
Protokół nr 08/09/2021 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 16 września 2021 r.

W dniu 16 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów (dalej: Instytutu), któremu przewodniczył dr hab. Stanisław Hońko, prof. US. 
Posiedzenie odbyło się w trybie bezpośrednim, natomiast głosowania zostały przeprowadzone 
w systemie RADA24. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów, zgodnie z listą obecności dołączoną do oryginału protokołu oraz 
zaproszeni goście wyróżnieni certyfikatami uznania - Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 
2021.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. 
US, powitał wszystkich członków Rady oraz zaproszonych gości, 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 porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 1 lipca 2021 r.
3. Wręczenie certyfikatów uznania - Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 2021
4. Komunikaty przewodniczącego
5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Norberta Obryckiego o wyznaczenie 

recenzentów rozprawy doktorskiej
6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Marioli Nycz o przyjęcie rozprawy 

doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie bezpośrednim, na 
dzień 5 października 2021 r. godz. 10:00

7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, 
na dzień 20 października 2021 r. godz. 10:00

8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Radosława Kordy o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, 
na dzień 21 października 2021 r. godz. 9:00

9. Wniosek dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US, o udzielenie płatnego urlopu naukowego 
na okres jednego roku w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

10. Zaopiniowanie kandydatów na członków komisji oceniającej działalność badawczą, 
dydaktyczną i organizacyjną pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i 
dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów

11. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad

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



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

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 1 lipca 2021 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołu 
posiedzenia Rady Naukowej w dniu 1 lipca br., 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 1 lipca 2021 r.

Ad 3. Wręczenie certyfikatów uznania - Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 2021

Przewodniczący Rady poprosił prof. dr hab. Igę Rudawską, dyrektor Instytutu, o wręczenie 
certyfikatów uznania - Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 2021.

Prof. dr hab. Iga Rudawska poinformowała, że jest to druga edycja Pereł Instytutu 
Ekonomii i Finansów i przypomniała, że jest to forma docenienia i wyrażenia uznania dla osób, 
które w szczególny sposób przyczyniają się do powiększenia wkładu ewaluacyjnego 
dyscypliny ekonomia i finanse. Prof. dr hab. Iga Rudawska poinformowała, że wśród osób 
wyróżnionych znaleźli się pracownicy, którzy przyczynili się do zwiększenia wkładu 
ewaluacyjnego zarówno w kryterium pierwszym, osiągając najwyższą punktację za publikacje, 
jak również w kryterium drugim, czyli komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, 
a także prac naukowych realizowanych na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz w kryterium trzecim, tj. wpływie działalności naukowej na 
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Następnie prof. dr hab. Iga Rudawska wręczyła 
certyfikaty wyróżnionym pracownikom. Certyfikaty otrzymali:

dr Paweł Baran,
dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US,
dr Aneta Brzeska,
dr Krzysztof Dmytrów,
dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US,
dr Sebastian Gnat,
dr hab. Małgorzata Guzowska,
dr hab. Sebastian Majewski, prof. US,
dr hab. Iwona Markowicz, prof. US,
dr Ireneusz Miciuła,
dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US,
dr hab. Rafał Nagaj, prof. US,
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US,
dr Ewa Putek-Szeląg,
dr hab. Beata Sadowska, prof. US,
dr Dorota Skała,
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk,
dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US,
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- prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, 
dr hab. Magdalena Zioło, prof. US.

Na zakończenie prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu, jeszcze raz pogratulowała 
wszystkim nagrodzonym, wyrażając nadzieję, że w jej kadencji każdy z pracowników Instytutu 
zapracuje na wyróżnienie Perłą Instytutu.

Ad 4. Komunikaty przewodniczącego

Na wstępie przewodniczący Rady poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego prof. dr. hab. 
Jana Karwowskiego, nestora ekonomiki handlu, konsumpcji i marketingu w Polsce, 
wieloletniego kierownika Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Następnie przewodniczący przedstawił listę pracowników, którzy otrzymali nagrody 
jubileuszowe, i poprosił prof. dr hab. Igę Rudawską, dyrektor Instytutu, o wręczenie dyplomów 
okolicznościowych.

