
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
RADA NAUKOWA 

INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW

Protokół nr 10/07/2020 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 16 lipca 2020 r.

W dniu 16 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 2.07.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Odwołanie dr. Jarosława Klepackiego w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wyrażonej w 
uchwale nr 24/03/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 5 marca 
2020 r.

5. Wniosek dr Bogny Kaźmierskiej-Jóźwiak w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

6. Wniosek dr Małgorzaty Guzowskiej w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

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

8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki o wyznaczenie 
recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia

9. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Dudzińskiego na stanowisku profesora 
w wymiarze % etatu na okres 1 roku z dniem 1 października 2020 r.

10. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Józefa Hozera na stanowisku profesora w 
wymiarze 1/3 etatu na okres 1 roku z dniem 1 września 2020 r.

11. Informacja dotycząca podziału nagród
12. Wniosek o przyznanie dr. hab. Stanisławowi Hońce, prof. US, nagrody organizacyjnej 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
13. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej do 31 grudnia 2020 r.
14. Sprawy różne

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, przewodniczący poprosił o zabranie głosu 
dr. hab. Krzysztofa Małachowskiego, któremu problemy techniczne uniemożliwiły wypowiedź 



podczas posiedzenia w dniu 2 lipca br.

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 2 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołu 
posiedzenia Rady Naukowej z 2 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 2 lipca 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 przy jednym głosie 
przeciwnym zatwierdziła porządek obrad.

Ad 3. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej:

- poinformował w imieniu dr. hab, Jacka Cypryjańskiego, prof. US, że studentka kierunku 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Renata Gola zajęła drugie miejsce w rozstrzygniętym 6 
lipca br. konkursie na studencką koncepcję tzw. doktoratu wdrożeniowego. Konkurs był 
organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentem Studentów RP. Przewodniczący zwrócił 
uwagę, że nagrodzona koncepcja jest jej pracą licencjacką. Tematyka dotyczy zastosowania 
narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość 
spółek publicznych. Dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, dodał, że w badaniach 
dotyczących pracy licencjackiej p. Renaty Goli intensywny udział brała również dr hab. 
Katarzyna Byrka-Kita, prof. US;

- poinformował, że dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej dotyczące zaopiniowania 
kandydatury na stanowisko dziekana odbędzie się w czwartek 20 sieipnia o godz. 9.00, oraz 
przedstawił pismo prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr. hab. Marka 
Górskiego dotyczące opiniowania kandydatów na funkcję dziekana.

Ad 4. Odwołanie dr. Jarosława Klepackiego w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wyrażonej w 
uchwale nr 24/03/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 5 
marca 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej lEiF, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
poinformował członków Rady Naukowej Instytutu o złożeniu przez dr. Jarosława Klepackiego 
odwołania z dnia 29 kwietnia 2020 r. do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i 
finanse, wyrażonej w uchwale nr 24/03/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 
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z dnia 5 marca 2020 r.
Przewodniczący przypomniał, że posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się 

16.12.2020 r., a wszystkie trzy recenzje były negatywne. Podczas posiedzenia komisji 
habilitacyjnej, której przewodniczył prof. dr hab. Krzysztofa Jajuga, przy 5 głosach za, 1 
wstrzymującym się i nieobecności jednej osoby podjęto uchwałę zawierającą opinię o odmowie 
nadania stopnia. W dniu 7.01.2020 wpłynął wniosek dr. Jarosława Klepackiego o umorzenie 
postępowania. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6.02.2020 r. odrzuciła ten wniosek. Na 
posiedzeniu w dniu 5.03.2020 r. Rada Naukowa podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia 
doktora habilitowanego.

Treść odwołania, uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego z 
uzasadnieniem, protokół i uchwała komisji habilitacyjnej, dokumentacja dotycząca umorzenia 
oraz recenzje były udostępnione do zapoznania się przez członków Rady Naukowej Instytutu 
na stronie Rady.

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. Jarosława Klepackiego, 
udostępnioną im wcześniej na stronie Rady Naukowej.

