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Szczecin, 22 kwietnia 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

Przewodniczący RN poinformował zebranych, że Pani Dziekan będzie nieobecna, w związku z tym punkt 
dotyczący komunikatów nie będzie realizowany.

3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RN poinformował o omyłce pisarskiej w porządku obrad dotyczącym punktów 4 i 5 oraz 6 i 
7. Przewodniczący RN wyjaśnił, że w pierwszej kolejności będą opiniowane wnioski (pkt. 4 i 6), następnie 
podjęte zostaną uchwały w sprawie wyboru kandydatów (pkt. 5 i 7).
Z uwagi na brak sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący RN WPiA US zarządził 
głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Członkowie RN WPiA US przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia. Porządek ten stanowi załącznik do 
protokołu.

W związku z nieobecnością członków Komisji skrutacyjnej, Przewodniczący RN poinformował zebranych o 
konieczności powołania członków komisji skrutacyjnej tylko na bieżące posiedzenie RN. Członkowie 
tymczasowej komisji skrutacyjnej:

1) dr hab. Katarzyna Swięch-Kujawska, prof. US;
2) dr Ewa Milczarek;
3) dr Paweł Mańczyk.

Z uwagi na brak sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący RN WPiA US zarządził 
głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Głosowanie przez aklamację. Wszyscy głosowali na tak za poszczególnymi kandydatami.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny (za zgodą wszystkich zebranych).

Wyniki głosowania: 
uprawnionych: 39 

obecnych: 23

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Przewodniczący RN poprosił o zabranie głosu Panią Prodziekan ds. Kształcenia Panią dr Beatę Kanarek, która 
przedstawiła na czym polega i jak wygląda konkurs. Pani Prodziekan wskazała, że konkurs podzielony jest na 
trzy kategorie: I kategoria to grupa nauk ekonomicznych i prawnych, II kategoria to grupa nauk 
humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych, III kategoria to grupa nauk ścisłych,
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przyrodniczych i nauk o zdrowiu. W każdej z trzech kategorii Rektor wyłania laureata i osobę wyróżnioną. 
Rada Naukowa opiniuje wnioski kandydatów w konkursie, a następnie wybiera jednego kandydata do 
nagrody.

Pani Prodziekan wskazała, że w ogłoszonym przez Rektora w 2022 r. konkursie na Naukowca Roku 
Uniwersytetu Szczecińskiego, na naszym Wydziale złożono jeden wniosek. Wniosek taki złożył dr Radosław 
Zych. Dr Beata Kanarek podkreśliła, że wniosek spełnia wymogi formalne, kandydat jest zatrudniony na US 
co najmniej rok, nie jest laureatem poprzednich edycji konkursu, złożył wniosek w terminie, na formularzu 
stanowiącym załącznik do zarządzenia rektora, dołączając dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe. 
W takim wypadku wniosek zasługuje na pozytywne zaopiniowanie.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29 

Obecnych: 15 
Głosy na tak: 12 
Głosy na nie: 2 

Głosy wstrzymujące się: 1

lp. imię i nazwisko tak nie wstrzymał 
się

1. dr Radosław Zych 12 2 1

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydata w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Głos w tej sprawie zabrała Prodziekan ds. Kształcenia dr Beata Kanarek. Procedura wygląda tak, że Komisja 
ds. Nagród i Odznaczeń po merytorycznej weryfikacji wniosków kandydatów wybranych przez rady naukowe, 
rekomenduje Rektorowi kandydatów, którzy uzyskali w danej kategorii największą liczbę punktów za 
osiągnięcia naukowe, występuje do Rektora o wyłonienie laureatów i przyznanie nagród.
Dr Radosław Zych przedstawił 5 publikacji, z łączną liczbą punktów 360. Jednak po weryfikacji przez Sekcję 
ds. Nauki i uwzględnieniu jeszcze jednej publikacji dra Radosława Zycha, liczba punktów wynosi 380. Na tle 
osiągnięć naukowych innych pracowników Wydziału, dorobek publikacyjny dra Radosława Zycha nie jest 
wyróżniający.
W tym kontekście wydaje się, że wniosek dr Radosława Zycha nie zasługuje na rekomendację naszej rady.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 29 

