
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

RADANAUKOWA 
INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW

Protokół nr 09/07/2020 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 2 lipca 2020 r.

W dniu 2 lipca 2020 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 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 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 protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 18.06.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate w 

dyscyplinie ekonomia i finanse
5. Uzupełnienie głosowania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. Mirosławowi Czekajowi
6. Wniosek dr. Janusza Myszczyszyna w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
7. Wniosek dr. Wojciecha Brackiego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
8. Wniosek dr. Krzysztofa Małachowskiego w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy o wyznaczenie 

recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia
10. Wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Wandy Skoczylas na stanowisku profesora na 

okres 1 roku z dniem 1 października 2020 r.
11. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Agnieszce Samsel na stanowisku asystenta w 

Katedrze Finansów i Bankowości na czas nieokreślony
12. Wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunkowości
13. Wnioski o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
14. Informacja o podziale subwencji na rok 2020
15. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 18 czerwca 2020 r.



Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołu 
posiedzenia Rady Naukowej z 18 czerwca 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 18 czerwca 2020 r.

Ad 2. 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 3. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej:

złożył gratulacje dr hab. Magdalenie Zioło, prof. US, która zdobyła tytuł Naukowca 
Roku Uniwersytetu Szczecińskiego,
przypomniał, że dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w dniu 16 lipca 
br. o godz. 12:00, dokumenty można przesyłać do 9.07.2020 r., 
zapowiedział, posiedzenie Rady Naukowej Instytutu na 10 września br. o godz. 10:00.

Następnie Dyrektor Instytutu, dr hab. Jacek Batog, prof.:
poinformował, że w związku z przejściem p. Cecylii Różyło do Sekcji ds. nauki 
zlokalizowanej przy ul. Cukrowej, obsługę dwóch katedr: Katedry Rachunkowości 
oraz Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych przejmuje p. 
Katarzyna Czerenkiewicz, która jest także redaktorem strony www lEiF, 
zachęcił do składania wniosków w ramach projektu RID, termin upływa 6 lipca br,, 
podziękował wszystkim pracowników Instytutu za wzięcie udziału w sesji zdjęciowej 
na potrzeby strony www.
zachęcił do udziału w szkoleniu Emerald Publishing, które odbędzie się w trybie 
zdalnym 8 lipca br, (informacja została przesłana mailowo) i będzie dotyczyło m.in. 
problemów z odrzucaniem artykułów naukowych.

Ad 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate 
w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Agnieszce Szewczyk, przewodniczącej 
komisji ds. przewodu doktorskiego, która przedstawiła sprawozdanie z przebiegu publicznej 
obrony rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate.

Mgr Shivan Fate przygotował pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. 
US rozprawę doktorską na temat „Symulacyjne badanie wpływu interwencji publicznych na 
poziom ubóstwa” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie: 
ekonomia.
Recenzentami rozprawy byli:
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- prof. dr hab. Grażyna Anna Krzyminiewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
- prof. dr hab. inż. Bolesław Borkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie zdalnym. Obrona 
przebiegała w sposób prawidłowy. Doktorant udzielił 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. 
Shivanowi Fate stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Następnie na wniosek recenzentów w wyniku tajnego głosowania podjęła uchwałę o 
skierowaniu wniosku do Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów o wyróżnienie 
rozprawy mgr. Shivana Fate stosowną nagrodą.

Głos zabrali recenzenci rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate: prof. dr hab. inż. 
Bolesław Borkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr 
hab. Grażyna Krzyminiewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, potwierdzając 
pozytywne opinie zawarte w recenzjach oraz pozytywnie oceniając przebieg obrony, 
stwierdzając w konkluzji, że Kandydat posiada kompetencje naukowe i wiedzę uprawniające 
do stopnia naukowego 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. 
Shivana Fate

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów TAK 16
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie nadania mgr. Shivanowi Fate stopnia doktora 
nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów TAK 18
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

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

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Shivana 
Fate stosowną nagrodą:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
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Liczba głosów TAK
Liczba głosów NIE
Liczba głosów wstrzymujących się

17
0
1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o wyróżnieniu 
rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate stosowną nagrodą.

