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Protokół nr 13/12/2022

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

Uniwersytetu Szczecińskiego

w dniu 1 grudnia 2022 r.

W dniu 1 grudnia 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 i zaproszonych gości: recenzenta rozprawy 
doktorskiej mgr Agnieszki Moskal - dr. hab. Tomasza Słońskiego, prof. UE, z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, z Politechniki 
Koszalińskiej - recenzentkę rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy i jednocześnie 
promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal. Następnie poprosił zebranych o 
zalogowanie się do systemu RADA24.

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

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 3 i 24 listopada 2022 r.
3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal 

w dyscyplinie ekonomia i finanse
4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy w 

dyscyplinie ekonomia i finanse
5. Wniosek mgr Joanny Rachuby w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia 

doktora do 30 czerwca 2023 roku
6. Wniosek mgr Małgorzaty Zakrzewskiej w sprawie przedłużenia terminu uzyskania 

stopnia doktora do 30 kwietnia 2023 roku
7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej w sprawie 

zmiany tematu rozprawy doktorskiej
8. Zaopiniowanie zmiany uchwały nr 68/04/2022 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i 

Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród 
dla nauczycieli akademickich przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego

9. Zaopiniowanie zmiany uchwały 71/11/2021 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i 
Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie 
zaopiniowania zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie 
działalności badawczej przez Instytut do końca kadencji 2021-2024

10. Sprawy różne



Przewodniczący Rady Naukowej przed przystąpieniem do pierwszego punktu porządku obrad 
wręczył dr hab. Renacie Knap, prof. US, nagrodę jubileuszową z okazji 35 lat pracy 
zawodowej.

Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Rady Naukowej 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 protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 3 i 24 listopada 
2022 r.

Przewodniczący Rady Naukowej stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści 
protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 3 i 24 listopada 2022 r., po czym zachęcił do 
wypowiedzi w tej sprawie. Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowań.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniach jawnych jednomyślnie 
przyjęła protokoły posiedzenia Rady Naukowej w dniach 3 i 24 listopada 2022 r.

Ad 3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki 
Moskal w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przewodniczącym Komisji doktorskiej w 
przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Moskal jest dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US. Mgr 
Agnieszka Moskal przygotowała pod kierunkiem dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK 
(promotor) oraz dr Dominiki Kordeli (promotor pomocniczy) rozprawę doktorską na temat 
„Determinanty efektywności funduszy surowcowych w Polsce”.

Następnie przewodniczący udzielił głosu dr. hab. Tomaszowi Wiśniewskiemu, prof. US, 
przewodniczącemu Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Moskal, który 
przedstawił przebieg obrony i wnioski z posiedzenia komisji.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal odbyła się 1 grudnia 
2022 r. w trybie zdalnym. W obronie uczestniczyło oboje recenzenzentów rozprawy: dr hab. 
Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr 
hab. Tomasz Słoński, prof. UE, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji ds. przewodu doktorskiego poinformował, że w obronie 
uczestniczyło 17 osób i zadano 10 pytań, na które doktorantka udzieliła satysfakcjonujących 
odpowiedzi. Komisja podczas części niejawnej obrony, po przeprowadzeniu dyskusji, w tajnym 
głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej, przyjęła 
projekt uchwały Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie nadania mgr 
Agnieszce Moskal stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i 
finanse, a także na wniosek dr hab. Izabeli Pruchnickiej-Grabias, zawarty w recenzji rozprawy 
doktorskiej jednomyślnie przegłosowała wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej 
mgr Agnieszki Moskal stosowną nagrodą.
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Następnie głos zabrał dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE, recenzent rozprawy 
doktorskiej, który podkreślił, że zarówno podczas prezentacji rozprawy, jak i odpowiedzi na 
zadane pytania doktorantka wykazała się dojrzałością naukową, samodzielnością w 
prowadzeniu badań naukowych i umiejętnością wyciągania wniosków.

Wobec braku dalszych wypowiedzi przystąpiono do głosowania w sprawie nadania mgr 
Agnieszce Moskal stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 23
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów ZA 16
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o nadaniu 
mgr Agnieszce Moskal stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia 
i finanse.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Moskal stosowną nagrodą.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 23
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów ZA 15
Liczba głosów PRZECIW 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal stosowną nagrodą.

Ad 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza 
Oliwy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przewodniczącą Komisji doktorskiej w 
przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Oliwy jest prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak. Mgr 
Bartosz Oliwa przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Zioło rozprawę doktorską 
na temat „Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na kondycję 
finansową przedsiębiorstw”.

Następnie przewodniczący udzielił głosu prof. dr hab. Beacie Zofii Filipiak, 
przewodniczącej Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Oliwy, która przedstawiła 
przebieg obrony i wnioski z posiedzenia komisji.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy odbyła się 28 listopada 
2022 r. w trybie zdalnym, w obronie uczestniczyło oboje recenzentów rozprawy: dr hab. 
Zbigniew Korzeb, prof. PB, z Politechniki Białostockiej i dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 
z Politechniki Koszalińskiej.

Przewodnicząca Komisji ds. przewodu doktorskiego stwierdziła, że obrona przebiegła 
bardzo dobrze, w czasie dyskusji doktorant udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na zadane 
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pytania. Komisja podczas części niejawnej obrony, po przeprowadzeniu dyskusji, w tajnym 
głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej oraz 
przyjęła projekt uchwały Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie nadania 
mgr. Bartoszowi Oliwie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia 
i finanse. Ponadto przegłosowano (7 głosów za, 1 głos przeciw i 3 głosy wstrzymujące się) 
wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy mgr. Bartosza Oliwy stosowną nagrodą, zawarty w 
recenzji sporządzonej dr. hab. Zbigniewa Korzeba, prof. PB.

