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1. Otwarcie posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, zwana danej Z-cą Przewodniczącego 
RN WPiA US, przywitała wszystkich uczestników posiedzenia - aktywnych w trybie Online za pośrednictwem 
systemu informatycznego (na podstawie widoczności na liście załogowanych uczestników posiedzenia 
stwierdzono ąuorum) i otworzyła posiedzenie Rady Naukowej.

2. Komunikaty

Z-ca Przewodniczącego RN WPiA US poinformowała zebranych, że komunikaty zostaną przedstawione przez 
Pana dr Wojciecha Bożka.

Pan dr Wojciech Bożek przedstawił informacje na temat nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
przyznanych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji. Nagrodę indywidualną II stopnia przyznano Pani 
dr hab. Małgorzacie Ofiarskiej, prof. US za szczególne osiągnięcia naukowe. Nagrodę indywidualną I stopnia 
przyznano Panu dr hab. Wojciechowi Staszewskiemu, prof. US, za szczególne osiągnięcia organizacyjne. 
Nagrodę indywidualną I stopnia przyznano Pani Prodziekan dr Beacie Kanarek, za szczególne osiągnięcia 
organizacyjne. Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymała również Pani dr Ewa Kowalewska, za szczególne 
osiągnięcia organizacyjne. Nagrodę przyznano też Panu dr hab. Maciejowi Jońcy, prof. US, za szczególne 
osiągnięcia organizacyjne (jest to nagroda indywidualna II stopnia). Nagrodę indywidualną II stopnia 
otrzymała też Pani dr Marta Jasińska, za szczególne osiągnięcia organizacyjne. Pan Rektor US przyznał także 
nagrodę zespołową Panu mgr Pawłowi Nowotce, za szczególne osiągnięcia organizacyjne I stopnia. Nagroda 
zespołowa przyznana została też Panu mgr Patrykowi Kupisowi, za szczególne osiągnięcia organizacyjne 
I stopnia. Jego Magnificencja przyznał również nagrodę zespołową dr hab. Mariuszowi Nawrockiemu, 
prof. US, za szczególne osiągnięcia organizacyjne II stopnia. Tą samą nagrodę przyznano Pani dr Aleksandrze 
Klich, za szczególne osiągnięcia organizacyjne II stopnia. Nagrodę zespołową przyznano także Pani 
dr Dominice Skoczylas, Pani mgr Dominice Wróblewskiej oraz Pani mgr Dominice Trzeszczoń, za szczególne 
osiągnięcia organizacyjne II stopnia. Pan dr Wojciech Bożek pogratulował wszystkim osobom, którym 
przyznano nagrody. Zebrani zostali poinformowani, że dyplomy za uzyskane nagrody będą wręczane podczas 
kolejnej Rady, gdy obecna będzie Pani Dziekan.

Zgromadzonych poinformowano, że Pani Dziekan przyznała pracownikom WPiA dodatki za osiągnięcia 
ewaluacyjne, które dotyczą pierwszego i trzeciego obszaru ewaluacji. Za wysoki wkład publikacyjny 
w I obszarze ewaluacji Pani Dziekan przyznała dodatek Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Ofiarskiemu. Dodatek 
za opracowanie opisu wpływu z zakresu III obszaru ewaluacji (jest to wpływ pt. „Wpływ koncepcji 
obywatelstwa transnarodowego i ochrony biosfery na działalność instytucji oraz społeczeństwa w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego.”) przyznano Panu dr hab. Pasąuale Policastro, prof. US, Pani dr hab. Annie 
Kosińskiej, prof. US oraz Pani mgr Agacie Szwed. Dodatek z zakresu III obszaru ewaluacji przyznano też Pani 
dr hab. Agnieszce Choduń, prof. US oraz Pani dr Karolinie Gmerek za opis wpływu pt. „Zmiana sposobu 
postępowania interpretacyjnego w praktyce sądowego stosowania prawa.” Dodatek otrzymali również Pan 
mgr Patryk Kupis, Pan mgr Paweł Nowotko i Pan mgr Jakub Baranowski, za pomoc w weryfikacji danych 
w procesie ewaluacji (za działania związane z ewaluacją). Osobom, które otrzymały dodatki podziękowano 
za pracę oraz pogratulowano.

Pan dr Wojciech Bożek poinformował zebranych, że Pani Dziekan nie jest obecna na posiedzeniu Rady 
Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ponieważ uczestniczy
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w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa. Pani Dziekan została poproszona o wygłoszenie 
referatu pt.: "Struktura wydziałów prawa po reformie. Funkcjonalność i racjonalność?".

23 września odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, na którym przedstawiona została koncepcja nowego budynku oraz wręczono statuetki Amicus 
Singularis Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

8 października 2022 r. odbył się wykład Pana Assoc. Prof. Prabhpreet Singh z Manipal University Jaipur 
w Indiach. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej. Pan dr Wojciech Bożek 
podziękował Pani dr Ewie Michałkiewicz-Kądzieli w związku z powyższym wydarzeniem.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Uniwersytetem Wileńskim podjęły 
wspólną inicjatywy pod nazwą „Szkoła Prawa Litewskiego”. Jest to niepowtarzalna okazja do studiowania 
prawa litewskiego w Szczecinie pod okiem naukowców i praktyków, którzy są specjalistami w swoich 
obszarach. Udział w tym projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wystawione przez Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Nabór 
już się zakończył. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Pan dr Wojciech Bożek podziękował 
i pogratulował wszystkim osobom zaangażowanym w powyższą inicjatywę.