Nagrody jubileuszowe otrzymali:
- dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US - z okazji 35 lat pracy zawodowej,
- dr Tomasz Kufel - z okazji 25 lat pracy zawodowej,
- dr Aleksandra Gąsior - z okazji 20 lat pracy zawodowej,
- dr hab. Stanisław Hońko, prof. US - z okazji 20 lat pracy zawodowej.
Nagrodzeni pracownicy wyrazili swoje podziękowania i podzielili się swoimi refleksjami 
związanymi z pracą w Uniwersytecie Szczecińskim.
Następnie przewodniczący przedstawił komunikaty:

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

- Beata Sadowska, Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/zrownowazony-rachunek-kosztow-w-spolecznie- 
odpowiedzialnei-logistyce-p-806.html,

- Agnieszka Szewczyk, Meandry pracy czyli kalejdoskop wydarzeń, Wydawnictwo 
„Bemardinum” 2021

Osoby zainteresowane publikacją mogą zgłosić się po książkę do sekretariatu Instytutu, pok. 
220.

- Waldemar Gos, Prowadzenie ksiąg rachunkowych - wymagania prawne, dobre praktyki i 
proponowane sposoby rozwiązań, CeDeWu, Warszawa 2021

https://cedewu.pl/Prowadzenie-ksiag-rachunkowych-wymagania-prawne-dobre-praktyki-i- 
proponowane-sposoby-rozwiazan-p3031,

- Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda 
Skoczylas: Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Warszawa 2021;

2 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce poinformował, że w tegorocznej 52 
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edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości z Uniwersytetu Szczecińskiego 
wyróżniono niżej wymienione prace:

- Małgorzatę Strzemecką za pracę licencjacką pt.: „Wycena i prezentacja inwestycji na 
przykładzie spółek giełdowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Gosa;

- Michała Budzińskiego za pracę licencjacką pt.: „Ewolucja rachunkowości jako systemu 
ewidencji gospodarczej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz;

3/ jednomyślną decyzją jury, na podstawie zgłoszonej monografii pt. „Finanse zrównoważone. 
Rozwój, ryzyko, rynek.”, dr hab. Magdalenie Zioło, prof. US, została przyznana Nagroda 
Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów;

4/ dr hab. Małgorzata Guzowska została wybrana do ścisłego zarządu International Society of 
Difference Eąuations. Jednocześnie na lata 2021 -2023 została kolejny raz wybrana na 
wiceprezesa tego towarzystwa naukowego. International Society of Difference Eąuations and 
Applications zrzesza ponad 1000 naukowców z całego świata;

5/ do konkursu Noble Zachodniopomorskie 2021 z Instytutu Ekonomii i Finansów została 
zgłoszona dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US;

6/ w dniach 15-17 września br. Instytut organizuje Konferencję Katedr Finansów, która w 
całości odbywa się Online. W programie konferencji zaplanowano 17 sesji, ponad 100 
wystąpień, a uczestniczą w niej przedstawiciele 27 uczelni oraz m. in.: Prezes Warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, Prezes ZUS, członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Na czele 
Komitetu Naukowego Konferencji stoi JM Rektor prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, a 
Komitetem Organizacyjnym kieruje dr hab. Sławomir Franek, prof. US;

7/ ukazało się zarządzenie nr 153/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 września 
2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich 
przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim w 2021 r. za okres 2019-2020. Z 
harmonogramu wynika, że do 1 października br. pracownicy otrzymają na skrzynki mailowe 
arkusz oceny. Wypełniony i podpisany arkusz nauczyciele akademiccy będą zobowiązani 
przekazać do właściwej sekcji ds. nauki w terminie do 15 października br.;

8/ uchwałą nr 67/2021 senatu US z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu US został 
wprowadzony zapis, że mandat członka rady naukowej wygasa, między innymi, wskutek 
zmiany stanowiska, wiążącej się z przejściem do innej grupy wyborców niż ta, w której członek 
rady naukowej instytutu został wybrany. Oznacza to, że osoba awansowana na stanowisko 
profesora uczelni nie może reprezentować grupy pozostałych pracowników zatrudnionych w 
danym instytucie. Skutkiem wygaśnięcia mandatu konieczne będzie przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających w grupie pozostałych pracowników zatrudnionych w instytucie;

9/ 9 września br. wpłynęła do Rady Naukowej decyzja Rady Doskonałości Naukowej 
utrzymująca w mocy zaskarżoną przez dr. Wojciecha Brockiego uchwałę Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. odmawiającą nadania dr. W. Brockiemu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego. Z pełną treścią uzasadnienia członkowie Rady 
mogą zapoznać się na stronie internetowej instytutu w zakładce dla członków Rady Naukowej;

10/ dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 30.09.2021 r.

4



Ad 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Norberta Obryckiego o 
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu poinformował, że przewodniczącą komisji ds. 
przewodu doktorskiego mgr. Norberta Obryckiego jest dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US. 
Posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym 13 września 2021 r.

