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Protokół nr 01/01/2021 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 14 stycznia 2021 r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów wybranej na kadencję 2021-2024 (dalej: Instytutu), któremu do momentu 
wybrania nowego przewodniczącego przewodniczył dr hab. Stanisław Hońko, prof. US. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams, natomiast głosowania 
zostały przeprowadzone w systemie RADA24. W obradach uczestniczyli członkowie Rady 
Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów załogowani na platformie MS Teams, zgodnie z listą 
obecności dołączoną do oryginału protokołu.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
powitał członków dotychczasowej Rady i wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu 
wybranych na kadencję 2021-2024, poprosił o zalogowanie się do systemu RADA24 oraz 
poinformował, że posiedzenie jest nagrywane.

Przewodniczący podziękował członkom Rady Naukowej Instytutu kadencji 2019-2020, którzy 
nie znaleźli się w składzie Rady na kadencję 2021-2024, tj. dr hab. Katarzynie Byrce-Kicie, 
prof. US; dr. hab. Jackowi Cypryjańskiemu, prof. US; dr. hab. Marcinowi Kaczmarkowi, 
prof. US; prof. dr hab. Teresie Lubińskiej; prof. dr. hab. Dariuszowi Zarzeckiemu; 
dr. Sebastianowi Gnatowi; dr. Michałowi Grudzińskiemu; dr. Marcinowi Gryczce; dr Lidii Kłos 
i dr Dorocie Skale za poświęcony czas, głosy w dyskusji i wsparcie, a także wyraził nadzieję 
na dalszą współpracę w ważnych sprawach dla Instytutu. Następnie przewodniczący przywitał 
nowych członków Rady Naukowej w osobach: prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak; prof. dr. hab. 
Waldemara Gosa; dr. hab. Sławomira Franka, prof. US; prof. dr hab. Jolanty Iwin-Garzyńskiej; 
dr Ewy Bilewicz; dr Hanny Czai-Cieszyńskiej; dr. Mateusza Czerwińskiego; dr Urszuli 
Gierałtowskiej; dr Edyty Mioduchowskiej-Jaroszewicz; dr Marty Musiał i dr Magdaleny 
Soboń.

Stwierdziwszy kworum i ważność posiedzenia, przewodniczący przedstawił przesłany 
wcześniej członkom Rady porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Powołanie komisji skrutacyjnej Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów na 

kadencję 2021-2024
3. Wybór przewodniczącego Rady Naukowej
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 3.12.2020 r.
5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jarosz w 

dyscyplinie: ekonomia i finanse
6. Komunikaty przewodniczącego
7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki o przyjęcie 

rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, 
na dzień 28 stycznia 2021 r. godz. 14:00



8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Mo ci anko-Pawlak o 
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej

9. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Pawlaka na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 
2021 r.

10. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu o powołanie kierowników katedr na 
kadencję 2021-2024

11. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej Instytutu do 31 grudnia 2021 r.
12. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Wobec braku uwag do przedstawionego 
porządku obrad, wniosek o jego przyjęcie poddano pod głosowanie.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu jawnym jednomyślnie 
zatwierdziła porządek obrad.

Ad 2. Powołanie komisji skrutacyjnej Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 
na kadencję 2021-2024

Przewodniczący przedstawił propozycję składu komisji skrutacyjnej na kadencję 2021-2024: 
dr hab. Małgorzata Guzowska - przewodnicząca oraz członkowie: dr Hanna Czaja- Cieszyńska 
i dr Piotr Szkudlarek, informując, że kandydaci wyrazili zgodę.

Wobec braku wypowiedzi w tej sprawie, przewodniczący zaproponował głosowanie 
składu komisji en bloc. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę na 
głosowanie składu komisji skrutacyjnej en bloc.

