
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

RADA NAUKOWA 
INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW

Protokół nr 07/06/2020 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 4 czerwca 2020 r.

W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów (dalej: Instytutu), któremu przewodniczył dr hab. Stanisław Hońko, prof. US. 
Posiedzenie Rady Naukowej 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 wszystkich członków Rady, poprosił o zalogowanie się do systemu RADA24 oraz 
poinformował, że posiedzenie jest nagrywane.

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

1. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 7 maja 2020 r. i 21 maja 
2020 r.

2. Zatwierdzenie porządku obrad
3r —Wręczenie nagrody jubileuszowej Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
4. Komunikaty przewodniczącego
5. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy
6. Zaopiniowanie Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania 

nauczycielom akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów
7. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 7 maja 2020 r. i 21 
maja 2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołów 
posiedzeń Rad Naukowych z 7.05.2020 r. i 21.05.2020 r., i zachęcił do wypowiedzi w tej 
sprawie. Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowań.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, w głosowaniach jawnych, jednomyślnie 
przyjęła protokoły posiedzeń Rady Naukowej w dniach 7 maja 2020 r. i 21 maja 2020 r

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgłaszając jednocześnie autopoprawkę 
polegającą na wykreśleniu punktu 3, tj. wręczenie nagrody jubileuszowej Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego, z powodu niemożności uczestnictwa dr Beaty Skubiak w posiedzeniu Rady 
Naukowej. Wobec braku uwag do przedstawionego porządku obrad, wniosek o jego przyjęcie 
poddano pod głosowanie. Rada Naukowa Instytutu jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad 



uwzględniający autopoprawkę przewodniczącego.

Ad 3. Wręczenie nagrody jubileuszowej Rel&era-UniweFsytetH-SzezeemskiegG

Punkt wycofany z porządku obrad.

Ad 4. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że:

- trwają prace nad podstroną Instytutu dotyczącą Rady Naukowej i utworzeniem w niej 
zakładki z dokumentami zamieszczanymi dotychczas w intranecie „starej” strony WNEiZ, 

~ dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 18 czerwca, godz. 12:00; materiały 
można przesyłać do 10.06.2020 r.,

- kolejne planowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 2 lipca 2020 r.,
- planowane jest dodatkowe posiedzenie Rady w dniu 16 lipca br.; konieczność jego 

zwołania związana jest z faktem, że w toku jest kilkanaście postępowań habilitacyjnych.

Dr Krzysztof Dmytrów i prof. dr hab. Waldemar Tarczyński zwrócili uwagę na to, że w dniu 
18.06.2020 r. wyznaczone są wybory rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, które być może 
odbędą się bezpośrednio. Przewodniczący poinformował, że na razie zostajemy przy godz. 
12.00, jeżeli pojawi się komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej, który uniemożliwi odbycie 
posiedzenia o godz. 12.00, członkowie Rady Naukowej zostaną powiadomieni o zmianie 
godziny posiedzenia.

Ad 5. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy

Przewodniczący Rady Naukowej wyjaśnił, że głosowanie dotyczy przewodu doktorskiego 
wszczętego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Ekonomiczne konsekwencje polskiej emigracji 
zarobkowej do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej” jest prof. dr hab. 
Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Proponowany skład komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy:
1. prof. dr hab. Teresa Lubińska - przewodnicząca
2. prof. dr hab. Aurelia Bielawska
3. prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
4. prof. dr hab. Stanisław Flejterski - promotor
5. prof. dr hab. Iga Rudawska
6. prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
7, dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
8. dr hab. Anna Bera, prof. US
9. dr hab. Sławomir Franek, prof. US
10. dr hab. Renata Knap, prof. US
11. dr hab. Barbara Kryk, prof. US
12. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US
13, dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
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Wobec braku wypowiedzi w tej sprawie, przewodniczący zaproponował głosowanie 
składu komisji en bloc. Wobec braku sprzeciwu, przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego 
mgr. Radosława Kordy:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 19
Liczba głosów TAK 19
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o powołaniu komisji ds. 
przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy w składzie przedstawionym powyżej.

Ad 6. Zaopiniowanie Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania 
nauczycielom akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu dyrektora Instytutu, dr. hab. Jacka Batoga, 
prof. US.