Przewodniczący przedstawił treść odwołania dr. Jarosława Klepackiego, a następnie 
zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, stwierdzając, że dotychczas wnioski o 
umorzenie postępowania habilitacyjnego w większości były odrzucane z uzasadnieniem 
sprzeczności umorzenia z interesem społecznym, dodał przy tym, że wniosek o umorzenie 
postępowania wpłynął już po posiedzeniu komisji habilitacyjnej. Dr hab. Jacek Batóg, prof. 
US, zaznaczył również, że ustawa dopuszcza umorzenie postępowania na każdym etapie, ale 
wymaga to zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, a Rada Naukowa 
Instytutu jest jedną ze stron, która taki sprzeciw wyraża, podejmując uchwałę o odrzuceniu 
wniosku o umorzenie. Przypomniał, że do tej pory stosowano taką linię postępowania.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów z dnia 5 marca 2020 r. wyrażonego w uchwale nr 24/03/2020 o odmowie 
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 
dr. Jarosławowi Klepackiemu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 21
Liczba głosów TAK 21
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego 
na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o utrzymaniu w mocy stanowiska Rady 
wyrażonego w uchwale nr 24/03/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. 
Jarosławowi Klepackiemu następującej treści:
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Uchwala nr 65/07/2020

Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

Uniwersytetu Szczecińskiego

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie opinii Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów nt. odwołania dr. 
Jarosława Klepackiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. od odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wyrażonej
w uchwale nr 24/03/2020 Rady Naukowej lEiF z dnia 5 marca 2020 r.

Na podstawie art. 18a ust. 11 oraz art. 21 ust. 1 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),

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,

oraz po zapoznaniu się z odwołaniem dr. Jarosława Klepackiego, ponownym zapoznaniu się z 
recenzjami dorobku naukowego, opinią komisji habilitacyjnej wyrażoną w uchwale oraz 
protokołem posiedzenia komisji z dnia 16 grudnia 2019 r.,

uchwala się, co następuje:

§1

Utrzymuje się w mocy uchwałę nr 24/03/2020 Rady Naukowej lEiF z dnia 5 marca 2020 r. w 
sprawie odmowy nadania dr. Jarosławowi Klepackiemu stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów po zapoznaniu się z treścią odwołania dr. 
Jarosława Klepackiego stwierdza, iż postępowanie habilitacyjne przeprowadzone w Instytucie 
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego nie zawiera błędów zarówno formalnych 
jak i merytorycznych.
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W odwołaniu dr Jarosław Klepacki podnosi przede wszystkim zarzut dotyczący odmowy 
umorzenia postępowania habilitacyjnego przez Radę.

Biorąc pod uwagę:
- stanowisko Rady w kwestii odmowy umorzenia z uwagi na interes społeczny wyrażone 

szczegółowo uchwale nr 11/02/2020 Rady z dnia 6 lutego 2020 r.
- zasady etyczne;
- rozpoznanie własne dorobku;
- recenzje osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego 

oraz osiągnięć we współpracy międzynarodowej sporządzone przez wybitnych specjalistów 
z danej dziedziny;

- wnioski zawarte w uchwale z uzasadnieniem i protokole komisji habilitacyjnej
Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów nie znajduje uzasadnienia do zmiany stanowiska 
w powyższej sprawie.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 21
Liczba głosów TAK: 21
Liczba głosów NIE: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Ad 5. Wniosek dr Bogny Kaźmierskiej-Jóźwiak 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. Krzysztofa Jajugę, 
przewodniczącego komisji habilitacyjnej oraz dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, członka 
komisji. Poinformował, że członkami komisji habilitacyjnej były również obecne na 
posiedzeniu Rady dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, i dr hab. Małgorzata Tarczyńska- 
Łuniewska, prof. US.

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 Bogny Kaźmierskiej-Jóźwiak, 
udostępnioną im wcześniej na stronie Rady Naukowej.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
18 marca 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, a sekretarzem była dr 
hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Katarzynie 
Byrce-Kicie, prof. US, która przedstawiła przebieg posiedzenia komisji habilitacyjnej dr Bogny 
Kaźmierskiej-Jóźwiak.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - przewodniczący komisji - Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu
- dr hab. Katarzyna Byrka-Kita - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
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- prof. dr hab. Maria Sierpińska - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- dr hab. Jacek Mizerka - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - recenzent -Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Danuta Zawadzka - członek komisji - Politechnika Koszalińska
- dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński

podjęła w dniu 18 marca 2020 r. uchwałę o zawierającą opinię o nadaniu dr Bognie 
Kaźmierskiej-Jóźwiak stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „Kandydatka posiada osiągnięcia 
stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny finanse oraz wykazuje się istotną aktywnością 
naukową. Tym samym, Kandydatka spełniła warunki określone w art, 16 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (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 30 sierpnia 
2018 r., poz. 1669).”