Mgr Norbert Obrycki przedłożył rozprawę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych, 
w dyscyplinie: ekonomia na temat „Model sektora energetyki w funkcjonowaniu gospodarki 
Ukrainy”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Janasza, prof. US.

Komisja zawnioskowała o wyznaczenie dwóch recenzentów z niżej wymienionych 
kandydatów:

- dr hab. Yuriy Bilan, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Zarządzania; specjalności: mikroekonomia, socjoekonomia, rynek pracy, 
migracje, przedsiębiorczość;

- dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ - Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i 
Zarządzania; specjalności: mikroekonomika, organizacja i zarządzanie 
przedsiębiorstwami energetycznymi, ekonomika energetyki, polityka energetyczna;

- dr hab. Bogusława Ziółkowska prof. PCz - Politechnika Częstochowska; Wydział 
Zarządzania; specjalności: inwestycje, mikroekonomia, organizacja i zarządzanie w 
administracji publicznej, zarządzanie przez wartość, zarządzanie organizacją wirtualną, 
zarządzanie firmą, zarządzanie wartością, zarządzanie publiczne, zarządzanie wiekiem.

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. Yuriya Bilana, prof. PRz, 
na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Norberta Obryckiego:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 13
Liczba głosów ZA 10
Liczba głosów PRZECIW 3
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. Krzysztofa Zamasza, prof. 
PŚ, na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Norberta Obryckiego:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 13
Liczba głosów ZA 13
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

W związku z uzyskaniem większości głosów przez pierwszych dwóch kandydatów 
odstąpiono od głosowania nad trzecią kandydatką.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o wyznaczeniu dr. hab. Yuriya Bilana, prof. PRz, z Politechniki Rzeszowskiej oraz dr. 
hab. Krzysztofa Zamasza, prof. PŚ, z Politechniki Śląskiej na recenzentów rozprawy 
doktorskiej mgr. Norberta Obryckiego.
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Ad 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Marioli Nycz o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
bezpośrednim, na dzień 5 października 2021 r. godz. 10:00

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Marioli 
Nycz odbyło się w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie rozprawy 
doktorskiej oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 5 października 2021 r., 
godz. 10:00, w trybie bezpośrednim, w s. 126, przy ul. Mickiewicza 64.

Mgr Mariola Nycz przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Christiana Lisa, prof. US, 
rozprawę doktorską na temat „Społeczno-ekonomiczne determinanty zróżnicowania zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców miast na przykładzie Rzeszowa” w przewodzie wszczętym w 
dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Doktorantka zdała wyznaczone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni
- dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG - Uniwersytet Gdański.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Marioli Nycz i 
wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 5 października 2021 r., godz. 10:00, w 
trybie bezpośrednim w s. 126 przy ul. Mickiewicza 64.
Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 13
Liczba głosów ZA 13
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr Marioli Nycz i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie 
bezpośrednim, na dzień 5 października 2021 r., godz. 10:00, w s. 126 przy ul. Mickiewicza 64.

Ad 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej o 
przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 20 października 2021 r. godz. 10:00

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr 
Katarzyny Piotrowskiej odbyło się w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 20 października 
2021 r., godz. 10:00, w trybie zdalnym.

Mgr Katarzyna Piotrowska przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Janasza, 
prof. US, rozprawę doktorską na temat „Innowacyjność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Polsce na przykładzie inwestycji zagranicznych z kapitałem chińskim” w 
przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Doktorantka zdała wyznaczone przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów 
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egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP ~ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
- dr hab. Jarosław Kaczmarek, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej 
i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 20 października 2021 r., godz. 10:00, w 
trybie zdalnym.
Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 13
Liczba głosów ZA 13
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 20 października 2021 r., godz. 10:00.

Ad 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Radosława Kordy o 
przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 21 października 2021 r. godz. 9:00

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. 
Radosława Kordy odbyło się w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 21 października 
2021 r., godz. 9:00, w trybie zdalnym.

Mgr inż. Radosław Korda przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława 
Flejterskiego rozprawę doktorską na temat „Ekonomiczne konsekwencje polskiej emigracji 
zarobkowej do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej” w przewodzie 
wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Doktorant zdał wyznaczone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
egzaminy doktorskie.
Recenzje rozprawy doktorskiej opracowały:
- prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US - Uniwersytet Szczeciński.

Na wniosek recenzentek, rozprawa doktorska została skierowana do poprawy, a 
następnie do ponownych recenzji. Ostatecznie uzyskała ona dwie pozytywne recenzje.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentek wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Kordy i 
wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 21 października 2021 r., godz. 9:00, w 
trybie zdalnym.
Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
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Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 13
Liczba głosów ZA 13
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr. inż. Radosława Kordy i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 20 października 2021 r., godz. 9:00.