Ad 5. Uzupełnienie głosowania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. 
Mirosławowi Czekajowi

Przechodząc do kolejnego punktu, przewodniczący Rady Naukowej wyjaśnił, że w przypadku 
dr. Mirosława Czekaja na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 7 maja br. odbyło się głosowanie 
za nadaniem stopnia naukowego i tak sformułowany wniosek nie uzyskał większości. Wyniki 
głosowania za nadaniem stopnia przedstawiały się następująco: na 20 osób obecnych 
uprawnionych głos na TAK oddała 1 osoba, 19 osób oddało głos na NIE. Zgodnie z wytycznymi 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego 
głosowania - bezpośrednio za odmową nadania stopnia doktora habilitowanego. Dr hab. 
Stanisław Hońko, prof. US, poprosił członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania 
w postępowaniach habilitacyjnych o poświadczenie w głosowaniu zapoznania się z 
dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Czekaja, udostępnioną 
im wcześniej w intranecie.

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wszystkie osoby uczestniczące w 
posiedzeniu poświadczyły zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą procedowanego 
postępowania habilitacyjnego i zachęcił do wypowiedzi.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie 
wniosek o odmowę nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Mirosławowi Czekajowi w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów TAK 18
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 2.07.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art, 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 
r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę ~ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r, poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
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Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy § 3 - 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zm.), podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Mirosławowi 
Czekajowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Mirosława Czekaj a przewidzianego przepisami prawa 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w szczególności 
po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i 
organizacyjnego habilitanta, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów w dniu 10 września 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 27 stycznia 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcie naukowe dr. 
Mirosława Czekaja nie wnosi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia i 
finanse, nie spełniając tym samym wymagań ustawy.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął 
niniejszą uchwałę - zgodnie z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - w terminie miesiąca od dnia jej 
doręczenia stronie.

Ad 6. Wniosek dr. Janusza Myszczyszyna w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław Hońko, 
prof. US, poinformował o zaproszeniu wszystkich członków komisji habilitacyjnej na 
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, następnie przywitał prof. dr. hab. Marka Ratajczaka, 
przewodniczącego komisji habilitacyjnej, dr. hab. Andrzeja Mielcarka, recenzenta, oraz dr hab. 
Danutę Miłaszewicz, sekretarza komisji.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US poprosił członków Rady Naukowej uprawnionych 
do głosowania w postępowaniach habilitacyjnych o poświadczenie w głosowaniu zapoznania 
się z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr. Janusza Myszczyszyna, 
udostępnioną im wcześniej w intranecie.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
20 kwietnia 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Marek Ratajczak, a sekretarzem była 
dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Danucie 
Miłaszewicz, prof. US, która przedstawiła przebieg posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. 
Janusza Myszczyszyna. W trakcie prezentacji protokołu, z powodu problemów technicznych i 
utraty połączenia z dr hab. Danutą Miłaszewicz, prof. US, część przebiegu posiedzenia komisji 
habilitacyjnej przedstawił prof. dr hab. Marek Ratajczak, przewodniczący komisji 
habilitacyjnej.
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Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Marek Ratajczak ~ przewodniczący komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu
~ dr hab. Danuta Miłaszewicz - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Wojciech Morawski - recenzent - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. dr hab. Andrzej Szablewski - recenzent - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej 

Akademii Nauk
- dr hab. Andrzej Mielcarek - recenzent - emerytowany profesor Uniwersytetu 

Szczecińskiego
- prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta ~ członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach
- prof. dr hab. Józef Hozer - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński

podjęła w dniu 20 kwietnia 2020 r. uchwałę popierającą wniosek o nadanie dr, Januszowi 
Myszczyszynowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe dr. Janusza 
Myszczyszyna po uzyskaniu stopnia doktora, w świetle kryteriów określonych w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
(Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1165), a w szczególności w świetle kryteriów określonych w par, 
3 tego rozporządzenia, są wystarczające do nadania Wnioskodawcy stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.”

