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Protokół nr 12/09/2020 
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Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 10 września 2020 r.

W dniu 10 września 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:

1. Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Rady Naukowej z 16.07.2020 r. i 20.08.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Wręczenie nagród
5. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej
6. Wniosek o wyznaczenie mgr Katarzynie Piotrowskiej egzaminów doktorskich i ich 

terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
7. Zaopiniowanie kandydatury dr. Marka Mazura na członka uczelnianej komisji 

dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich
8. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Rady Naukowej 
z 16.07.2020 r. i 20.08.2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołów 
posiedzeń Rad Naukowych z 16.07.2020 r. i 20.08.2020 r., i zachęcił do wypowiedzi w tej 
sprawie. Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowań.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów jednomyślnie przyjęła protokoły posiedzeń 
Rady Naukowej w dniach 16 lipca 2020 r. i 20 sierpnia 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 poinformował, że:

1/ od 1 września obowiązki dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów pełni prof. dr hab. Iga 
Rudawska, która będzie zastępować dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, do 31.12.2020 roku, a 
następnie poprosił o zabranie głosu dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, prorektora ds. finansów.

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, podziękował wszystkim za wsparcie i pomoc w trakcie 
pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów, szczególne podziękowania za 
bardzo dobrą współpracę i wysiłek skierował do prof. dr hab. Igi Rudawskiej, która była 
zastępcą ds. nauki, do dr hab. Małgorzaty Porad y-Rochoń, zastępcy ds. kształcenia oraz do dr. 
hab. Stanisława Hońki, prof. US, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu. Do nowych 
władz instytutu skierował życzenia sukcesów oraz zadeklarował wsparcie i pomoc. Ponadto 
złożył gratulacje dr. hab. Sebastianowi Majewskiemu, prof. US, w związku z powołaniem na 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki, wyrażając przekonanie, że jest osobą która powinna 
doskonale sobie poradzić na tym stanowisku.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, wyrażając podziękowanie prof. dr. 
hab. Waldemarowi Tarczyńskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, za udzielony 
kredyt zaufania. Podziękowała również za dotychczasową współpracę i wsparcie w ostatnim 
roku akademickim dr. hab. Jackowi Batogowi, prof. US, oraz dr hab. Małgorzacie Poradzie- 
Rochoń, prof. US. Wyraziła zadowolenie z przyszłej współpracy z dr. hab. Sebastianem 
Majewskim, prof. US, oraz nadzieję na jej pozytywne efekty. Pani Dyrektor stwierdziła 
również, że celem nadrzędnym będzie jak najlepsze przygotowanie Instytutu do ewaluacji 
dyscypliny ekonomia i finanse. Podkreśliła wagę dobrej współpracy i relacji oraz zaapelowała 
do wszystkich pracowników, w szczególności kierowników katedr i przewodniczącego rady 
naukowej o zaangażowanie w jak najlepsze współdziałanie całego zespołu Instytutu Ekonomii 
i Finansów.

2/ ukazały się monografie pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

- Paweł Baran, Iwona Markowicz: Jakość danych dotyczących wymiany towarowej 
między krajami Unii Europejskiej. Analiza statystyczna, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020,

- Agnieszka Szewczyk: Morze ubóstwa czyli fenomen daru - osoby zainteresowane mogą 
odbierać książki w sekretariacie Instytutu u p. Barbary Zaorskiej,

- Aneta Brzeska, Piotr Waśniewski: Ramy koncepcyjne systemu pomiaru dokonań 
spółdzielni mieszkaniowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2020, 

- Waldemar Tarczyński, Sebastian Majewski, Agnieszka Majewska, Małgorzata 
Tarczyńska-Łuniewska: Analizy rynku kapitałowego. Ujęcie klasyczne i nieklasyczne, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

3/ w sierpniu br. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, został wybrany na przewodniczącego Rady 
Programowej Czasopisma „Rachunkowość". Czasopismo to ukazuje się nieprzerwanie od 1949 
roku,

4/ dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów zaplanowane na 
8.10.2020 r. należy składać do 1.10.2020 r.
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Ad 4. Wręczenie nagród

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poprosił dr. hab. 
Jacka Batoga, prof. US, prorektora ds. finansów o wręczenie nagród Jego Magnificencji 
Rektora. Nagrody otrzymali:

nagrody indywidualne II stopnia za osiągnięcia naukowe:
1/ prof dr hab. Beata Zofia Filipiak
2/ dr hab. Iwona Foryś, prof. US
3/ dr hab. Iwona Markowicz, prof. US
4/ dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof US
5/ dr hab. Beata Sadowska, prof. US
6/ dr hab. Beata Świecka, prof. US
7/ dr Sebastian Gnat
8/ dr Adam Lulek
9/ dr Ireneusz Miciuła

nagrody indywidualne II stopnia za osiągnięcia organizacyjne:
1/ prof. dr hab. Iga Rudawska
2/ dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

nagrody jubileuszowe:
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk - 45 lat pracy zawodowej
prof. dr hab. Beata Filipiak - 30 lat pracy zawodowej
dr Lidia Kłos - 25 lat pracy zawodowej
dr Grzegorz Wojarnik - 25 lat pracy zawodowej

Prorektor ds. finansów oraz przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 
pogratulowali wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym, życząc im dalszych sukcesów i 
dziękując za wieloletnią pracę w Uniwersytecie Szczecińskim.

