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Protokół nr 9/09/2022

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego

w dniu 15 września 2022 r.

W dniu 15 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów (dalej: Rady Naukowej), 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, 
zgodnie z listą obecności dołączoną do oryginału protokołu.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
powitał wszystkich członków Rady Naukowej, poprosił o zalogowanie się do systemu 
RADA24 oraz poinformował, że posiedzenie jest nagrywane.

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

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 7 lipca 2022 r.
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Kowalik o przyjęcie rozprawy 

doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 6 października 2022 
r. godz., 9:00

5. Wniosek komisjs.ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Husiatyńskiej o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 3 
października 2022 r., godz. 13:00

6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o 
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej

7. Wniosek mgr. Michała Hendryka w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia 
doktora do 31 października 2023 roku

8. Wniosek mgr Dominiki Król-Smetak o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

9. 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 z 7 lipca 2022 r.

Przewodniczący Rady Naukowej stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści 



protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 7 lipca 2022 r., po czym 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 7 lipca 2022 r.

Ad 3. Komunikaty przewodniczącego

1/ W dniu 31 sierpnia 2022 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat studiów Master of 
Business Administration, w którym znalazła się wypowiedź prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego 
na temat studiów MBA prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.

2/ ukazała się publikacja:

- Agnieszka Szewczyk, Świat wartości czyli ekonomia to nie wszystko, Wydawnictwo 
Bemardinum, Pelplin 2022

3/ Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 29 września 2022r.

Ad 4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Kowalik o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny 
Kowalik odbyło się 12 września br. w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 6 października 
2022 r., godz. 9:00, w trybie bezpośrednim.

Mgr Joanna Kowalik przygotowała, pod kierunkiem prof. dr hab. Igi Rudawskiej, 
rozprawę doktorską na temat „Wpływ przekształceń własnościowych podmiotów leczniczych 
na ich efektywność ekonomiczno-techniczną” 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, obie zawierające wnioski o 
wyróżnienie rozprawy, które opracowali:
- dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
- dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG - Uniwersytet Gdański.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kowalik i 
wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 6 października 2022 r., godz. 9:00, s.126. 
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 
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doktorskiej mgr Joanny Kowalik i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, na dzień 6 
października 2022 r., godz. 9:00, s. 126.

Ad 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Husiatyńskiej o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty 
Husiatyńskiej odbyło się 12 września br. w trybie zdalnym i udzielił głosu dr. hab. Christianowi 
Lisowi, prof. US, przewodniczącemu komisji ds. przewodu doktorskiego, który przedstawił 
wnioski z posiedzenia komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Husiatyńskiej.

Mgr Renata Husiatyńska przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Tomasza 
Kwarcińskiego, prof. US (promotor), oraz dr Agnieszki Gozdek (promotor pomocniczy) 
rozprawę doktorską na temat „Podatność transportowa jako determinanta wyboru sposobu 
przemieszczania wyrobów farmaceutycznych” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Doktorantka zdała wyznaczone przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów 
egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- dr hab. Janusz Figura, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
- dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG - Uniwersytet Gdański.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Renaty Husiatyńskiej i 
wyznaczenie terminu jej publicznej obrony nadzień 3 października 2022 r., godz. 13:00, s. 126. 
Wobec braku wypowiedzi wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr Renaty Husiatyńskiej i wyznaczyła termin jej publicznej obrony na dzień 3 
października 2022 r., godz. 13:00, s. 126.

Ad 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o 
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przewodniczącą komisji ds. przewodu 
doktorskiego mgr Małgorzaty Zakrzewskiej jest prof. dr hab. Iga Rudawska. Posiedzenie 
komisji odbyło się w trybie zdalnym 12 września 2022 r.

Mgr Małgorzata Zakrzewska przedłożyła rozprawę doktorską z dziedziny nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na temat „Kapitał społeczny jako determinanta 
rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego”, napisaną 
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pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kopycińskiej.

Komisja zawnioskowała o wyznaczenie dwóch recenzentów z niżej wymienionych 
kandydatów:

- prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska - Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Ekonomii i 
Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych, specjalności: 
koniunktura gospodarcza, konkurencyjność przedsiębiorstw, sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw, zagadnienia wzrostu i konwergencji gospodarczej;

- dr. hab. Jacek Prokop, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium 
Gospodarki Światowej, Katedra Ekonomii Biznesu, specjalności: ekonomia finansowa, 
mikroekonomia, teoria ekonomii;

- dr hab. Teresa Alicja Kamińska, prof. UG - Uniwersytet Gdański, Wydział 
Ekonomiczny, Katedra Ekonomii, specjalność: mikroekonomia.

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Małgorzaty 
Kokocińskiej na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH, 
na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
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 prof. dr hab. Małgorzaty Kokocińskiej z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH, ze Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej.

Ad 7. Wniosek mgr. Michała Hendryka w sprawie przedłużenia terminu uzyskania 
stopnia doktora do 31 października 2023 roku

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wpłynął wniosek mgr. Michała Hendryka 
o przedłużenie terminu uzyskania przez niego stopnia naukowego doktora do 31.10.2023 r. 
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z 5 kwietnia 2018 r. 
termin uzyskania stopnia został określony na 19 września 2022 r. Przewodniczący Rady 
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Naukowej zaznaczył, że jest promotorem rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hendryka pt: 
„Prezentacja informacji o innych dochodach całkowitych w rachunku wyniku całkowitego”, 
rozprawa jest zaawansowana w 90% i dotrzymanie wnioskowanego terminu nie budzi 
wątpliwości.

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia 
terminu uzyskania stopnia naukowego doktora przez mgr. Michała Hendryka do 31 
października 2023 roku.

Ad 8. Wniosek mgr Dominiki Król-Smetak o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr Dominiki Król-Smetak o 
wydłużenie terminu zdawania przez nią egzaminów doktorskich z powodu wyznaczenia przez 
egzaminatora egzaminu z socjologii na październik 2022 r.

Temat rozprawy doktorskiej: „Ocena efektywności ekonomicznej systemu informatycznego w 
przedsiębiorstwach budowlanych”

Przewodniczący komisji: dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

Dyscyplina: ekonomia

Promotor: dr hab. Adam Stecyk, prof. US (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej)

Promotor pomocniczy: dr hab. Maciej Czapiewski, prof. US (Instytut Gospodarki Przestrzennej 
i Geografii Społeczno-Ekonomicznej)

Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upływa 30 września 2022 roku.

Proponowany termin przedłużenia: 30 listopada 2022 r.

Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przedłużeniu terminu 
zdania egzaminów doktorskich przez mgr Dominikę Król-Smetak, który upływa z dniem 30 
listopada 2022 r.
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Ad 9. Sprawy różne

Nie zgłoszono spraw do omówienia.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wypowiedzi, przewodniczący zakończył 
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 15 września 2022 r., 
dziękując wszystkim członkom Rady Naukowej za udział w posiedzeniu.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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