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił zaproszonych gości i członków Rady do 
udziału w dyskusji.

Prof. dr hab. Marek Ratajczak, przewodniczący komisji habilitacyjnej, i dr hab. Andrzej 
Mielcarek, recenzent podtrzymali opinie wyrażone w recenzji oraz podczas posiedzenia komisji 
habilitacyjnej.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr. Janusza Myszczyszyna o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego 
nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Li czb a gło sów TA K 15
Liczba głosów NIE 3
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 2.07.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
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poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r, poz. 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy § 3 - 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zm.), nadała dr. Januszowi Myszczyszynowi stopień doktora habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Janusza Myszczyszyna przewidzianego przepisami prawa 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w szczególności 
po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i 
organizacyjnego habilitanta, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów w dniu 7 stycznia 2020 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 20 kwietnia 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr. 
Janusza Myszczyszyna po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny ekonomia i finanse, spełniając tym samym wymagania ustawy.

Przewodniczący Rady przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad 
pogratulował dr. hab. Januszowi Myszczyszynowi nadania mu przez Radę Naukową Instytutu 
Ekonomii i Finansów stopnia naukowego doktora habilitowanego, po czym udzielił mu głosu.

Ad 7. Wniosek dr. Wojciecha Brockiego w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław Hońko, 
prof. US, poinformował o zaproszeniu wszystkich członków komisji habilitacyjnej na 
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, następnie przywitał dr. hab. Konrada Turkowskiego, 
recenzenta, dr hab. Renatę Knap, recenzentkę oraz dr hab. Joannę Wiśniewską, sekretarza 
komisji.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US poprosił członków Rady Naukowej uprawnionych 
do głosowania w postępowaniach habilitacyjnych o poświadczenie w głosowaniu zapoznania 
się z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Brockiego, 
udostępnioną im wcześniej w intranecie.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 5 
maja 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, a sekretarzem była dr 
hab. Joanna Wiśniewska, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Joannie 
Wiśniewskiej, prof. US, która odczytała in extenso protokół posiedzenia komisji habilitacyjnej 
dr. Wojciecha Brockiego.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
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- prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Zielonogórski
- dr hab. Joanna Wiśniewska - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Konrad Turkowski - recenzent - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- prof. dr hab. Rafał Miłaszewski - recenzent - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie
- dr hab. Renata Knap - recenzent - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Adam Przybyłowski - członek komisji - Uniwersytet Morski w Gdyni
- prof. dr hab. Iga Rudawska - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński,

podjęła w dniu 5 maja 2020 r. uchwałę o odmowie poparcia wniosku dr. Wojciecha B rocki ego 
o nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe dr. Wojciecha 
Brockiego po uzyskaniu stopnia doktora nie wniosły znaczącego wkładu do dyscypliny, tym 
samym w świetle kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 r. nr 196, poz. 1165) są niewystarczające do nadania 
Wnioskodawcy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: 
ekonomia i finanse.’’

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie 
wniosek dr. Wojciecha Brockiego o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów TAK 1
Liczba głosów NIE 17
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Przewodniczący Rady Naukowej, w związku z nieuzyskaniem w głosowaniu tajnym 
poparcia dla wniosku dr. Wojciecha Brockiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finansepoddał pod głosowanie wniosek o odmowę 
nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Brockiemu w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów TAK 17
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0
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Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 2.07.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 
r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy § 3 - 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zm.), podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi 
Brockiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Wojciecha Brockiego przewidzianego przepisami prawa 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w szczególności 
po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i 
organizacyjnego habilitanta, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów w dniu 15 października 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 5 maja 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcie naukowe dr. Wojciecha 
Brockiego nie wnosi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, nie 
spełniając tym samym wymagań ustawy.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął 
niniejszą uchwałę - zgodnie z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - w terminie miesiąca od dnia jej 
doręczenia stronie.