Dyrektor Instytutu poinformował, że projekt regulaminu, który będzie omawiał, 
nieznacznie różni się od wersji przesłanej członkom Rady Naukowej, co wynika z tego, że 
Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w 
Uniwersytecie Szczecińskim zostało opublikowane dopiero w dniu 3 czerwca br.

Dyrektor Instytutu przedstawił projekt uchwały Rady Naukowej lEiF w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu 
nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US. Następnie zaprezentował 
regulamin stanowiący załącznik do uchwały, informując, że jego zapisy zostały omówione na 
spotkaniu kierowników katedr, bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu, 
oraz wyjaśniając, że tak szybkie tempo prac i procedowania tego regulaminu wynika z 
krótkiego terminu złożenia zaopiniowanych przez Radę Naukową wniosków o nagrody, 
wyznaczonego we wspomnianym wyżej Zarządzeniu Rektora na dzień 30 czerwca br.

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi Instytutu za omówienie regulaminu i 
zaprosił członków Rady do wypowiedzi w tej sprawie.

W dyskusji głos zabrali: dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, dr hab. Tomasz 
Wiśniewski, prof. US, prof. dr hab. Igra Rudawska, dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, dr 
Dorota Skała, dr Natalia Marska-Dzioba, dr Paweł Baran i dr hab. Iwona Foryś, prof. US.

Uczestnicy dyskusji poprosili o wyjaśnienie wielu wątpliwości, dotyczących w 
szczególności uwzględniania punktów przypisanych do różnych dyscyplin oraz sposobu 
przyznawania punktów za zrealizowane, zakończone granty. Dr hab. Tomasz Wiśniewski, 
prof. US, wyraził przy tym krytyczną uwagę na temat sposobu procedowania aktów prawnych 
w Uniwersytecie Szczecińskim, a zwłaszcza pozostawiania pracownikom zbyt krótkiego 
czasu na zapoznanie się z dokumentami, przedyskutowanie ich i zgłaszanie ewentualnych 
uwag. W związku z tym zgłosił wniosek o wystąpienie Rady Naukowej do władz 
Uniwersytetu z uchwałą wyrażającą brak akceptacji dla takiej formy procedowania aktów
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prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Szczecińskim.
Dyrektor Instytutu udzielił odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnił pojawiające się 

wątpliwości.
Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, podziękował za 

wszystkie głosy w dyskusji i wyjaśnienia przedstawione przez dr. hab. Jacka Batoga, prof. 
US, dyrektora Instytutu, oraz prof. dr hab. Igę Rudawską, zastępcę dyrektora Instytutu ds. 
nauki, oraz poinformował, że 3 czerwca otrzymał e-mail z Działu Nauki i Projektów 
Naukowych z informacją o przesunięciu terminu składania wniosków o nagrody rektora US 
do 31 lipca br.

Biorąc pod uwagę przesunięcie terminu składania wniosków, członkowie Rady 
Naukowej przychylili się do propozycji przewodniczącego Rady Naukowej i dyrektora 
Instytutu o przesunięciu głosowania uchwały dotyczącej zatwierdzenia regulaminu 
kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora na kolejne posiedzenie Rady 
Naukowej, tj. na dzień 18 czerwca br., a wniosków o przyznanie nagród rektora - na 
posiedzenie Rady Naukowej w dniu 2 lipca br.

Dyrektor Instytutu poinformował, że po uwzględnieniu drobnych poprawek, 
wynikających ze zgłoszonych uwag, prześle projekt regulaminu do ponownej konsultacji.

Ad 10. Sprawy różne

Dyrektor Instytutu przedstawił następujące informacje:

- termin wykorzystania środków z subwencji przyznanych w 2019 roku zostaje przesunięty 
do końca 2020 roku;

- strona www Instytutu zostanie udostępniona w poniedziałek 8 czerwca br.; uwagi 
dotyczące modyfikacji i uzupełnień można zgłaszać mailowo do dyrektora Instytutu lub 
do mgr Katarzyny Czerenkiewicz;

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 4 czerwca 
2020 r., dziękując wszystkim członkom Rady za obecność.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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