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

Głos zabrał prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, przewodniczący komisji habilitacyjnej, który 
podziękował dr hab. Katarzynie Byrce-Kicie, prof. US, za sprawne prowadzenie prac komisji, 
stwierdził, że i podtrzymał pozytywną opinię wyrażoną podczas posiedzenia komisji 
habilitacyjnej oraz poparł wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego, dodając że 
habilitantka jest znana z wystąpień na konferencjach oraz w środowisku osób zajmujących się 
finansami przedsiębiorstw.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr Bogny Kaźmierskiej-Jóźwiak o nadanie jej stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego glosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 21
Liczba głosów TAK 21
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 16.07.2020 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.), nadała dr Bognie Kaźmierskiej-Jóźwiak stopień doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr Bogny Kaźmierskiej-Jóźwiak przewidzianego przepisami 
prawa postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w 
szczególności po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego 
i organizacyjnego habilitantki, 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 18 marca 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr Bogny 
Kaźmierskiej-Jóźwiak po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny ekonomia i finanse, spełniając tym samym wymagania ustawy.

Przewodniczący Rady pogratulował dr hab. Bognie Kaźmierskiej-Jóźwiak nadania jej 
przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, po czym udzielił jej głosu.

Przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad głos zabrał prof. dr hab. 
Krzysztof Jajuga, nawiązując do punktu dotyczącego odwołania dr. Jarosława Klepackiego. 
Stwierdził on, że decyzja Rady Naukowej Instytutu jest oczywista. Powiedział, że obecnie 
podobnych spraw jest bardzo dużo; wnioskodawcy posiłkują się stwierdzeniem, że sprawa 
dotyczy wycofania wniosku. Prof. dr hab. Krzysztofa Jajuga podkreślił, że w KPA nie 
występuje takie pojęcie jak wycofanie wniosku, więc należy to pojęcie traktować jako 
umorzenie. Zaznaczył, że Rada Naukowa jest stroną postępowania i tym samym nie ma 
obowiązku, ale ma prawo umorzyć postępowanie, jeżeli nie przeczą temu względy społeczne, 
w szczególności należy wziąć pod uwagę: 1/ poniesione wydatki ze środków publicznych, 2/ 
nieetyczne zachowanie, 3/ aspekty niezgodne z polityką naukową państwa.

Ad 6. Wniosek dr Małgorzaty Guzowskiej 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.

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 Małgorzaty Guzowskiej, 
udostępnioną im wcześniej na stronie Rady Naukowej.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
30 czerwca 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Czesław Domański, a sekretarzem był 
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dr hab. Christian Lis, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr. hab. Christianowi 
Lisowi, prof. US, który przedstawił przebieg posiedzenia komisji habilitacyjnej dr Małgorzaty 
Guzowskiej.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Czesław Domański - przewodniczący komisji - Uniwersytet Łódzki
- dr hab. Christian Lis ~ sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Tomasz Tokarski - recenzent - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- prof. dr hab. Honorata Sosnowska - recenzent - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. dr hab. Emil Panek - - recenzent - Uniwersytet Zielonogórski
- dr hab. Agnieszka Lipieta - członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
- dr hab. Robert Kruszewski - członek komisji - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

podjęła w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania 
dr Małgorzacie Guzowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe dr Małgorzaty 
Guzowskiej po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
ekonomia oraz dr Małgorzata Guzowska wykazuje się istotną aktywnością naukową."

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, stwierdzając, że jest 
wielkim admiratorem dorobku naukowego dr Małgorzaty Guzowskiej i wyrażając poparcie 
wniosku, zgłoszonego w jednej z recenzji, o wyróżnienie dr Małgorzaty Guzowskiej nagrodą 
za osiągnięcia naukowe.

Przewodniczący Rady Naukowej, zgadzając się w pełni z pozytywną opinią dorobku dr 
Małgorzaty Guzowskiej, zwrócił uwagę, że Rada Naukowa uchwaliła regulamin przyznawania 
nagród naukowych, w którym niestety nie ma zapisów dotyczący nagród związanych z 
awansami naukowymi.