Obecnych: 15 
Głosy na tak: 0 
Głosy na nie: 9 

Głosy wstrzymujące się: 6
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imię i nazwisko tak nie
wstrzymał 

się

1. dr Radosław Zych 0 9 6

6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosku w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Głos w tej sprawie zabrała Pani Prodziekan ds. Kształcenia, która wyjaśniła, że konkurs podzielony jest na 
trzy kategorie: I kategoria to grupa nauk ekonomicznych i prawnych; II kategoria to grupa nauk 
humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych; III kategoria to grupa nauk ścisłych, 
przyrodniczych i nauk o zdrowiu. W każdej z trzech kategorii Rektor wyłania kandydata i osobę wyróżnioną. 
Rada Naukowa opiniuje wnioski kandydatów w konkursie, a następnie wybiera maksymalnie trzech 
kandydatów. Wnioski kandydatów zgłoszonych przez RN są weryfikowane pod względem merytorycznym 
przez Komisję ds. Nagród i Odznaczeń. Następnie komisja, rekomenduje Rektorowi kandydatów, którzy 
uzyskali w danej kategorii największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe i występuje do Rektora o 
wyłonienie laureatów i przyznanie nagród.

Dr Beata Kanarek poinformowała zebranych, że do konkursu na Najlepszego Naukowca US na naszym 
Wydziale, wniosek złożyła dr Dominika Skoczylas i dr Konrad Burdziak. Obydwa wnioski spełniają 
wymagania formalne. Kandydaci posiadają stopień naukowy doktora, nie są laureatami poprzednich edycji 
konkursu, złożyli w terminie wnioski na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia rektora, dołączając 
dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29

Obecnych: 15

lp. imię i nazwisko tak nie
wstrzymał 

się

1. dr Dominika Skoczylas 15 0 0

2. dr Konrad Burdziak
14 0 1 głos 

nieważny

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydata w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Głos zabrała Prodziekan ds. Kształcenia, która wyjaśniła, że dr Dominika Skoczylas w złożonym wniosku 
wskazała na 9 publikacji, co daje 420 punktów. Dr Konrad Burdziak we wniosku wskazał 13 publikacji, 
międzynarodowy staż naukowy trwający 3 miesiące, udział w 2 projektach naukowych oraz pełnienie funkcji 
wykonawcy w projekcie naukowym, co łącznie daje 798,2840 pkt.

Biorąc pod uwagę znaczną różnicę w punktacji kandydatów, zarekomendować należałoby kandydata o 
bogatszym dorobku i z większą liczbą punktów.
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Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.
Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29

Obecnych: 15

4

imię i nazwisko tak nie wstrzymał 
się

1. dr Dominika Skoczylas
1 9 4 + jeden 

głos 
nieważny

2. dr Konrad Burdziak 11 1 3

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu przedmiotów do wyboru na kierunku prawo w roku 
akademickim 2022/2023.

Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr Beata Kanarek, przestawiła RN do zaopiniowania wykaz przedmiotów do 
wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku prawo na r.a. 2022/2023, dla semestru IX 
i X, które wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez zespół kierunku.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

