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Szczecin, 13 maja 2022 r.

1. Otwarcie posiedzenia

Przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, zwany danej Przewodniczącym RN WPiA US, przywitał wszystkich 
uczestników posiedzenia i otworzył posiedzenie Rady Naukowej.

2. Komunikaty

Głos zabrała Dziekan Wydziału dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, która w skrócie przedstawiła 
bieżące spawy w podziale na sprawy: naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Pani Dziekan poinformowała zebranych, że w ostatnim czasie na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się 
kilka konferencji naukowych.

31.03.2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana „Służebność przesyłu”. 
Organizatorem był dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US wraz z zespołem. Konferencja była zamówiona 
przez Urząd Miasta.

22.04.2022 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego i Cyfryzacji Wymiaru 
Sprawiedliwości. Głównym organizator Szkoła Doktorska oraz Pan Michał Michalski. Szczególne 
podziękowania Pani Dziekan skierowała w stronę dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US za pomoc 
i wsparcie przy organizacji konferencji.

25.04.2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska konstytucja w kontekście 
europejskim - 25 lat obowiązywania Konstytucji III RP i 15 lat Traktatu Lizbońskiego”. Pani Dziekan 
podziękowania za organizację nad konferencją skierowała do prof. dr hab. Andrzeja Bałabana, dr Ewy 
Milczarek oraz dr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli.

28.04.2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy wokół prawa do sądu”. 
Organizatorem ze strony Wydziału Prawa i Administracji był dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US oraz dr Agata 
Pyrzyńska.

Pani Dziekan poinformowała zebranych, że odbyło się również Seminarium, w którym brali udział młodzi 
konstytucjonaliści, opiekę nad tym wydarzeniem objął dr Przemyśla Mijał.

Szczególne podziękowania Pani Dziekan skierowała do dr Beaty Kanarek, za trud w organizację II konferencji 
poświęconej pamięci dr Macieja Kłodawskiego, która odbyła się w dniach 11-12 maja br. Konferencja nosiła 
tytuł „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa Polsce”.

Pani Dziekan podkreśliła, że gościliśmy na wydziale dr hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład poświęcony tematyce skargi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka - aspekty praktyczne.

Pani Dziekan złożyła również podziękowania na ręce dr Ewy Michałkiewicz-Kądzieli, która pełni funkcję 
Pełnomocniczki Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, za trud i pracę włożoną w działalność naukową 
naszego Wydziału. Obecnie realizujemy 5 kursów o problematyce z równych gałęzi prawa.
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Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US złożyła gratulacje Pani mgr Martynie Sowie za zajęcie I miejsca 
w konkursie na najlepszą prace magisterską w I edycji konkursu im. Franciszka Nowodworskiego o nagrodę 
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Pani Dziekan pogratulowała także dr Mikołajowi Rylskiemu, który 11 maja br. razem z Państwową Inspekcją 
Pracy realizował webbinar pt. „Kultura bezpieczeństwa - wspólna sprawa”.

Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, Pani Dziekan poinformowała zebranych, że 12 kwietnia br. odbyła się 
uroczysta inauguracja Sali symulacji i dodała, że obecnie pracujemy nad wnioskiem, by zdobyć środki na salę 
symulacji zbrodni. W tej chwili pracujemy na wersji testowej.

Pani Dziekan przypomniała, że 27.04.2022 r. odbyły się warsztaty pt. „Bezpieczna studentka”, prowadzone 
przez psychologów oraz Żandarmerię Wojskową. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia praktyczne dla 
studentek.

Pani Dziekan podziękowała za organizację i przeprowadzenie Aukcji Wielkanocnej, z której zebrane środki 
zostaną przeznaczone na rehabilitację córki dra Konrada Budziaka.

Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US zaznaczyła, że trwający remont budynku przy ul. Piastów 
przebiega bez większych zakłóceń i liczy, że zakończy się zgodnie z pierwotnym terminem.

Została wyłoniona firma Dedeco, która ma opracować koncepcję inwestycji przy ulicy Wielkopolskiej, gdzie 
ma powstać nowa siedziba Wydziału. Jest to firma z międzynarodowym doświadczeniem, która ma na swoim 
koncie również inwestycje użyteczności publicznej. Firma, z którą została rozwiązana umowa projektowa 
(Stowarzyszenie Architektów Polskich) chciała zaprojektować budynek piękny, ale nie spełniający naszych 
oczekiwań i potrzeb.