Głos zabrała dr hab. Beata Świecka, prof. US, która podziękowała za wyróżnienie i 
pogratulowała pozostałym nagrodzonym.

Następnie wypowiedziała się prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, która gratulując wszystkim 
nagrodzonym, poprosiła o refleksję nad tymi latami, które minęły, i nad nadchodzącymi, żeby 
uczynić je lepszymi. Przy tej okazji zachęciła do zapoznania się z przedstawioną w 
komunikatach książką jej autorstwa i innego spojrzenia na problem ubóstwa.

Ad 5. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny 
Piotrowskiej

Przewodniczący Rady Naukowej wyjaśnił, że głosowanie dotyczy przewodu 
doktorskiego wszczętego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Innowacyjność bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Polsce na przykładzie inwestycji z kapitałem chińskim” jest dr hab. Krzysztof 
Janasz, prof. US.
Proponowany skład komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej:

1. prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - przewodniczący
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2. prof. dr hab, Aurelia Bielawska
3. prof. dr hab. Jerzy Dudziński
4. prof. dr hab. Teresa Lubińska
5. prof. dr hab. Piotr Niedzielski
6. prof. dr hab. Iga Rudawska
7. dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US
8. dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US - promotor
9. dr hab. Renata Knap, prof. US
10. dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US
11. dr hab. Barbara Kryk, prof. US
12. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US
13. dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US
14. dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

Wobec braku wypowiedzi w tej sprawie, przewodniczący zaproponował głosowanie 
składu komisji en bloc. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę na 
głosowanie składu komisji en bloc. Następnie przystąpiono do głosowania en bloc składu 
komisji, ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów ZA 20
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o powołaniu komisji 
ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej w składzie przedstawionym powyżej.

Ad 6. Wniosek o wyznaczenie mgr Katarzynie Piotrowskiej egzaminów doktorskich i ich 
terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił propozycję 
egzaminów doktorskich i składów komisji egzaminacyjnych:

ekonomia:
- prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - przewodniczący
- dr hab. Rafał Nagaj, prof. US - egzaminator
- dr hab. Barbara Kryk, prof US - członek komisji
- dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US - członek komisji
- dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US - promotor

socjologia:

- prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - przewodniczący
- dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSB - egzaminator
- dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US - promotor

język angielski:
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~ prof. dr hab, Dariusz Zarzecki - przewodniczący
- mgr Anita Zdrojewska - Lichosik - egzaminator
- dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US - promotor

Ostateczny termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich: 10 grudnia 2020 r.
Wobec braku wypowiedzi w tej sprawie, przewodniczący zaproponował głosowanie 

składów komisji en bloc. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę 
na głosowanie składów komisji en bloc. Następnie przystąpiono do głosowania en bloc składów 
komisji, ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów ZA 20
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o wyznaczeniu mgr 
Katarzynie Piotrowskiej egzaminów doktorskich z ekonomii, socjologii i języka angielskiego 
oraz powołała komisje egzaminów doktorskich w składach przedstawionych powyżej.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego 
wyznaczyła termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich, który upływa dnia 10 grudnia 
2020 roku.

Ad 7. Zaopiniowanie kandydatury dr. Marka Mazura na członka uczelnianej komisji 
dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że 4.09.2020 r. wpłynęło pismo od Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące wyznaczenia kandydatów na członków uczelnianej 
komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, i zaproponował kandydaturę dr. Marka 
Mazura z Katedry Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki oraz 
poinformował, że dr Marek Mazur wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Wobec braku wypowiedzi oraz uwag przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 38
Liczba głosów ZA 36
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu 
w dniu 10 września 2020 r., na podstawie § 29 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu 
Szczecińskiego stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego 
uchwałą nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r., podjęła 
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uchwałę o zgłoszeniu kandydatury dr. Marka Mazura na członka komisji dyscyplinarnej dla 
nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ad 8. Sprawy różne

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, poinformował o ukazaniu się publikacji pod red. 
naukową Krzysztofa Jajugi, Jacka Batoga i Marka Walesiaka pt. „Classification and Data 
Analysis. Theory and Applications”, Wydawnictwo Springer 2020, w której autorami są 
pracownicy Instytutu: dr Paweł Baran, dr Barbara Batog, dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, dr 
hab. Iwona Markowicz, prof. US, dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 10 września 
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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