
 

Uchwała Nr 13/2021 

Rady Instytutu Nauk Prawnych 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 23 marca 2021 r.  

w sprawie zmiany szczegółowych zasad powoływania zespołów badawczych  

oraz prowadzenia indywidualnej działalności badawczej 

 
 

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Wytycznych w sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności 
zespołów badawczych Rada Instytutu stanowi: 

 

 
§ 1 

Zatwierdzić szczegółowe zasady powoływania zespołów badawczych oraz prowadzenia 
indywidualnej działalności badawczej: 

 
1. Zespół badawczy jest powoływany przez dyrektora instytutu na zasadach określonych 

w Zarządzeniu Rektora nr 17 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

Wytycznych w sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności 

zespołów badawczych.  

2. Liderem zespołu powinna być osoba zaliczana do liczby N posiadająca co najmniej 

stopień doktora oraz odpowiedni dorobek ewaluacyjny.  

3. Zespoły badawcze powoływane są na okres nie więcej niż 5 lat.  

4. W razie pozyskania projektu badawczego ze środków zewnętrznych możliwe jest 

przedłużenie działalności zespołu badawczego na okres do zakończenia realizacji 

projektu.   

5. Działalność naukową można prowadzić w zespole badawczym lub indywidualnie. 

Pracownik może jednocześnie należeć do nie więcej niż dwóch zespołów badawczych 

albo prowadzić indywidualną działalność badawczą i być jednocześnie w jednym 

zespole badawczym.   

6. Ocena działalności zespołów badawczych odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i po 

zakończeniu realizacji projektu. Przy ocenie rocznej i końcowej działalności zespołów 

badawczych bierze się pod uwagę realizację zakładanych efektów badań.  

7. Przesłanką uzyskania negatywnej oceny, skutkującej rozwiązaniem zespołu jest brak 

realizacji zakładanych efektów badań lub nieprawidłowości w rozliczeniu środków 

finansowych.  

8. Finansowanie działalności naukowej doktorantów dokonywane jest ze środków 

przyznanych zespołowi badawczemu, pochodzących z odrębnego funduszu środków 

na działalność naukową doktorantów utworzonego przez Dziekana.  

9. Wniosek o powołanie zespołu badawczego podpisują wszyscy członkowie zespołu.  



 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych 

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

 
dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ 