Pani Dziekan poinformowała, że została złożona aplikację w konkursie Uczelnia Liderów. Szczególne 
podziękowania i trud włożony w przygotowanie wniosku dla dr Ewy Milczarek, dr Beaty Kanarek i całej sekcji 
za pracę i zaangażowanie.

3. Przyjęcie porządku obrad

Zmieniono porządek obrad, dopisując dwa punkty (pkt 6 i 7), co zostało przyjęte przez wszystkich zebranych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dra Adama Drozdka od uchwały 
nr 1/2022 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 
stycznia 2022 r. o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Adamowi 
Drozdkowi.

Przewodniczący RN dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US przypomniał, że przed RN Wydziału toczyło się 
postępowanie habilitacyjne dr Adama Drozdka. Przedmiotowe postępowanie zakończyło się opinią negatywną 
ze strony komisji. Uchwała RN w tej kwestii również była negatywna. Habilitant został poinformowany 
o treści uchwały wraz z uzasadnieniem i wskazaniem terminu, w którym może się odwołać. Odwołanie 
wpłynęło 25.02.2022 r. Rada Naukowa w terminie 3 miesięcy ma obowiązek ustosunkowania się do odwołania 
wyrażając swoja opinię. Przedmiotowa opinia została sporządzona i przesłana. Opinia zawiera wyjaśnienia do 
głównych punktów, które są zarzucane Członkom RN. Wszelkie uwagi i sugestie, które zostały zgłoszone 
przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską, prof. US oraz dr hab. Mariusza Nawrockiego, prof. US zostały 
uwzględnione w projekcie odwołania. Przewodniczący RN podkreślił, że cały czas trwa korespondencja 
z habilitantem, ale najprawdopodobniej cała sprawa będzie miała swój koniec przed sądem administracyjnym.
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Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 13 

Obecnych: 10 
Głosy na tak: 10 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

imię i nazwisko tak nie
wstrzymał 

się

1. dr Adam Drozdek 10 0 0

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
wszczętego na wniosek dr Magdaleny Kowalewskiej-Łukuć.

Głos w tej sprawie zabrała Pani Dziekan dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US która poinformowała 
zebranych, że 22.04 br. Rada Doskonałości Naukowej zgłosiła się do WPIA o podanie informacji czy Rada 
Naukowa Wydziału podejmie się przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny 
Kowalewskiej-Łukuć lub alternatywnie odmówi przeprowadzenia tego postępowania.

Pani Dziekan przedstawiła życiorys kandydatki. Dr Magdalena Kowalewska-Łukuć ukończyła studia 
prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 201 lr. Jednocześnie w tym samym roku 
ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując tytuł magistra psychologii. W 2014 roku obroniła 
rozprawę doktorską pt. „Zamiar ewentualny w świetle psychologii”, promotorem pracy był prof. dr hab. 
Łukasz Pohl. Pani Doktor od listopada 2014 r. jest adiunktem na WPiA. Podstawą ubiegania się o awans 
naukowy jest Monografia „Wina w prawie karnym”, wydana przez Wydawnictwo Wolters Kluwert, Warszawa 
2019 r.

Pani Dziekan poinformowała, że w sprawie zgłoszonego przez Panią Doktor wniosku obradowała komisja 
w składzie: dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, dr hab. Olgierd Bogucki, prof. US, prof. dr hab. Łukasz 
Pohl, dr hab. Przemysław Kledzik, dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US oraz dr hab. Ewelina Cała- 
Wacinkiewicz, prof. US. Komisja badając dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny, stwierdziła że 
dorobek jest zróżnicowany. Jedynym mankamentem jest data wydania monografii, która ukazała się w 2019 
r.

W tej sytuacji Komisja odstąpiła od podjęcia ostatecznej uchwały dotyczącej rekomendowania Wysokiej 
Radzie tego postępowania habilitacyjnego, pozostawiając decyzję w tym przedmiocie Pani Doktor. 
Dr M. Kowalewska-Łukuć po naradzie i opinii osób, które są dla niej ważne postanowiła mimo 3-letniej 
monografii, złożyć wniosek o habilitację.