Ad 8. Wniosek dr. Krzysztofa Małachowskiego w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław 
Hońko, prof. US, poinformował o zaproszeniu wszystkich członków komisji habilitacyjnej na 
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, następnie przywitał prof. dr. hab. Zenona Foltynowicza, 
recenzenta, prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka, recenzenta, dr hab. Barbarę Kryk, recenzentkę, 
oraz dr. hab. Rafała Klóskę, sekretarza komisji.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
28 maja 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Adam Budnikowski, a sekretarzem był dr 
hab. Rafał Klóska, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr. hab. Rafałowi Klósce, 
prof. US, który in extenso odczytał protokół posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. Krzysztofa
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Małachowskiego.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Adam Budnikowski - przewodniczący komisji - Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie
- dr hab. Rafał Klóska - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Zenon Foltynowicz - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- prof. dr hab. Andrzej Miszczak ~ recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowski ej w 

Lublinie
- dr hab. Barbara Kryk - recenzent - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Tadeusz Borys - członek komisji - Uniwersytet Zielonogórski 
- prof. dr hab. Roman Czapiewski - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński

podjęła w dniu 28 maja 2020 r. uchwałę popierającą wniosek o nadanie dr. Krzysztofowi 
Małachowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe dr. Krzysztofa 
Małachowskiego po uzyskaniu stopnia doktora stanowią wyraz istotnej aktywności naukowej 
oraz wnoszą wkład w rozwój dyscypliny ekonomia.”

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił gości i członków Rady do udziału w dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, który - potwierdzając opinię 
wyrażoną w recenzji - zaznaczył, że monografia habilitanta jest typowym przykładem 
syndromu newcomera, czyli kogoś, kto wcześniej nie zajmował się daną problematyką i 
próbuje stworzyć coś nowego. W swojej wypowiedzi, porównując inne postępowania o 
uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego, w których brał udział, podkreślił niewystarczający, w 
jego opinii, dorobek publikacyjny habilitanta oraz brak udziału w konferencjach tematycznych 
z zakresu gospodarki odpadami. Dodał, że przepisy, zgodnie z którymi jest procedowane to 
postępowanie, nie dają możliwości habilitantowi zaprezentowania się podczas kolokwium 
habilitacyjnego, co uznał za mankament. Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz zwrócił uwagę na to, 
że podejmując decyzję o nadaniu stopnia naukowego należy brać odpowiedzialność za przyszłe 
postępowania, w których osoba po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego będzie mogła 
uczestniczyć.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, który wyrażając podziękowania 
dr. hab. Rafałowi Klósce, sekretarzowi komisji habilitacyjnej, za bardzo sprawne 
przeprowadzenie prac komisji w trudnych warunkach pandemii, zwrócił uwagę na kilka 
inspirujących go wątków: 1/ badania realizowane w ramach projektu finansowanego przez 
NCN na temat leasingu zwrotnego w gospodarce odpadami, 2/ partnerstwo publiczno- 
prywatno-społeczne oraz 3/ zaprezentowaną w monografii autorską metodę ewaluacji 
gospodarki odpadami. Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk podkreślił, że uwagi krytyczne dotyczące 
monografii, którą w swojej recenzji uznał za wartościowe dzieło, wynikają między innymi z 
tego, że tematyka dotyczy aktualnych problemów i stąd budzi wiele kontrowersji. Odnosząc się 
do zarzutu nieuwzględnienia w monografii określonych pozycji literaturowych, zauważył, że 
podobny zarzut można sformułować wobec każdego autora, oraz na podnoszony w recenzjach 
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wątek tłumaczenia różnych terminów, czego najlepszym przykładem jest pojęcie rozwój 
zrównoważony (sustainable development) i jak to sformułowanie jest rozumiane. 
Podsumowując, prof. dr hab. Andrzej Miszczuk stwierdził, że biorąc pod uwagę wszystkie 
uwagi i wątpliwości, podtrzymuje pozytywną opinię wyrażoną w recenzji i podczas głosowania 
na posiedzeniu komisji habilitacyjnej.