Następnie przystąpiono do głosowania en bloc składu zespołu komisji skrutacyjnej

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 36
Liczba głosów ZA 36
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o powołaniu komisji skrutacyjnej Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję 
2021-2024 w następującym składzie:

1, dr hab. Małgorzata Guzowska - przewodnicząca
2. dr Hanna Czaja-Cieszyńska - członek
3. dr Piotr Szkudlarek - członek.

Ad 3. Wybór przewodniczącego Rady Naukowej

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z §81 statutu Uniwersytetu Szczecińskiego rada 
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naukowa instytutu na pierwszym posiedzeniu wyłania spośród swoich członków 
przewodniczącego. Odbywa się to w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
Przewodniczący rady naukowej może być przez radę odwołany w każdym momencie, wniosek 
w tej sprawie może złożyć do rady także prorektor. Funkcji przewodniczącego rady naukowej 
nie może pełnić dyrektor instytutu. Przepisy nie wymagają w tym przypadku uzasadnienia 
kandydatury. Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów.

Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu, zgłaszając 
kandydaturę dr. hab. Stanisława Hońki, prof. US. W ocenie prof. dr hab. Igi Rudawskiej dr hab. 
Stanisław Hońko, prof. US, bardzo dobrze wywiązywał się z funkcji przewodniczącego rady 
naukowej poprzedniej kadencji, jest osobą solidną, skrupulatną, z zaangażowaniem 
wykonującą swoje obowiązki, jest bardzo dobrą kandydaturą do pełnienia tej funkcji.

Ponadto głos zabrali: dr hab. Renata Knap, prof. US; prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak 
i prof. dr hab. Waldemar Gos, którzy przychylając się do propozycji przedstawionej przez prof. 
dr hab. Igę Rudawską podkreślili niezwykłą kompetencję, sprawność organizacyjną i kulturę 
osobistą dr. hab. Stanisława Hońki, prof. US, a także fakt oraz umiejętności łączenia ludzi, a 
nie ich dzielenia i wyrazili gorące poparcie dla tego wyboru oraz nadzieję, że dr hab. Stanisław 
Hońko, prof. US, wyrazi zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych wypowiedzi, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, oświadczył, że wyraża 
zgodę na kandydowanie na tę funkcję i poinformował, że na czas głosowania wyłącza się z 
posiedzenia. Następnie przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 37
Liczba głosów ZA 34
Liczba głosów PRZECIW 1
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na 
posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę o wyborze dr. hab. Stanisława Hońki, 
prof. US, na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 
w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję 2021-2024,

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, podziękował za okazane zaufanie i obiecał 
otwartość na potrzeby członków Rady Naukowej i sugestie dotyczące sposobu prowadzenia 
obrad. Zwrócił uwagę na to, że w 2021 roku można spodziewać się mniejszej liczby 
postępowań awansowych, a priorytetem będzie przygotowanie dyscypliny ekonomia i finanse 
do ewaluacji. Na zakończenie powiedział, że wizja rady na tę kadencję sprowadza się do 
stwierdzenia, że rada to nie przewodniczący, uchwały i formalności, ale przede wszystkim 
demokratyczny głos naukowców.

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 3.12.2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołu 
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posiedzenia Rady Naukowej z dnia 3 grudnia 2020 r., i zachęcił do wypowiedzi w tej sprawie. 
Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowania.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu jawnym jednomyślnie 
przyjęła protokół posiedzenia Rady Naukowej w dniu 3 grudnia 2020 r.

Ad 5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny
Jarosz w dyscyplinie: ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr. hab. Jackowi Batogowi, prof. US, przewodniczącemu 
komisji ds. przewodu doktorskiego, który przedstawił sprawozdanie z przebiegu publicznej 
obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jarosz.