Pani Dziekan podkreśliła, że biorąc pod uwagę termin 3 lat od pojawienia się monografii na rynku 
wydawniczym, komisja chciała przerzucić na Panią Doktor samodzielne podjęcie decyzji, by ewentualne 
ryzyko niepowodzenia wziąć na siebie.
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Głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Bałaban. Pan Profesor zwrócił uwagę na potrzebę sporządzania przejrzystej 
dokumentacji przez habilitanta w przewodzie habilitacyjnym.

Głos w tej sprawie zabrał również dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US, który zwrócił uwagę, że obrady komisji 
były burzliwe. Zaproszono również Panią Doktor, gdyż nie było ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. 
Problemem była data publikacji książki. Jak wskazał
dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US data może być problemem, ale tematyka jest ogólna, uniwersalna i to 
ratuje tą publikację.

Głos w tej sprawie zabrał także dr hab. Policastro Pasąuale, prof. US wg którego czynnik czasowy nie ma 
większego znaczenia. Habilitacja służy po to by wykazać, że osoba habilitująca się ma odpowiedni warsztat 
i wiedzę.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 13 

Obecnych: 10 
Głosy na tak: 9 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 1

imię i nazwisko tak nie wstrzymał 
się

1. dr Magdalena Kowalewska-Łukuć 9 0 1

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków' komisji habilitacyjnej desygnowanych przez Radę 
Naukową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w postępowaniu o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Kowalewskiej.

Przewodniczący RN poinformował, że pod koniec lutego br. RN podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę, 
by postępowanie habilitacyjne dr Ewy Kowalewskiej toczyło się przed RN WPIA. Rada Doskonałości 
Naukowej przesłała pismo, w którym wyznaczyła członków komisji habilitacyjnej.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 13 

Obecnych:10 
Głosy na tak: 10 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

imię i nazwisko tak nie wstrzymał 
się

1. dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US 10 0 0
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2. prof. dr hab. Patrycja Zawadzka 10 0 0

3. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK 10 0 0

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia 
doktora habilitacyjnego dr Ewie Kowalewskiej.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 13 

Obecnych: 10 
Głosy na tak: 10 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

imię i nazwisko tak nie
wstrzymał 

się

1. prof. dr hab. Mariusz Popławski 10 0 0

2. dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska 10 0 0

3. dr hab. Elżbieta Feret 10 0 0

4. dr hab. Jacek Zygmunt Jastrzębski 10 0 0

5. dr hab. Andrzej Szlęzak 10 0 0

6. prof. dr hab. Patrycja Zawadzka 10 0 0

7. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski 10 0 0

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/2019/2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk 
Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania 
utworzenia Zespołu Badawczego Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący RN poinformował, że kierownikiem zespołu badawczego jest dr hab. Daniel Wacinkiewicz, 
prof. US a zastępcą dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US. Zmiana, która jest przedmiotem głosowania polega 
na powołaniu do zespołu dr hab. Katarzyny Święch-Kujawskiej i odwołaniu: dr Marzeny Fahnrich oraz dra 
Michała Białkowskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Bałaban stwierdził, że istnieje konkretna potrzeba powołania tego zespołu.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29

Obecnych: 19
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Głosy na tak: 19
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

imię i nazwisko tak nie wstrzymał 
się

1.
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US 
(powołanie)

19 0 0

2. dr Marzena Fahnrich (odwołanie) 19 0 0

3. dr Michał Białkowski (odwołanie) 19 0 0

9. Zatwierdzenie protokołów z:
25 lutego 2022 r. (zwyczajne posiedzenie Rady)

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 29 

Obecnych: 19 
Głosy na tak: 19 
Głosy na nie: 0

11 marca 2022 r. (zwyczajne posiedzenie Rady).

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29 

Obecnych: 19 
Głosy na tak: 19 
Głosy na nie: 0

10. Wolne wnioski.

Dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US, zaproponował by kolejne posiedzenie RN odbyło się 24.06.2022 r.

11. Zaniknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Protokolant Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US

mgr Paulina Słaba-Kępa igniew Kuniewicz, prof. US
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