Przewodniczący RN poprosił o zabranie głosu Panią Prodziekan ds. kształcenia Panią dr Beatę Kanarek, która 
przedstawiła w skrótowy sposób zmiany w programach studiów. Pani Prodziekan wskazała, że zmiany są 
podyktowane dostosowaniem programów poszczególnych typów studiów do nowych zarządzeń i wytycznych. 
W związku z tym należy wprowadzić przedmiot podstawy przedsiębiorczości, przedmiot w języku obcym oraz 
ujednolicić liczbę godzin dla przedmiotu ochrona własności intelektualnej (prawo własności intelektualnej). 
Zmiany dotyczą również szkolenia BHP (obok wykładu pojawi się jedna godzina ćwiczeniowa) i szkolenia 
bibliotecznego prowadzonego w formie e-leamingowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku prawo jednolite 
studia magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się dla roku akademickiego 2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
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Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku prawo służb 
mundurowych studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 
2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku prawo Internetu 
i ochrony informacji studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 
akademickiego 2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku prawo ochrony 
zasobów naturalnych studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 
akademickiego 2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian wr programie studiów kierunku administracja 
stacjonarne studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 
2022/2023.
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Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.
Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów kierunku administracja 
niestacjonarne studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 
2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku administracja 
stacjonarne studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 
2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów kierunku administracja 
niestacjonarne studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 
2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku prawo medyczne 
studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 39 

Obecnych: 23 
Głosy na tak: 23 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów kierunku prawo 
transportowe i ubezpieczeń transportowych studia II stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 39 

Obecnych: 23 
Głosy na tak: 23 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych Prawo 
Ochrony Środowiska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023.

Głos w tej sprawie zabrała dr Beata Kanarek, która wskazała, że zmiany dotyczą usunięcia z programu studiów 
przedmiotu: decyzje środowiskowe; zwiększenie liczby godzin dla przedmiotów: międzynarodowe prawo 
środowiska, ochrona i korzystanie z zasobów leśnych, podstawy prawnej ochrony środowiska, unijne prawo 
środowiska, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Zwiększenie liczby pkt ECTS dla 
przedmiotów: międzynarodowe prawo środowiska, unijne prawo środowiska, postępowanie administracyjne i 
sądowo-administracyjne. Głównym celem tych zmian jest udoskonalenie programu studiów do kolejnego 
cyklu kształcenia, zgodnie z potrzebami interesariuszy.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 39 

Obecnych: 23 
Głosy na tak: 23 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Głos w tej sprawie zabrała dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, która odniosła się do uwag zgłoszonych podczas 
ubiegłorocznej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącej braku szkół obcych na Wydziale 
Prawa i Administracji. W związku z tym Pani Doktor przedstawiła pod głosowanie powołanie dwóch szkół: 
Szkoły Prawa Włoskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego.

W ramach programu w szkołach będą zaproponowane m.in.: nauka języka obcego, zapoznanie z obcymi 
systemami prawnymi. Szkoła Prawa Ukraińskiego została zaplanowana na 4 semestry, natomiast Prawa 
Włoskiego na 2 semestry.

Dzięki powołaniu szkół prawa obcego, zostaną wypełnione zalecenia PKA, podniesiona pozycja Wydziału 
w rankingach. Pozwoli to również naszym studentom rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania: 
Uprawnionych: 39 

Obecnych: 23 
Głosy na tak: 23 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

21. Podjęcie uchwał}' w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Włoskiego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39 

Obecnych: 23 
Głosy na tak: 23 
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

22. Zatwierdzenie protokołów z:

25 lutego 2022 r. (publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Lewandowskiego)

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29 

Obecnych: 15 
Głosy na tak: 15 
Głosy na nie: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0

25 marca 2022 r. (zwyczajne posiedzenie Rady)
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Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 39

Obecnych: 23
Głosy na tak: 23
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

25 marca 2022 r. (publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Banaszek-Grzechowiak).

Nie zabrano głosu w dyskusji w tej sprawie.

Wyniki głosowania:
Uprawnionych: 29

Obecnych: 15
Głosy na tak: 15
Głosy na nie: 0

Głosy wstrzymujące się: 0.

23. Wolne wnioski

Głos zabrał dr Konrad Burdziak, który podziękował za pomoc, która została okazana jego córce, w ramach 
zorganizowanej Aukcji Wielkanocnej.

24. Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania wniosków Przewodniczący RN zamknął posiedzenie.

Przewodniczący

Protokolant Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US

mgr Paulina Słaba-Kępa abj^bigniew Kuniewicz, prof. US
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