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Protokół nr 11/08/2020 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 20 sierpnia 2020 r.

W dniu 20 sierpnia 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, 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:

•U—Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 16.07.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Opinia Rady Naukowej dotycząca kandydatury dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. 

US, do objęcia funkcji dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania na 
kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r.

5. Wniosek o zatrudnienie dr Ilony Kędzierskiej-Bujak na stanowisku adiunkta w 
Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1.10.2020 r.

6. Sprawy różne

Ad-1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady-Nuukowej z 16 lipca 2020-r

Punkt wycofany z porządku obrad.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgłaszając jednocześnie zmianę polegającą na 
wykreśleniu punktu 1, tj. zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 16.07.2020 r.; 
punkt zostaje przeniesiony na posiedzenie zaplanowane na 10 września br. Wobec braku uwag 
do skorygowanego porządku obrad, wniosek o jego przyjęcie poddano pod głosowanie. Rada 
Naukowa Instytutu jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad uwzględniający zmianę 
zgłoszoną przez przewodniczącego.

Ad 3. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej:



poinformował, że w 51 edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości 
zorganizowanego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z 
Uniwersytetu Szczecińskiego nagrodzeni zostali: dr hab. Beata Sadowska, prof. US, z 
Katedry Rachunkowości (nagroda im. Jerzego Sablika za pracę habilitacyjną), dr 
Joanna Góralska - absolwentka studiów doktoranckich (nagroda II stopnia i. Jerzego 
Sablika za rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara 
Gosa), mgr Magdalena Dratwa (wyróżnienie za pracę magisterską napisaną pod 
kierunkiem prof. dr hab. Wandy Skoczylas),
przypomniał, że następne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu odbędzie się 10 
września 2020 r. o godz. 10:00, dokumenty należy składać do 4 września br.

Ad 4. Opinia Rady Naukowej dotycząca kandydatury dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, 
prof. US, do objęcia funkcji dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania 
na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, 
że 23 lipca br, wpłynął kompletny wniosek dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. US, 
kandydującej do objęcia funkcji dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Poza 
tym wnioskiem nie zgłosili się inni kandydaci do objęcia funkcji dziekana WEFiZ. 
Przewodniczący dodał, że nie wpłynęły również mailowe stanowiska członków Rady 
Naukowej Instytutu, uznawane za głos w dyskusji podczas posiedzenia Rady Naukowej.

Następnie przewodniczący poinformował, że zgodnie z zarządzeniem nr 
91/2020 Rektora US z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursów na 
stanowisko dziekanów wydziałów oraz dyrektora szkoły doktorskiej w Uniwersytecie 
Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020r, przewodniczący Rady 
Naukowej do 24.08.2020 r. ma obowiązek przekazać komisji konkursowej opinię w formie 
uchwały wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu należy podać najważniejsze argumenty 
podnoszone w dyskusji przez członków rady przemawiające za danym rozstrzygnięciem.

Przewodniczący przedstawił najważniejsze, jego zdaniem, argumenty popierające 
kandydaturę dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. US, na stanowisko dziekana:

przedstawienie spójnej strategii rozwoju Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, 
w tym określenie celów wraz z miernikami ich osiągnięcia oraz katalogiem niezbędnych 
działań,
opracowanie koncepcji sprawowania funkcji dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i 
Zarządzania, w tym powołanie pełnomocnika ds. wdrażania strategii rozwoju oraz 
wydziałowego zespołu ds. promocji, którego przewodniczący byłby rzecznikiem 
medialnym Wydziału, a także Rady Programowej ds. Kształcenia,
bogate doświadczenie organizacyjne Kandydatki, w tym na stanowisku prodziekana, 
członkostwo w senackiej komisji ds. kształcenia oraz duża sprawność organizacyjna, 
zdolności interpersonalne oraz umiejętność współpracy z nauczycielami akademickimi, 
pracownikami administracji i studentami oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych.

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.
W dyskusji głos zabrali: dr hab. Jacek Batóg, prof. US, prof. dr hab. Waldemar 

Tarczyński i prof. dr hab. Dariusz Zarzecki.
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Uczestnicy dyskusji zgodzili się z argumentami przedstawionymi przez 
przewodniczącego Rady Naukowej, dr. hab. Stanisława Hońkę, prof. US, a ponadto wskazali 
na: cechy charakteru dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. US, predysponujące ją do 
sprawowania tej funkcji, takie jak: odpowiedzialność, sprawność, skuteczność oraz podkreślili 
umiejętność organizacji dydaktyki na największym wydziale Uniwersytetu Szczecińskiego, 
wysokie kompetencje i profesjonalizm, pracowitość, zdolność rozwiązywania konfliktów.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie 
zaopiniowanie kandydatury dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. US, do objęcia funkcji 
dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania na kadencję rozpoczynającą się z dniem 
1 września 2020 r.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 31
Liczba głosów ZA 30
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu 
w dniu 20 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury 
dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. US, do objęcia funkcji dziekana Wydziału Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r.

Ad 5. Wniosek o zatrudnienie dr Ilony Kędzierskiej-Bujak na stanowisku adiunkta w
Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1.10.2020 r.

Przewodniczący przedstawił wniosek dr Ilony Kędzierskiej-Bujak o zatrudnienie na 
stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości. Prezentując go, odniósł się do wymagań 
stawianych osobom zatrudnianym na stanowisko adiunkta, zawartych w § 163 ust. 3 Statutu 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zarządzenia nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych 
z zatrudnianiem w Uniwersytecie Szczecińskim nauczycieli akademickich na określonych 
stanowiskach.

Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.
Wyniki tajnego głosowania:

Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania
Liczba głosów ZA
Liczba głosów PRZECIW
Liczba głosów wstrzymujących się

42
32
31

0
1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu zatrudnienia dr Ilony Kędzierskiej-Bujak na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1.10.2020 r.
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Ad 6. 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 20 sierpnia 
2020 r., dziękując wszystkim członkom Rady za obecność.

Protokołowała Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Ekonomii i Finansów US

6 Oma Lik
mgr Jolanta Tomasik dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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