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W dniu 8 października 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 protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 10.09.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Wręczenie nagród
5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Marcina Pawlaka o przyjęcie 

rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, 
na dzień 4 listopada 2020 r. o godz. 10:15

6. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia dr Anny Koniecznej na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów

7. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia mgr. Marcina Basa na stanowisku asystenta 
w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów w wymiarze pół 
etatu

8. Wniosek ws. zaopiniowania utworzenia stanowiska asystenta w Katedrze Finansów i 
Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.

9. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 10.09.2020 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła uwaga do protokołu od dr hab. Iwony 
Markowicz, prof. US, dotycząca pominięcia nazwiska dr. Pawła Barana wśród autorów jednej 
z publikacji. Przewodniczący powiedział, że protokół został uzupełniony i zachęcił do 
wypowiedzi. Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowania.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów jednomyślnie przyjęła protokół posiedzenia 
Rady Naukowej w dniu 10 września 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 poprosił członków Rady o zarezerwowanie na kolejne posiedzenie w dniu 
5 listopada br. około czterech godzin. Wyjaśnił, że jest to spowodowane planowaniem 
wprowadzenia do porządku obrad trzech postępowań habilitacyjnych - dr Agnieszki 
Sompolskiej-Rzechuły, dra Wojciecha Brockiego oraz dra Henryka Kowgiera. Przewodniczący 
Rady Naukowej przypomniał przekazaną na poprzednim posiedzeniu Rady Naukowej 
informację, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów uchyliła uchwałę Rady Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania z 12 września 2019 r. ws. odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego dr Agnieszce Sompolskiej-Rzechule, i wyjaśnił, że oznacza to, iż sprawa wraca 
na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu do ponownego rozpatrzenia na etapie otrzymania 
uchwały i protokołu po posiedzeniu komisji habilitacyjnej. Przewodniczący dodał, że w swojej 
decyzji uchylającej uchwałę Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (otrzymanej 
8.09.2020) Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zaleca, aby Rada Naukowa wnikliwie 
rozpatrzyła cały materiał dowodowy sprawy i podjęła odpowiednie czynności zmierzające do 
podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 
Przewodniczący Rady podkreślił, że konieczne jest zwłaszcza przeprowadzenie merytorycznej 
dyskusji, z podaniem argumentów, które przekonują członków Rady do podjęcia takiej, a nie 
innej decyzji. Zaznaczył przy tym, że w dyskusji udział wezmą zarówno zaproszeni członkowie 
komisji habilitacyjnej, jak również pozostali członkowie Rady Naukowej. Na zakończenie 
poinformował, że wszystkie materiały dotyczące postępowania habilitacyjnego są dostępne po 
zalogowaniu na stronie Instytutu, w zakładce Rady Naukowej.

Następnie przewodniczący poinformował, że:

1/ ukazała się monografia pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:
- Ewa Bilewicz, Joanna Brzyska, Marcin Gryczka, Renata Knap, International Economics 

Flows in the Era of Global Uncertainty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2020,

2/ podczas XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Szczecinie w dniu 
21 września 2020 roku zostały wybrane władze na kadencję 2020-2025 w poniższym składzie:

Zarząd Oddziału:

Prezes Barbara Kryk dr hab,, prof. US

V-ce Prezes Iwona Bąk dr hab., prof ZUT

V~ce Prezes Anna Drab-Kurowska dr hab.

Sekretarz Ireneusz Miciuła dr inż.

Członkowie Katarzyna Dadańska dr
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Komisja Rewizyjna:

Ewa Frąckiewicz prof. dr hab.

Krzysztof Janasz dr hab.s prof. US

Aleksander Panasiuk prof. dr hab.

i pogratulował wszystkim wybranym.

Przewodnicząca Anna Tokarz-Kocik dr hab., prof. US

V-ce Przewodnicząca Agnieszka Łopatka mgr

Członkowie Wojciech Bożek dr

Teresa Lubińska prof. dr hab.

Dorota Sarecka mgr

3/ dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów zaplanowane na 
5.11.2020 r. należy składać do 29.10.2020 r.

Głos zabrał również dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, informując, że na stronie 
wydawnictwa Routledge, Taylor & Francis została zamieszczona zapowiedź, że 29 grudnia 
2020 r. ukaże się monografia pt. Finance and Sustainable Development. Designing Sustainable 
Financial Systems pod redakcją dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US.

Ad 4. Wręczenie nagród

Przewodniczący Rady Naukowej wręczył nagrodę jubileuszową za 30 łat pracy zawodowej dr. 
hab. Jackowi Cypryjańskiemu, prof. US.

Ad 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Marcina Pawlaka o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 4 listopada 2020 r. o godz. 10:15

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. 
Marcina Pawlaka odbyło się w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 4 listopada 
2020 r., godz. 10:15, w trybie zdalnym.

Mgr Marcin Pawlak przygotował pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, 
prof. US, rozprawę doktorską na temat „Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w 
wycenie opcji realnych” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, 
dyscyplina: finanse.

Doktorant zdał wyznaczone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Pawlaka i 
wyznaczenie terminu jej obrony na dzień 4 listopada 2020 r„ godz. 10:15, w trybie zdalnym.
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Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.
Wyniki tajnego głosowania

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 15
Liczba głosów ZA 15
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr. Marcina Pawlaka i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 4 listopada 2020 r., godz. 10:15.