Mgr Karolina Jarosz przygotowała pod kierunkiem dr hab. Iwony Foryś, prof. US, 
rozprawę doktorską na temat „Przewaga konkurencyjna przestrzeni coworkingowych - 
statystyczna analiza i diagnoza potrzeb najemców współczesnych przestrzeni biurowych w 
Polsce” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: 
ekonomia. 
Recenzentami rozprawy byli:
- dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
- dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG, z Uniwersytetu Gdańskiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie zdalnym. Obrona przebiegła 
w sposób prawidłowy. Doktorantka udzieliła odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Komisja podczas części niejawnej obrony po przeprowadzonej dyskusji w tajnym 
głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej oraz 
wystąpiła z wnioskiem do Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów o nadanie mgr 
Karolinie Jarosz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski 
komisji.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr 
Karoliny Jarosz

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów ZA 20
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie nadania mgr Karolinie Jarosz stopnia doktora 
nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów ZA 20
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o nadaniu 
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mgr Karolinie Jarosz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Ad 6. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej wręczył nagrodę jubileuszową dr Dorocie Skale - za 20 lat 
pracy zawodowej, oraz poinformował o nagrodzie jubileuszowej dla dr. Wojciecha Narucia - 
za 25 lat pracy zawodowej.

Następnie przedstawił następujące komunikaty:

1/ rozprawa habilitacyjna dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US, z Katedry Rachunkowości 
otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne, zorganizowanym przez 
Narodowy Bank Polski,

https://www.nbp. pl/home.aspx?f=7konkursy/2020/doktorska-i-habilitacyjna/main.html;

2/ ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

- Beata Bieszk-Stolorz, Joanna Landmesser (SGGW), Iwona Markowicz:. Analiza trwania w 
badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

https://cedewu.pl/Analiza-trwania-w-badaniach-ekonomicznych-Modele~parametryczne- 
p2929;

- Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów: Analiza efektywności podstawowych form 
aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020 

 
form_aktywizacji_zawodowej;
https://www.researchgate.net/publication/347752145_Analiza_efektywnosci_podstawowych_

- Waldemar Gos: Zasady rachunkowości - teoria, regulacje prawne, dobre praktyki, CeDeWu, 
Warszawa 2020

https://cedewu.pl/Zasady-rachunkowosci-teoria-regulacje-prawne-dobre-praktyki-p2907;

3/ dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 4.02.2021 r.

4/ w dniu 4 stycznia 2021 r. wpłynęło odwołanie dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły od 
uchwały Rady Naukowej z dnia 5.11.2020 r. o odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego. Przewodniczący poinformował, że treść odwołania jest dostępna na stronie 
Rady Naukowej i poprosił o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

W nawiązaniu do ostatniego komunikatu głos zabrał dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. 
US, odnosząc się do oświadczenia dr A. Sompolskiej-Rzechuły, które jest załącznikiem do 
złożonego przez habilitantkę odwołania. W swoim oświadczeniu dr A. Sompolska-Rzechuła 
odnosi się do zdania stanowiącego fragment dłuższej wypowiedzi dr. hab. Tomasza 
Wiśniewskiego, prof. US, podczas posiedzenia Rady Naukowej, interpretując je jako 
podważenie jej kompetencji naukowych i uczciwości badawczej. Dr hab. Tomasz Wiśniewski, 
prof. US, oświadczył, że odpowie dr A. Sompolskiej-Rzechule w formie pisemnej i 
poinformuje o tym członków Rady Naukowej.
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Ad 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 28 stycznia 2021 r. godz. 14:00

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. 
Macieja Gomółki odbyło się w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 28 stycznia 
2021 r., godz. 14:00, w trybie zdalnym.

Mgr Maciej Gomółka przygotował pod kierunkiem dr, hab. Wojciecha Drożdża, prof. 
US, oraz promotora pomocniczego - dr hab, Agnieszki Budziwicz-Guźleckiej rozprawę 
doktorską na temat „Kierunki transformacji polityki energetycznej Polski w aspekcie polityki 
klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Doktorant zdał wyznaczone przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów 
egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- prof. dr hab. inż. Jacek Kamiński - Polska Akademia Nauk, 
- dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ - Politechnika Śląska.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gomółki i 
wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 28 stycznia 2021 r., godz. 14:00, w trybie 
zdalnym.
Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 19
Liczba głosów ZA 19
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr. Macieja Gomółki i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 28 stycznia 2021 r., godz. 14:00.