Następnie głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, który, że recenzje i protokół 
dotyczący wniosku dr Małgorzaty Guzowskiej są jednoznaczne i nie budzą żadnych 
wątpliwości. Nawiązując do wypowiedzi dr hab. Katarzyny Byrki-Kity, prof. US, powiedział, 
że w kwestii przyznawania nagród obowiązuje regulamin uchwalony na posiedzeniu Rady 
Naukowej 18 czerwca br., i jednocześnie dodał, że biorąc pod uwagę iż jest to osiągnięcie 
tegoroczne, to w przypadku dokonania przez Radę zmian w zapisach regulaminu 
uwzględniających możliwość przyznania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe poza 
rankingiem, przyznanie takiej nagrody byłoby możliwe w przyszłym roku.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr Małgorzaty Guzowskiej o nadanie jej 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 19
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Liczba głosów TAK 19
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 16.07.2020 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 Małgorzacie Guzowskiej stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w 
dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr Małgorzaty Guzowskiej 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 30 czerwca 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr 
Małgorzaty Guzowskiej po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny ekonomia i finanse y spełniając tym samym wymagania ustawy.

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

Na zakończenie głos zabrali: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dr Dorota Skała i dr 
hab. Barbara Kryk, prof. US, którzy dołączając się do gratulacji i pozytywnych opinii 
dotyczących dorobku naukowego dr hab. Małgorzaty Guzowskiej, oraz wyrażając, że zasługuje 
na nagrodę za osiągnięcia naukowe, podkreślili także inspirującą postawę naukową dr hab. 
Małgorzaty Guzowskiej dla innych pracowników, jak również jej ogromną koleżeńskość i 
życzliwość.

Ad 7. Wniosek dr Grażyny Voss 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 

9



posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

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 Grażyny Voss, udostępnioną im 
wcześniej na stronie internetowej Rady Naukowej.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
21 kwietnia 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Gierusz, a sekretarzem był dr 
hab. Marcin Kaczmarek, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr. hab. Marcinowi 
Kaczmarkowi, prof. US, który odczytał in extenso protokół posiedzenia komisji habilitacyjnej 
dr Grażyny Voss.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Jerzy Gierusz - przewodniczący komisji - Uniwersytet Gdański
- dr hab. Marcin Kaczmarek - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Zbigniew Luty - - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Anna Karmańska - recenzent -- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- dr hab. Stanisław Hońko - recenzent - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Józef Pfaff - członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- prof. dr hab. Waldemar Gos - członek komisji ■ Uniwersytet Szczeciński,

podjęła w dniu 21 kwietnia 2020 r. uchwałę zawierającą opinię o nadanie dr Grażynie Voss 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie finanse (obecnie 
ekonomia i finanse).

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 
organizacyjne dr Grażyny Voss po uzyskaniu stopnia doktora, stanowią znaczny wkład w 
rozwój dyscypliny naukowej nauk o finansach (obecnie ekonomia i finanse).”

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji. Wobec 
braku zgłoszeń do wypowiedzi, głos zabrał dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, recenzent w 
tym postępowaniu, który zgadzając się z wieloma krytycznymi uwagami prof. dr hab. Anny 
Karmańskiej, wskazał, że dotyczyły one głównie monografii, natomiast mocną stroną dorobku 
dr Grażyny Voss jest pozostała jego część, ogromna w wymiarze ilościowym, ale nie budząca 
zastrzeżeń również w wymiarze jakościowym. Konkludując, podtrzymał pozytywną opinię 
wyrażoną w recenzji i podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej.

Wobec braku dalszych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr Grażyny Voss o nadanie jej 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 21
Liczba głosów TAK 16
Liczba głosów NIE 3
Liczba głosów wstrzymujących się 2
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Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 16.07.2020 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 Grażynie Voss stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: 
ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr Grażyny Voss 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 21 
kwietnia 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr Grażyny Voss 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. Grażynie Voss nadania jej przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i 
Finansów stopnia naukowego doktora habilitowanego, po czym udzielił jej głosu.

Ad 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki o wyznaczenie 
recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił protokół posiedzenia komisji ds. 
przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki. Poinformował, że przewodniczącą komisji jest 
dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US, a posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym.

Mgr Maciej Gomółka przedłożył rozprawę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych, w 
dyscyplinie: ekonomia na temat „Kierunki transformacji polityki energetycznej Polski w 
aspekcie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr. 
hab, Wojciecha Drożdża, prof. US, i dr hab. Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej (promotor 
pomocniczy).