W dalszej kolejności głos zabrała dr hab. Barbara Kryk, prof. US, stwierdzając, że każda 
z recenzji jest subiektywna - wskazywane są aspekty pozytywne i negatywne dorobku 
habilitanta. Zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
wskazane są kryteria, które należy wziąć pod uwagę sporządzając ocenę dorobku będącego 
podstawą do nadania stopnia naukowego. Dr hab. Barbara Kryk, prof. US, konkludując 
powiedziała, że biorąc pod uwagę te wszystkie kryteria i elementy należy uznać, że habilitant 
spełnił w stopniu dostatecznym wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego 
doktora habilitowanego

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, która - nie kwestionując opinii 
recenzentów, a w większości zgadzając się z nimi - podkreśliła, że dr Krzysztof Małachowski 
funkcjonuje na pograniczu dwóch dyscyplin: geografii i ekonomii. Wywodzi się z dyscypliny: 
geografia i jego dorobek ewoluował w kierunku ekonomii. Zaznaczyła, że habilitant zajmuje 
się bardzo ważną i aktualną problematyką, wpisał się w nurt badań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej, a także elementów ryzyka ASG w 
gospodarce odpadami. Konkludując, prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak stwierdziła, że w jej 
opinii aktywność naukowa dr. K. Małachowskiego jest wystarczająca, podkreśliła też jego 
aktywność konferencyjną, -dydaktyczną i organizacyjną w różnych zespołach naukowych.

Jako następna głos zabrała dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US, która w pełni 
zgadzając się z wypowiedzią prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak, zwróciła uwagę na ogromną 
wiedzę i oczytanie habilitanta, jak również jego duże zaangażowanie w działalność 
dydaktyczną i organizacyjną, o czym miała okazję się przekonać pracując przez 17 lat z dr. 
Krzysztofem Małachowskim w tej samej jednostce.

Wobec braku innych wypowiedzi dr hab. Stanisław Hońko, prof. US poprosił 
członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania w postępowaniach habilitacyjnych o 
poświadczenie w głosowaniu zapoznania się z dokumentacją dotyczącą postępowania 
habilitacyjnego dr. Krzysztofa Małachowskiego, udostępnioną im wcześniej w intranecie.

Następnie przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie wniosek dr. 
Krzysztofa Małachowskiego o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów TAK 15
Liczba głosów NIE 2
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Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 2.07.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy § 3 - 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zm.), nadała dr. Krzysztofowi Małachowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Krzysztofa Małachowskiego przewidzianego przepisami 
prawa postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w 
szczególności po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego 
i organizacyjnego habilitanta, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów w dniu 15 października 2020 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 28 maja 2020 r., jak również argumentami przemawiającymi za 
nadaniem stopnia zgłoszonymi w trakcie dyskusji podczas posiedzenia Rady Naukowej 
Instytutu, wskazanymi powyżej stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr. Krzysztofa 
Małachowskiego po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
ekonomia i finanse, spełniając tym samym wymagania ustawy.

Przewodniczący Rady przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad 
pogratulował dr. hab. Krzysztofowi Małachowskiemu nadania mu przez Radę Naukową 
Instytutu Ekonomii i Finansów stopnia naukowego doktora habilitowanego, po czym udzielił 
mu głosu. Niestety z powodu problemów technicznych dr hab. Krzysztof Małachowski nie 
mógł zabrać głosu.

Ad 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy o 
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił protokół posiedzenia komisji ds. 
przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy. Poinformował, że przewodniczącą komisji jest 
prof. dr hab. Teresa Lubińska, posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym, a procedura 
dotyczy postępowań, w których wybierano jednego recenzenta zewnętrznego i jednego 
recenzenta wewnętrznego.

Mgr Radosław Korda przedłożył rozprawę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych, w 
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dyscyplinie: ekonomia na temat „Ekonomiczne konsekwencje polskiej emigracji zarobkowej 
do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Stanisława Flejterskiego.