Ad 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Mocianko-Pawlak 
o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej przedstawił protokół posiedzenia komisji ds. przewodu 
doktorskiego mgr Moniki Mocianko-Pawlak. Poinformował, że przewodniczącym komisji jest 
dr hab. Jacek Batog, prof. US, a posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym.

Mgr Monika Mocianko-Pawlak przedłożyła rozprawę doktorską z dziedziny nauk 
ekonomicznych, w dyscyplinie: ekonomia na temat „Analiza konwergencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego krajów Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań ekonomicznych”, napisaną 
pod kierunkiem dr. hab. Christiana Lisa, prof. US.

Komisja zawnioskowała o wyznaczenie dwóch recenzentów z niżej wymienionych 
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kandydatów:
dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie (specjalności: ekonometria, statystyka, turystyka, aktywność tury styczna w 
grupach wieku, analizy wielowymiarowe),

- dr hab. Beata Gruszczyńska - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (specjalności: 
kryminologia, statystyka przestępczości),

- dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki (specjalności: ewaluacja, 
ekonometria, prognozowanie gospodarcze, analizy regionalne).

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr hab. Iwony Bąk, prof. ZUT, na 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Moniki Mo ci anko-Pawlak:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 4
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr hab. Beaty Gruszczyńskiej, na 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Moniki Mo ci anko-Pawlak:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 19
Liczba głosów ZA 17
Liczba głosów PRZECIW 2
Liczba głosów wstrzymujących się 0

W związku z uzyskaniem większości głosów przez pierwsze dwie kandydatki odstąpiono od 
głosowania nad trzecią kandydatką.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o powołaniu dr hab. Iwony Bąk, prof. ZUT, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie oraz dr hab. Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości na recenzentki rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mocianko-Pawlak.

Ad 9. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Pawlaka na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów 
z dniem 1 marca 2021 r.

Przewodniczący przedstawił wniosek dr. Marcina Pawlaka w sprawie zatrudnienia na 
stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości. Prezentując go, odniósł się do 
wymagań stawianych osobom zatrudnianym na stanowisko adiunkta, zawartych w § 163 ust. 3 
Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zarządzeniu nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach 
związanych z zatrudnianiem w Uniwersytecie Szczecińskim nauczycieli akademickich na 
określonych stanowiskach i zachęcił do wypowiedzi w tej sprawie.

Głos zabrał dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, stwierdzając, że dr Marcin Pawlak 
4 listopada 2020 r. obronił rozprawę doktorską, a w dotychczasowej pracy wykazał się bardzo 
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dużym zaangażowaniem zarówno w obszarze naukowym, jak i organizacyjnym. Przez wiele 
lat był odpowiedzialny za organizację konferencji naukowej prof. Dariusza Zarzeckiego 
Zarządzanie finansami. W ostatnim okresie wykazał się nowymi publikacjami. W związku z 
powyższym dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, poprosił Radę Naukową o poparcie 
przedstawionego wniosku.

Wobec braku innych wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.
Wyniki tajnego głosowania

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 36
Liczba głosów ZA 31
Liczba głosów PRZECIW 2
Liczba głosów wstrzymujących się 3

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu zatrudnienia dr. Marcina Pawlaka na stanowisku adiunkta w 
Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.

Ad 10. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu o powołanie kierowników katedr na 
kadencję 2021-2024

Przewodniczący przedstawił wniosek prof. dr hab. Igi Rudawskiej, dyrektora Instytutu, 
o powołanie kierowników katedr na kadencję 2021-2024. Wniosek został skierowany do 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i dotyczy zachowania dotychczasowej struktury 
katedralnej Instytutu Ekonomii i Finansów oraz dotychczasowych kierowników (nazwy katedr 
wraz z ich kierownikami zostały ujęte poniżej). Następnie przewodniczący poinformował, że 
zgodnie z § 83 statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Kierownika katedry powołuje i odwołuje 
rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę naukową i na czas kadencji 
dyrektora instytutu, po czym zaprosił do zabierania głosu w tej sprawie.

Głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu, informując, że 
wnioskowała o zachowanie dotychczasowego składu i struktury katedralnej Instytutu Ekonomii 
i Finansów, dotychczasowa struktura i kierownicy katedr spełniają swoje zadanie, a współpraca 
przebiega pomyślnie. Następnie, wyprzedzając ewentualne wątpliwości co do własnej osoby, 
wyjaśniła, że statut nie wyklucza możliwości łączenia funkcji dyrektora Instytutu i kierownika 
katedry.

Wobec braku innych wypowiedzi w tej sprawie, przewodniczący zaproponował 
głosowanie wniosku dyrektora Instytutu o powołanie kierowników katedr na kadencję 2021- 
2024 en bloc. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się, 
wyraziła zgodę na głosowanie wniosku dyrektora en bloc.

Następnie przystąpiono do głosowania en bloc wniosku dyrektora Instytutu o powołanie 
kierowników katedr na kadencję 2021 -2024

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 34
Liczba głosów ZA 33
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Liczba głosów PRZECIW
Liczba głosów wstrzymujących się

1
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów o powołanie 
kierowników katedr na kadencję 2021-2024 w osobach:

- Katedra Ekonometrii i Statystyki - dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US,
~ Katedra Ekonomii - prof. dr hab. Iga Rudawska,
- Katedra Finansów i Bankowości - dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US,
- Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych - prof. dr hab. Beata 

Zofia Filipiak,
- Katedra Rachunkowości - prof. dr hab. Waldemar Gos,
- Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki - prof. dr hab. 

Agnieszka Szewczyk.

Ad 11. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej do 31 grudnia 2021 r

W nawiązaniu do przesłanego członkom Rady propozycji terminarza, przewodniczący 
wyjaśnił, że odstąpienie od zasady pierwszego czwartku miesiąca wynika z przesunięcia 
terminu pierwszego w tym roku posiedzenia i zaznaczył, że od nowego roku akademickiego 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu będą odbywać się w pierwszy czwartek miesiąca.

Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowania.
Wyniki jawnego głosowania

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 36
Liczba głosów ZA 36
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zatwierdzeniu 
następujących terminów posiedzeń Rady Naukowej do 31 grudnia 2021 roku:

11 lutego 2021 r.
~ 18 marca 2021 r.
~ 15 kwietnia 2021 r.
- 13 maja 2021 r.
- 10 czerwca 2021 r.
- 1 lipca 2021 r.
~ 16 września 2021 r.
- 7 października 2021 r.
- 4 listopada 2021 r.
- 2 grudnia 2021 r.

Ad 12. Sprawy różne

Prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu, w nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia 
Rady Naukowej Instytutu wyraziła podziękowanie wszystkim członkom Rady za okazane 
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zaufanie i pozytywne głosowanie w sprawie poparcia jej kandydatury do objęcia funkcji 
dyrektora Instytutu.

Następnie głos zabrał dr hab. Sławomir Franek, prof. US, postulując aby w nowej 
kadencji Rady Naukowej programy posiedzeń Rady Naukowej oraz protokoły posiedzeń były 
udostępniane wszystkim pracownikom Instytutu. Umożliwiłoby to wszystkim pracownikom 
dostęp do informacji o ważnych sprawach dotyczących Instytutu i przyczyniłoby się do jeszcze 
lepszej atmosfery w Instytucie.

Przewodniczący przychylił się do tej sugestii, informując jednocześnie, że protokoły, co 
wynika z nałożonego obowiązku, są publikowane w BIP.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 14 stycznia 
2021 r., dziękując wszystkim członkom Rady za obecność.

Protokołowała

wmaJrUc
mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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