Komisja zawnioskowała o wyznaczenie dwóch recenzentów z niżej wymienionych 
kandydatów:
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- dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. PAN - Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią (specjalności: ekonomika przemysłu wydobywczego, 
modelowanie i ekonomika systemów paliwowo-energetycznych),

- 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. Yuriy Bilan, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania 
(specjalności: mikroekonomia, socjoekonomia, rynek pracy, migracje, przedsiębiorczość).

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż, Jacka Kamiński ego, prof. PAN 
na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Gomółki:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 21
Liczba głosów TAK 21
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. Krzysztofa Zamasza, prof. PŚ, na 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Gomółki:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 21
Liczba głosów TAK 11
Liczba głosów NIE 7
Liczba głosów wstrzymujących się 3

W związku z uzyskaniem większości głosów przez pierwszych dwóch kandydatów odstąpiono 
od głosowania nad trzecim kandydatem.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę 
o powołaniu dr. hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. PAN, z Polskiej Akademii Nauk oraz dr. 
hab. Krzysztofa Zamasza, prof. PŚ, z Politechniki Śląskiej na recenzentów rozprawy 
doktorskiej mgr. Macieja Gomółki.

Ad 9. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Dudzińskiego na stanowisku 
profesora w wymiarze etatu 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. Jerzego Dudzińskiego na stanowisku profesora w 
wymiarze Vi etatu na okres 1 roku 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, i zaprosił członków Rady do wypowiedzi w tej 
sprawie.

Głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, informując, że wpłynęły dwa wnioski o 
zatrudnienie na stanowisku profesora: prof. dr. hab. Jerzego Dudzińskiego i prof. dr. hab. Józefa 
Hozera. Wnioskodawcy wskazują, że realizują określone badania naukowe i mają zapewnione 
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godziny dydaktyczne. Dyrektor Instytutu poprosił członków Rady Naukowej o pozytywne 
zaopiniowanie obu wniosków.

Następnie głos zabrał dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, kierownik Katedry 
Ekonometrii i Statystyki. Przyłączając się do wypowiedzi dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, 
dodał, że prof. dr hab. Józef Hozer jest cały czas aktywny naukowo - uczestniczy w 
wydarzeniach naukowych Katedry, dzieląc się swoim doświadczeniem, przygotowuje 
publikacje naukowe i uczestniczy w realizacji projektów badawczych.

Prof. dr hab. Iga Rudawska wpisem na czacie poparła wniosek złożony przez prof. dr. 
hab. Jerzego Dudzińskiego.

Wobec braku innych wypowiedzi, poddano głosowaniu wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. 
Jerzego Dudzińskiego.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 32
Liczba głosów TAK 30
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 16 lipca 2020 r, podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zatrudnienie 
prof. dr. hab. Jerzego Dudzińskiego na stanowisku profesora w wymiarze etatu na okres 
jednego roku z dniem 1 października 2020 r.

Ad 10. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Józefa Hozera na stanowisku profesora w 
wymiarze 1/3 etatu na okres 1 roku z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Józefa Hozera na stanowisku profesora w wymiarze 1/3 
etatu na okres jednego roku z dniem 1 września 2020 r., następnie przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 33
Liczba głosów TAK 31
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 16 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zatrudnienie 
prof. dr. hab. Józefa Hozera na stanowisku profesora w wymiarze 1/3 etatu na okres jednego 
roku z dniem 1 września 2020 r.

Przed przejściem do kolejnych dwóch punktów porządku obrad przewodniczący Rady 
przekazał ich prowadzenie dyrektorowi Instytutu, dr. hab. Jackowi Batogowi, prof. US, a sam 
opuścił spotkanie.
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Ad 11. Informacja dotycząca podziału nagród

Dyrektor Instytutu, dr hab. Jacek Batog, prof. US, przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu 
Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wysunięcie dwóch kandydatów do nagrody za 
osiągnięcia organizacyjne oraz kandydatury do nagrody za osiągnięcia naukowe, było to 
pierwszych 7 osób z listy rankingowej. Dyrektor Instytutu poinformował, że zgodnie z zapisami 
regulaminu pracownik z tego samego tytułu może otrzymać jedną nagrodę. W związku z tym, 
że dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, otrzymała tytuł naukowca roku US i zrezygnowała z 
nagrody za osiągnięcia naukowe z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w rankingu, zwolnione w 
ten sposób miejsce na listę kandydatów wysuniętych do nagrody za osiągnięcia naukowe 
zajmuje następna osoba z listy rankingowej ~ dr hab. Iwona Foryś, prof. US. Dyrektor Instytutu 
wyjaśnił, że ta korekta nie podlega głosowaniu, ponieważ lista kandydatów do nagrody rektora 
US wynika z zapisów instytutowego regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie 
nagród rektora z funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US, 
przyjętego uchwałą 53/06/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów US z dnia 18 
czerwca 2020 r.