Komisja zawnioskowała o wyznaczenie dwóch recenzentów z niżej wymienionych 
kandydatów:

- prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium 
Ekonomii, Finansów i Prawa (specjalności: podział dochodów, nierówności dochodowe, 
ubóstwo, oszczędności, rynek pracy, społeczno-ekonomiczne problemy transformacji 
systemowej w Polsce),

- dr hab. Ewa Pancer-Cybulska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział 
Ekonomii i Finansów (specjalności: integracja europejska, polityka ekonomiczna, polityka 
regionalna),

- dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i 
Finansów (specjalności: ekonomia publiczna, inwestycje, makroekonomia).

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Bogumiły Szopy na 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Kordy:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów TAK 15
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

W związku z uzyskaniem większości głosów przez prof. dr hab. Bogumiłę Szopę odstąpiono 
od głosowania nad drugą kandydaturą na recenzenta zewnętrznego.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr hab. Danuty Miłaszewicz, prof. US, na 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Kordy:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów TAK 15
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę 
o powołaniu prof. dr hab. Bogumiły Szopy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
dr hab. Danuty Miłaszewicz, prof. US, z Uniwersytetu Szczecińskiego na recenzentów 
rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Kordy.

Ad 10. Wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Wandy Skoczylas na stanowisku profesora 
na okres 1 roku z dniem 1 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Wandy Skoczylas na stanowisku profesora na okres 1 roku 
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z dniem 1 października 2020 r. W tym miejscu przypomniał, że decyzję o zatrudnieniu 
podejmuje Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, a uchwała Rady Naukowej Instytutu ma 
charakter opinii. Dodał, że prof. dr hab. Wanda Skoczylas wyróżnia się dużą aktywnością 
naukową, dydaktyczną i organizacyjną, posiada umiejętność współpracy w zespołach 
naukowych i zdolność do zarażania pozytywną energią. Przewodniczący poprosił członków 
Rady Naukowej o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania
Liczba głosów TAK
Liczba głosów NIE
Liczba głosów wstrzymujących się

42
30
30

0
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 2 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zatrudnienie 
prof. dr hab. Wandy Skoczylas na stanowisku profesora na okres 1 roku z dniem 1 października 
2020 r.

Ad 11. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Agnieszce Samsel na stanowisku asystenta 
w Katedrze Finansów i Bankowości na czas nieokreślony

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Agnieszce Samsel na stanowisku asystenta na czas 
nieokreślony.

Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania
Liczba głosów TAK
Liczba głosów NIE
Liczba głosów wstrzymujących się

42
31
31

0
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 2 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przedłużenie 
zatrudnienia dr Agnieszce Samsel na stanowisku asystenta na czas nieokreślony.

Ad 12. Wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze 
Rachunkowości

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunkowości. 
Poinformował, że jest to związane z ustaniem zatrudnienia wieloletnich pracowników Katedry 
Rachunkowości, prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz, prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej i dr 
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Anny Buczkowskiej. Przeprowadzone symulacje obciążeń dydaktycznych uzasadniają 
potrzebę zatrudnienia asystenta.

Głos zabrał dyrektor Instytutu, dr hab. Jacek Batog, prof. US, zwracając uwagę, żeby z 
przyczyn proceduralnych proponowani członkowie komisji konkursowej w terminie, na który 
będzie przewidziane posiedzenie komisji, zawiesili urlopy. Przewodniczący Rady Naukowej 
zapewnił, że spełnienie wymagań formalnych zostanie dopełnione.

Wobec braku innych wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki jawnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 31
Liczba głosów TAK 30
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 2 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu ogłoszenia konkursu na 
stanowisko asystenta w Katedrze Rachunkowości.

Ad 13. Wnioski o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, 
że wszyscy pracownicy Instytutu otrzymali mailowo zarówno rankingi do nagród naukowych, 
jak też dwa wnioski o przyznanie nagród organizacyjnych dyrektorowi - Instytutu Ekonomii i 
Finansów, dr. hab. Jackowi Batogowi, prof. US, oraz zastępcy dyrektora ds. nauki, prof. dr hab. 
Idze Rudawskiej.

