
UCHWAŁA NR 01/23/03/2022 
Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

 z dnia 23 marca 2022r. 

w sprawie powołania Zespołu Badawczego Genezy Instytucji Prawnych 

Na podstawie postanowień § 11 ust. 1 pkt. 3 Załącznika do Uchwały Nr 1/11/2019 Zarządu TE „Vizja” 

sp. z o.o. w Warszawie z dnia 15 listopada 2019r. Statut Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w 

Warszawie, uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

postanawia powołać Zespół Badawczy Genezy Instytucji Prawnych pod kierownictwem Pana dr hab. 

Dariusz Makiłły prof. AEH. 

2. Kierownik Zespołu wraz ze swoim zespołem realizuje cele naukowe adekwatne do jego nazwy.  

3. Kierownik zespołu samodzielnie powołuje i odwołuje członków zespołu.  

4. Członkowie Zespołu mogą być powoływani zarówno z grona osób zatrudnionych w Instytucie Nauk 

Prawnych AEH, jak i spośród osób, które w żadnej formie nie są w stosunku prawnych z AEH. 

§ 2 

1. Planowane i oczekiwane efekty działalności zespołu: 

1) Samodzielnie lub przy współpracy z drugim zespołem badawczym Instytutu Nauk 

Prawnych zrealizuje jedną konferencję naukową w Instytucie Nauk Prawnych AEH (jedna 

konferencja w każdym roku akademickim), 

2) Samodzielnie lub przy współpracy z drugim zespołem badawczym Instytutu Nauk 

Prawnych opublikuje wyniki badań naukowych przedstawionych na ww. konferencji w 

wydawnictwie AEH, (jedna wspólna publikacja w każdym roku akademickim), lub w 

innym wydawnictwie, które nie może być niżej punktowane niż wydawnictwo AEH. 

3) Samodzielnie lub przy współpracy z drugim zespołem badawczym Instytutu Nauk 

Prawnych zorganizuje i zapewni powstanie „studenckiego koła naukowego”, którego 

wizytówką stanie się działająca strona w mediach społecznościowych, 

4) Samodzielnie lub przy współpracy z drugim zespołem badawczym Instytutu Nauk 

Prawnych przygotuje i złoży wniosek badawczy do NCN lub innego podmiotu 

finansującego badania naukowe. 

2. W każdym semestrze zespół minimum raz, przekaże gotowy materiał informacyjny o pracy 

zespołu na maila instytutnaukprawnychaeh@vizja.pl w celu umieszczenia informacji na głównym 

profilu fb Instytutu. 

§ 3 

Po każdy roku akademickim na posiedzeniu Rady Instytutu (we wrześniu) Kierownik zespołu powinien 

przedstawić krótkie inf. o rzeczywistych działaniach, efektach działalności. W przypadku nie podjęcia 

przez zespół badawczy żadnych form aktywności, Rada Instytutu w formie uchwały, uchyli uchwałę 

powołującą niniejszy zespołu badawczy, ze względu na brak celowości dalszego funkcjonowania. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                        Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

                                                                                           /-/ Dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH 
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