Ad 6. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia dr Anny Koniecznej na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów

Przewodniczący przedstawił wniosek prof. dr hab.. Igi Rudawskiej, dyrektora Instytutu 
o zatrudnienie dr Anny Koniecznej na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i 
Bankowości. Prezentując go, odniósł się do wymagań stawianych osobom zatrudnianym na 
stanowisko adiunkta, zawartych w § 163 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Zarządzeniu 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 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 31
Liczba głosów ZA 31
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu zatrudnienia dr Anny Koniecznej na stanowisku adiunkta w 
Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów.

Ad 7. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia mgr. Marcina Basa na stanowisku 
asystenta w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów w 
wymiarze pól etatu

Przewodniczący Rady Naukowej przedstawił wniosek mgr. Marcina Basa o zatrudnienie na 
stanowisku asystenta w Katedrze Ekonometrii i Statystyki w wymiarze 14 etatu.

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.
Głos zabrał dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, kierownik Katedry Ekonometrii 

i Statystyki. Poinformował, że w Katedrze Ekonometrii i Statystyki występuje spora nadwyżka 
godzin dydaktycznych dochodząca w przypadku niektórych osób do 200-300 nadgodzin, 
spowodowana głównie większą liczbą studentów na kierunku gospodarka nieruchomościami, 
co uzasadnia uzupełnienie zespołu o dodatkową osobę. Pan mgr Marcin Bas jest rzeczoznawcą 
majątkowym, ma potencjał badawczy, więc może wzmocnić zespół Katedry zarówno 
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dydaktycznie Jak i pod względem naukowo-badawczym. W związku z przedstawioną sytuacją 
dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, poprosił o poparcie przedstawionego wniosku

Wobec braku innych wypowiedzi przystąpiono do głosowania.

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
33
33

0
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu zatrudnienia mgr. Marcina Basa na stanowisku asystenta w 
Katedrze Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów w wymiarze etatu.

Ad 8. Wniosek ws. zaopiniowania utworzenia stanowiska asystenta w Katedrze
Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Naukowej przedstawił wniosek ws. zaopiniowania utworzenia 
stanowiska asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów 
i zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Głos zabrał dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, kierownik Katedry Finansów 
i Bankowości. Poinformował, że w Katedrze Finansów i Bankowości występuje 760 nadgodzin 
dydaktycznych i mimo rozdysponowania części nadgodzin do innych jednostek, nadal 
występuje nadwyżka 300 godzin, a dodatkowo w związku ze zgłoszeniem przez jedną z 
pracownic urlopu macierzyńskiego od stycznia 2021 roku pula nadgodzin zwiększy się o 
kolejne 160. W związku z powyższym dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, poprosił o 
poparcie przedstawionego wniosku.

Wobec braku innych wypowiedzi przystąpiono do głosowania.

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
32

0
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o 
pozytywnym zaopiniowaniu utworzenia stanowiska asystenta w Katedrze Finansów 
i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.

Ad 9. Sprawy różne

Prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu, w uzupełnieniu komunikatów poinformowała, 
że dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, został powołany do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia, a dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, została wybrana do Uczelnianej Rady 
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Wydawniczej na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. Iga Rudawska złożyła wybranym gratulacje 
i życzenia owocnej pracy, jednocześnie prosząc, aby wszystkie osoby reprezentujące Instytut 
zarówno w gremiach uczelnianych, jak i na zewnątrz, komunikowały się z władzami i 
pracownikami w sprawach dotyczących Instytutu.

Następnie głos zabrała dr hab. Barbara Kryk, prof. US, która dziękując za przekazanie 
informacji o wyborach w oddziale szczecińskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
zachęciła do wstępowania do stowarzyszenia, do aktywności i współpracy. Dodała, że 
przypadające w przyszłym roku 75-lecie działalności oddziału szczecińskiego PTE jest 
przesłanką do zaktywizowania działalności w ramach PTE.

Głos zabrał prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, informując, że prof. dr hab. Elżbieta 
Mączyńska, prezes PTE, w rozmowie telefonicznej przekazała wyrazy zadowolenia, że oddział 
szczeciński jako jeden z pierwszych przeprowadził wybory nowych władz. Prof. dr hab. 
Dariusz Zarzecki pogratulował dr hab. Barbarze Kryk, prof. US, wyboru i życzył jak 
największej liczby członków.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu na zakończenie poprosił o zapoznanie się z 
dokumentacją dotyczącą postępowań habilitacyjnych, które będą procedowane na kolejnym 
posiedzeniu Rady.

Dr hab. Barbara Kryk, prof. US, zwróciła się z pytaniem, czy ze względu na nieobecność 
na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w dniu 5 listopada br., związaną z uczestniczeniem w 
szkoleniu, może przekazać swoje uwagi mailowo. Przewodniczący Rady poinformował, że ze 
względu na brak możliwości zmiany terminu Rady prosi wszystkie osoby, które nie będą mogły 
uczestniczyć w posiedzeniu o zgłaszanie ewentualnych krótkich wypowiedzi mailem.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 8 października 
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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