Następnie głos zabrał dyrektor Instytutu, dr hab. Jacek Batog, prof. US, informując, że do dnia 
poprzedzającego posiedzenie Rady wpływały jeszcze informacje od pracowników dotyczące 
wprowadzenia osiągnięć. W związku z powyższym przedstawił zaktualizowany ranking 
uwzględniający wszystkie uzupełnienia oraz przypomniał kryteria, zgodne z uchwałą Rady 
Naukowej Instytutu podjętą 5 grudnia 2019 r., według których były naliczane punkty. Dr hab. 
Jacek Batog, prof. US, wyjaśnił wątpliwości dotyczące przyznawania punktów za zrealizowane 
projekty badawcze, przytaczając pismo prorektora ds. nauki, prof. dr. hab. Marka Górskiego.

Na zakończenie dyrektor Instytutu odczytał listę osób przedstawionych do nagrody naukowej 
drugiego stopnia:

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US,
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US,
dr Ireneusz Miciuła,
dr hab. Beata Świecka, prof. US
dr hab. Beata Sadowska, prof. US

- prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, 
dr Sebastian Gnat,

oraz z puli 10% środków przeznaczonych dla młodych pracowników nauki kandydatem do 
nagrody naukowej jest dr Adam Lulek.
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Do nagrody organizacyjnej przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Igi Rudawskiej, natomiast 
przewodniczący Rady Naukowej przedstawił kandydaturę dr, hab. Jacka Batoga, prof. US.

Dyrektor Instytutu poinformował, że ponieważ z przyznanej Instytutowi puli środków na 
nagrody zostanie niewykorzystana kwota ok. 12 tys. złotych, niewystarczająca na przyznanie 
kolejnej nagrody naukowej, wystąpi do JM Rektora US z prośbą o przyznanie dodatkowej 
kwoty w wysokości 6518 zł, co umożliwi wystąpienie o kolejną nagrodę naukową. W 
przypadku odmowy przyznania dodatkowej kwoty, Dyrektor Instytutu wystąpi o przyznanie 
trzeciej nagrody organizacyjnej dla przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, co będzie 
wyrazem docenienia dużego wkładu pracy w bardzo dobre funkcjonowanie Rady Naukowej.

Wobec braku wypowiedzi, przewodniczący zaprosił członków rady naukowej do głosowania 
w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie kandydatur do nagród en bloc.

Wyniki jawnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 31
Liczba głosów TAK 27
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 3

Wobec wyrażenia zgody na głosowanie kandydatur do nagrody rektora en bloc, 
przeprowadzono głosowanie w sprawie merytorycznego zaopiniowania przedstawionych 
wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 30
Liczba głosów TAK 25
Liczba głosów NIE 2
Liczba głosów wstrzymujących się 3

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wysunięcia kandydatów do nagrody Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 30
Liczba głosów TAK 25
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 5

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 2 lipca 2020 r. podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionych wniosków 
o Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz o wysunięciu następujących kandydatów do 
nagrody rektora Uniwersytetu Szczecińskiego:

Nagrody naukowe:

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US,
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US,
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dr Ireneusz Miciuła,
dr hab. Beata Świecka, prof. US,
dr hab. Beata Sadowska, prof. US,

- prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, 
dr Sebastian Gnat 
dr Adam Lulek

Nagrody organizacyjne:

dr hab. Jacek Batog, prof. US
prof. dr hab. Iga Rudawska

Ad 14. Informacja o podziale subwencji na rok 2020

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

Dyrektor Instytut przedstawił punktację, na podstawie której została przyznana subwencja dla 
pracowników Instytutu w roku 2020 i poinformował, że pliki ze szczegółowymi informacjami, 
które posłużyły do sporządzenia rankingów i przyznania subwencji zostaną rozesłane mailowo 
do wszystkich pracowników Instytutu.

Ad 15. Sprawy różne

Nie zgłoszono spraw do omówienia.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 2 lipca 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

17




