Rady 

Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, wytłumaczyła, że wynika 

to z pewnego rozdźwięku, ponieważ w różnych postanowieniach statutu, podobnie jak w wielu innych 

postanowieniach, są używane różne określenia co do tej kompetencji, które nie są spójne. Aby nie było 

wątpliwości, w treści projektu uchwały zostały wykorzystane oba określenia tej kompetencji. Z-ca 

Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

otworzyła dyskusję na ten temat. Nikt z członków Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych nie zgłosił 

uwag.  

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie jawne. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych w przedmiocie zgłoszenia 

kandydata lub udzielenia poparcia kandydatowi na Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila 

Dąbrowskiego 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US przeszła do kolejnej części obrad, w której głosują tylko profesorowie i profesorowie uczelniani poniżej 

67 roku życia. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US poinformowała, że w związku ze złożeniem rozprawy doktorskiej przez pana mgra Kamila 

Dąbrowskiego pt. „Status prawny osób wykonujących zawody zaufania publicznego na podstawie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.” zostaną podjęte odpowiednie uchwały. Uchwały 

te zostaną przedstawione na stronie internetowej, przy czym Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, gdyż obowiązują wzory uchwał przesłane przez Rektorat. Z-ca 

Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

poinformowała, że w późniejszym przebiegu obrad Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych będzie musiała 

podjąć uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu obrony rozprawy doktorskiej przez panią mgr Adrianę 

Tomczyk, co oznacza, że - zwłaszcza w obecnej sytuacji – jeśli termin 27 marca 2020 r. okaże się terminem 

nierealnym, Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych będzie musiała się zebrać ponownie, aby zmienić 

uchwałę. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie, zarządziła głosowanie. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  

Pana mgra Kamila Dąbrowskiego 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. prof. UMCS Sławomir Patyra 9 - - 

2. dr hab. prof. UG Marcin Wiszowaty 9 - - 
 

Uprawnionych: 14 

Obecnych: 9 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego z dyscypliny podstawowej  w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila 

Dąbrowskiego 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  

z dyscypliny podstawowej  w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego 

lp. imię i nazwisko Tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 9 - - 

2. dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US 8 1 - 

3. prof. dr hab. Andrzej Bałaban 9 - - 

4. dr hab. Rajmund Molski, prof. US 9 - - 

5. dr hab. Iwona Szymczak 9 - - 

6. dr hab. Pasquale Policastro, prof. US 9 - - 

 

Uprawnionych: 14 

Obecnych: 9 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila 

Dąbrowskiego. 

 
 Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, 

prof. US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  

z ekonomii w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego 

lp. imię i nazwisko Tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 9 - - 

2. dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US 8 1 - 
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3. prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. US 9 - - 

 

Uprawnionych: 14 

Obecnych: 9 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila 

Dąbrowskiego. 
 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego 

z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Dąbrowskiego 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 9 - - 

2. dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US 7 1 1 

3. mgr Krystyna Sobczak 9 - - 

 
Uprawnionych: 14 

Obecnych: 9 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Tomasza 

Ziółkowskiego 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, 

prof. US poinformowała, że mgr Tomasz Ziólkowski nie zdał egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej i nie skorzystał z możliwości złożenia wniosku w sprawie egzaminu poprawkowego. 

Wobec braku głosów w sprawie Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych  

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof.  US zarządziła głosowanie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Tomasza Ziółkowskiego 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. mgr Tomasz Ziółkowski 9 - - 

 

Uprawnionych: 14 

Obecnych: 9 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk i 

dopuszczenia jej do publicznej obrony 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US omówiła projekt uchwały, przedstawiając kolejno brzmienie paragrafu 1: Po zapoznaniu się z rozprawą 

doktorską pani mgr Adriany Tomczyk oraz opinią promotora i recenzjami, Rada Naukowa Instytutu Nauk 

Prawnych US przyjmuje rozprawę pod tytułem „Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między 

osobami bliskimi” i dopuszcza ją do publicznej obrony; oraz brzmienie paragrafu 2: wyznacza się termin 
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publicznej obrony rozprawy doktorskiej na dzień 27 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu 

Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ulicy Narutowicza 17a, w sali nr 122. Z-ca 

Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

zaznaczyła, że jest to projekt uchwały zaproponowany przez Rektora oraz podkreśliła, że jeśli okaże się, że 

w dniu 27 marca 2020 r. nie będzie możliwe przeprowadzenie obrad Rady Naukowej, Rada Naukowa 

Instytutu Nauk Prawnych będzie musiała się zebrać ponownie, aby najpierw zmienić uchwałę, a następnie 

przeprowadzić obronę. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony 

 

 

lp. imię i nazwisko tak nie 
wstrzymał 

się 

1. mgr Adriana Tomczyk 9 - - 

 

Uprawnionych: 14 

Obecnych: 9 

 

12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbytego w dniu 9 

stycznia 2020 r. 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 9 stycznia 2020 r. 

 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

 

13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbytego w dniu 23 

stycznia 2020 r. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 
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14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbytego w dniu 31 

stycznia 2020 r. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US wobec braku głosów w sprawie zarządziła głosowanie. 

 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 31 stycznia 2020 r. 

 

Uprawnionych: 29 

Obecnych: 16 

Głosy na tak: 16 

Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Głosy nieważne: 0 

 

15. Wolne wnioski 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. 

US zapytała, czy ktoś z członków Rady Naukowej chciałby zabrać głos w ramach wolnych wniosków. 

Wobec braku głosów w tej sprawie, z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr 

hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US podała termin kolejnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu 

Nauk Prawnych zaplanowany na dzień 27 marca 2020 r.  

 

16. Zamknięcie posiedzenia 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, 

prof. US zamknęła posiedzenie. 

 

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                         Protokolant                                               Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

   (-)       (-) 

                   mgr Henryka Kościów                                           prof. dr hab. Andrzej Bałaban 

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego  

Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

  (-) 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

 