Następnie dyrektor Instytutu poinformował, że ponieważ z przyznanej Instytutowi puli 
środków na nagrody została niewykorzystana kwota ok. 12 tys. złotych, niewystarczająca na 
przyznanie kolejnej nagrody, wystąpił do JM Rektora US z prośbą o przyznanie Instytutowi 
kwoty w wysokości 6.518 zł, która pozwoliłaby na wypłatę dodatkowej nagrody II stopnia za 
osiągnięcia naukowe. W związku z tym, że na dzień posiedzenia Rady Rektor nie podjął jeszcze 
decyzji, dr hab. Jacek Batog zaproponował przegłosowanie następującej propozycji: 
w przypadku zgody JM Rektora na powiększenie funduszu nagród Instytutu Ekonomii 
i Finansów o kwotę 6.518 zł, Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów wysuwa 
kandydaturę kolejnej osoby z listy rankingowej - dr hab. Iwony Markowicz, prof. US - do 
nagrody naukowej II stopnia, natomiast w przypadku nieprzyznania przez Rektora dodatkowej 
kwoty Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów wysuwa kandydaturę dr. hab. Stanisława 
Hońki, prof. US do nagrody II stopnia za osiągnięcia organizacyjne.

Dyrektor Instytutu zachęcił do wypowiedzi w przedstawionej sprawie.

Wobec braku wypowiedzi, 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 31
Liczba głosów TAK 30
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wysunięcia kandydatury dr hab. Iwony 
Markowicz, prof. US, do nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia 
naukowe.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 29
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Liczba głosów TAK 24
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 5

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 16 lipca 2020 r. podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionych 
wniosków o nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz o wysunięciu kandydatury dr 
hab. Iwony Markowicz w przypadku zgody JM Rektora na powiększenie funduszu nagród 
Instytutu Ekonomii i Finansów o kwotę pozwalającą na wypłatę dodatkowej nagrody II stopnia 
za osiągnięcia naukowe.

Ad 12. Wniosek o przyznanie dr. hab. Stanisławowi Hońko, prof. US, nagrody 
organizacyjnej Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyrektor Instytutu przedstawił kandydaturę dr. hab. Stanisława Hońki, prof. US, do nagrody 
Rektora US za osiągnięcia organizacyjne, podkreślając bardzo sprawne organizowanie 
i prowadzenie rad naukowych Instytutu.

Wobec braku wypowiedzi, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 32
Liczba głosów TAK 28
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 3

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 16 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o wysunięciu kandydatury dr. hab. Stanisława Hońki, 
prof. US, do nagrody Rektora US II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w przypadku braku 
zgody JM Rektora na powiększenie funduszu nagród Instytutu Ekonomii i Finansów o kwotę 
pozwalającą na wypłatę dodatkowej nagrody za osiągnięcia naukowe.

Ad 13. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
propozycje terminów posiedzeń rad naukowych instytutu do końca grudnia 2020 r.: 
8 października, 5 listopada, 3 grudnia, jednocześnie proponując, aby posiedzenia rozpoczynały 
się o godz. 10.00. W związku z powyższym poprosił wszystkich członków Rady Naukowej o 
nieplanowanie zajęć w godz. 10:00-12:00.

Wobec braku Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu jawnym, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących, podjęła uchwałę o zatwierdzeniu terminów posiedzeń 
Rady Naukowej Instytutu do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez 
przewodniczącego Rady.

Ad 14. Sprawy różne
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Dyrektor Instytutu przedstawił następujące informacje:

- zostały przyznane środki w ramach RID, maile ze stosownymi informacjami zostaną 
rozesłane do wnioskodawców. Wszystkie wnioski na sfinansowanie wydania monografii 
zostały rozpatrzone odmownie z powodu przekroczenia limitu środków przeznaczonych 
na to zadanie; osoby zainteresowane wydaniem monografii mogą ubiegać się o 
finansowanie z subwencji;

- w październiku odbędzie się kolejna sesja zdjęciowa na potrzeby strony internetowej 
instytutu.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 16 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
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