Ad 9. Wniosek dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US, o udzielenie płatnego urlopu 
naukowego na okres jednego roku w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, 
że do dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Igi Rudawskiej, wpłynął szczegółowo uzasadniony 
wniosek dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US, o udzielenie płatnego urlopu naukowego na okres 
jednego roku od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w celu realizacji tematu badawczego 
związanego z przygotowaniem dorobku naukowego do postępowania profesorskiego.

Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 27
Liczba głosów TAK 26
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US, o udzielenie 
płatnego urlopu naukowego na okres jednego roku od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w 
celu realizacji tematu badawczego związanego z przygotowaniem dorobku naukowego do 
postępowania profesorskiego.

Ad 10. Zaopiniowanie kandydatów na członków komisji oceniającej działalność 
badawczą, dydaktyczną i organizacyjną pracowników badawczych, badawczo- 
dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że z treści zarządzenia nr 153/2021 Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
oceny okresowej nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim 
w 2021 r. za okres 2019-2020 wynika, że do 1 października 2021 r. rada naukowa właściwego 
instytutu zaopiniuje kandydatów na członków komisji oceniającej. W skład komisji oceniającej 
wchodzą trzy osoby prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną w dyscyplinie 
właściwej dla danego instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnione 
w Uniwersytecie Szczecińskim na pełnym etacie, w tym co najmniej dwie zatrudnione na 
stanowisku profesora lub profesora uczelni, przy czym rada naukowa zgłasza co najmniej 
cztery kandydatury.
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Przewodniczący poinformował, że klucz doboru składu komisji był następujący: 1) 
członkowie kolegium dyrektorskiego, 2) kierownicy katedr. W związku z tym, że nie wszystkie 
osoby wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie, proponowana lista kandydatów jest 
następująca:
- prof. dr hab. Iga Rudawska,
- dr hab. Sebastian Majewski, prof. US,
- dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US,
- prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
- dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, 
- dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US.

Wobec braku wypowiedzi, przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi 
kandydaturami do składu komisji oceniającej przeprowadzającej w 2021 r. oceny okresowe 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Igi 
Rudawskiej na członka komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 26
Liczba głosów ZA 26
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. Sebastiana 
Majewskiego, prof. US, na członka komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną i 
organizacyjną nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 27
Liczba głosów ZA 27
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Małgorzaty 
Porady-Rochoń, prof. US, na członka komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną 
i organizacyjną nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 26
Liczba głosów ZA 25
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. 
Agnieszki Szewczyk na członka komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną i 
organizacyjną nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 27
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Liczba głosów ZA 25
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. Mariusza 
Doszynia, prof. US, na członka komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną i 
organizacyjną nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 27
Liczba głosów ZA 26
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. Tomasza 
Wiśniewskiego, prof. US, na członka komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną i 
organizacyjną nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 26
Liczba głosów ZA 25
Liczba głosów PRZECIW 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o 
pozytywnym zaopiniowaniu:

1. prof. dr hab. Igi Rudawskiej;
2. dr. hab. Sebastiana Majewskiego, prof. US;
3. dr hab. Małgorzaty Porady-Rochoń, prof. US;
4. prof. dr hab. Agnieszki Szewczyk;
5. dr. hab. Mariusza Doszynia, prof. US;
6. dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. US

jako kandydatów na członków komisji oceniającej przeprowadzającej w 2021 r. oceny 
okresowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ad 11. Sprawy różne

Przewodniczący wyjaśnił członkom Rady zgłaszającym pytania dotyczące możliwości 
odbywania posiedzeń Rady Naukowej w trybie hybrydowym, że wpłynęła odpowiedź z Działu 
Prawnego, z której wynika, że obecnie dopuszczalny jest tryb albo zdalny albo stacjonarny, bez 
możliwości organizacji posiedzeń w trybie hybrydowym.

Zgłoszono pytania dotyczące procedur związanych z prowadzeniem zajęć w 
nadchodzącym roku akademickim. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedział obecny 
na posiedzeniu prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, 
informując jednocześnie, że w najbliższych dniach ukaże się zarządzenie w sprawie ustalenia 
sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 
2021/2022 oraz stosowny komunikat prorektor ds. kształcenia dotyczący zasad prowadzenia 
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zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 16 września 
2021 r., dziękując wszystkim członkom Rady za obecność i aktywny udział w posiedzeniu 
Rady Naukowej.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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