We wtorek 11 października br. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odwiedzili 
członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie, 
którzy pragnęli poznać zawiłości prawa spadkowego i zobowiązań - w ramach projektu realizowanego przez 
Centrum Aktywności Concordia+ z udziałem Wydziału Prawa i Administracji. Jest to projekt realizowany 
w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+ na lata 2021-2025 (edycja 2022) 
przez fundację Concordia Szczecin. Zajęcia poprowadził z ramienia Wydziału Pan dr Szymon Słotwiński. 
Pan dr Wojciech Bożek podziękował Panu dr Szymonowi Słotwińskiemu za powyższą aktywność.

11 października 2022 r. nasi pracownicy: Pani dr hab. Anna Kosińska, prof. US, Pani dr Aleksandra Klich 
oraz Pan sędzia Arkadiusz Krupa wzięli udział w dorocznym spotkaniu Klinik Prawa z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich - Panem prof. Marcinem Wiąckiem, reprezentując godnie nasz Wydział. Pan dr Wojciech 
Bożek podziękował uczestnikom spotkania.

W ramach nowego projektu „Spotkania z paragrafem” Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego Pan sędzia Arkadiusz Krupa przeprowadził kilka spotkań dla podopiecznych 
Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie oraz uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 
w Łobzie. Za podjęcie się tej inicjatywy Pan dr Wojciech Bożek podziękował Pani dr Aleksandrze Klich 
oraz Panu sędziemu Arkadiuszowi Krupie. Inicjatywa ta ma istotne znaczenie także z punktu widzenia 
wychodzenia Wydziału do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jest współorganizatorem II edycji maratonu 
programistycznego Hack41aw, które powstało w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda Lab 
firmy Currenda, a także przy współpracy ze Stowarzyszeniem Robotyków SKALP Uniwersytetu 
Szczecińskiego. W dniach od 14 do 16 października 2022 r. spotkają się online programiści i programistki, 
prawniczki i prawnicy z całego kraju w celu stworzenia nowatorskiego programu dla wymiaru 
sprawiedliwości. Pan dr Wojciech Bożek podziękował Pani Prorektor za kontynuację tej współpracy.

Pan dr Wojciech Bożek nawiązał do Indywidualnych Planów Rozwoju, informując zebranych, że będą musieli 
przedstawić informacje na temat projektów, które będą przez nich realizowane. Informacje, takie jak tytuł
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realizowanego projektu, czas, instytucja i inne wymagane dane należy umieścić w udostępnionym 
tabelarycznym zestawieniu.

Z-ca Przewodniczącego RN WPiA US dodała, że również Pan dr Wojciech Bożek otrzymał nagrodę Rektora 
(indywidualną I stopnia) za osiągnięcia naukowe i pogratulowała Panu Prodziekanowi.

3. Przyjęcie porządku obrad

Z uwagi na brak uwag do zaproponowanego porządku obrad Z-ca Przewodniczącego RN WPiA US zarządziła 
głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (została również udostępniona członkom Rady w systemie 
informatycznym lista obecności, gdzie każdy z członków otrzymał możliwość zaznaczenia swojej obecności). 
Ze względu na problemy techniczne, obecność na posiedzeniu RN WPiA Pani dr Aleksandry Klich została 
odnotowana poza systemem Rada24.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29

Obecnych: 18
Głosy na tak: 18
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

Członkowie RN WPiA US jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 76/2022 Rady Naukowej Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji 
habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Kowalewskiej.

Z-ca Przewodniczącego RN WPiA US poinformowała, że uchwała dotyczy Pani dr Ewy Kowalewskiej, która 
bierze udział w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Pan dr hab. Andrzej Szlęzak 
zrezygnował z pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania Pani dr Ewie Kowalewskiej 
stopnia doktora habilitowanego i w konsekwencji w dniu 26 września 2022 r. Prezydium Rady Doskonałości 
Naukowej podjęło uchwałę w sprawie zmiany powołanego członka komisji habilitacyjnej. Do pełnienia 
funkcji recenzenta została powołana Pani dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zejdler z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wobec powyższego obowiązkiem RN WPiA US jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Najpierw należy 
przeprowadzić głosowanie nad odwołaniem Pana dr hab. Andrzeja Szlęzaka z funkcji recenzenta, a potem 
głosować nad powołaniem Pani dr hab. Anny Marii Jurkowskiej-Zejdler.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 13

Obecnych: 9
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Ip. imię i nazwisko tak nie wstrzymał 
się

1. dr hab. Andrzej Szlęzak - odwołanie z funkcji 

recenzenta

9 0 0

2. dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zejdler - 

powołanie do pełnienia funkcji recenzenta
9 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 dra Konrada Burdziaka.

Pismem z dnia 15 września 2022 r. Rada Doskonałości Naukowej przekazała na Wydział Prawa 
i Administracji wniosek dra Konrada Burdziaka o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Zgodnie z informacją 
zawartą w tym piśmie postępowanie zostało wszczęte w dniu 25 sierpnia 2022 r. W związku z powyższym 
działania podjęła Komisja ds. Postępowań o Nadanie Stopnia Doktora Habilitowanego (działająca 
na Wydziale Prawa i Administracji US), która podjęła pozytywną uchwałę w tym zakresie.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 13

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

Głosy wstrzymujące się: 0

6. Wolne wnioski

Głos zabrała Z-ca Przewodniczącego RN WPiA US, która poinformowała zebranych o konieczności odbycia 
szkoleń dotyczących obsługi systemu EZD, które mają być prowadzone przez Pana dr hab. Adama Stecyka, 
prof. US.

7. Zaniknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania wniosków Z-ca Przewodniczącego RN WPiA zamknęła posiedzenie.

Protokolant

dr Małgorzata Janukowicz

Zastępca frzefodnićźącego

'Administracji USRady Naukowej Wydąiałd Pra

dr hab. Kinga Fla^p-Gi^ruszyńska, prof. US
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