Następnie głos zabrała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, recenzentka rozprawy 
doktorskiej, która stwierdziła, że jest usatysfakcjonowana przebiegiem obrony, podczas której 
doktorant w sposób dojrzały i rzeczowy udzielał odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone 
uwagi. Dodała, że będzie głosowała za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej stosowną nagrodą.

Wobec braku dalszych wypowiedzi przystąpiono do głosowania w sprawie nadania 
mgr. Bartoszowi Oliwie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia, i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 23
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów ZA 15
Liczba głosów PRZECIW 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o nadaniu 
mgr. Bartoszowi Oliwie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: 
ekonomia i finanse.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej
mgr. Bartosza Oliwy stosowną nagrodą.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 23
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów ZA 7
Liczba głosów PRZECIW 3
Liczba głosów wstrzymujących się 6

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego nie podjęła 
uchwały o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy stosowną nagrodą.

Ad 5. Wniosek mgr Joanny Rachuby w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia 
doktora do 30 czerwca 2023 roku

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wpłynął wniosek mgr Joanny Rachuby o 
przedłużenie terminu uzyskania przez nią stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2023 
r. Wniosek został właściwie uzasadniony i poparty przez dr. hab. Sławomira Franka, prof. US 
(promotora), oraz dr Dorotę Skałę (promotora pomocniczego). Rozprawa doktorska jest na 
etapie recenzyjnym.

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.
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Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 15
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przedłużeniu 
terminu uzyskania stopnia naukowego doktora przez mgr Joannę Rachubę do dnia 30 czerwca 
2023 roku.

Ad 6. Wniosek mgr Małgorzaty Zakrzewskiej w sprawie przedłużenia terminu 
uzyskania stopnia doktora do 30 kwietnia 2023 roku

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wpłynął wniosek mgr Małgorzaty 
Zakrzewskiej o przedłużenie terminu uzyskania przez nią stopnia naukowego doktora do dnia 
30 kwietnia 2023 r. Podobnie jak w poprzednim punkcie rozprawa doktorska jest na etapie 
recenzyjnym. Wniosek został właściwie uzasadniony i poparty przez promotora rozprawy - 
prof. dr hab. Danutę Kopycińską.

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
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 przedłużeniu terminu 
uzyskania stopnia naukowego doktora przez mgr Małgorzatę Zakrzewską do dnia 30 kwietnia 
2023 roku.

Ad 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej w sprawie 
zmiany tematu rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, poinformował, że wpłynął wniosek komisji ds. 
przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej w sprawie zmiany tematu rozprawy 
doktorskiej.

Dotychczasowy temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Wpływ stopnia agregacji danych 
w sprawozdaniach finansowych na podejmowanie wybranych decyzji w małych i średnich 
podmiotach gospodarczych”. Przewód doktorski został wszczęty w dyscyplinie finanse. 
Promotorem rozprawy doktorskiej jest dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US, a 
promotorem pomocniczym dr Adam Lulek. Doktorantka przedłożyła pozytywnie 
zaopiniowany wniosek przez promotora rozprawy doktorskiej.

Przewodniczący Rady Naukowej przedstawił uzasadnienie wniosku i proponowany 
temat rozprawy doktorskiej: „Ocena przydatności raportów finansowych na potrzeby 
podejmowania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
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Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
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 w sprawie zmiany 
tytułu rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zielińskiej i uchwały nr 1.9/15/2018/2019 Rady 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej. Tytuł rozprawy 
doktorskiej mgr Dominiki Zielińskiej otrzymuje brzmienie: „Ocena przydatności raportów 
finansowych na potrzeby podejmowania decyzji menedżerskich w małych i średnich 
przedsiębiorstwach”.

Ad 8. Zaopiniowanie zmiany uchwały nr 68/04/2022 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród 
dla nauczycieli akademickich przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, poinformował, że zmiana uchwały nr 68/04/2022 
Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów polega na zmianie załącznika do tej uchwały, 
w którym uzupełniono punktację osiągnięć naukowych. Członkowie Rady Naukowej projekt 
załącznika otrzymali w dniu 29 listopada 2022 r.

Wobec braku wypowiedzi przeprowadzono głosowanie.

Wyniki 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 podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
nr 68/04/2022 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 7 kwietnia 2022 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z 
funduszu nagród dla nauczycieli akademickich przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ad 9. Zaopiniowanie zmiany uchwały 71/11/2021 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i 
Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania 
zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie działalności badawczej 
przez Instytut do końca kadencji 2021-2024

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, poinformował, że zmiana uchwały nr 71/11/2021
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Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów ma charakter techniczny i jest następstwem
wprowadzenia zmiany w uchwale nr 68/04/2022.

Wobec braku wypowiedzi przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 30
Liczba głosów ZA 29
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
nr 71/11/2021 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 4 listopada 2021 r. w 
sprawie zaopiniowania zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie 
działalności badawczej przez Instytut do końca kadencji 2021-2024.

Ad 10. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Naukowej przedstawił następujące komunikaty:

1/ Ukazała się monografia autorstwa Anny Gdakowicz, Marty Hozer-Koćmiel, Iwony 
Markowicz „Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno- 
ekonomicznych”, CeDeWu, Warszawa 2022.

https://cedewu.pl/Zastosowanie-metod-opisu-statystycznego-do-badania-ziawisk-spoleczno- 
ekonomicznych-p3313

2/ Dr inż. Ireneusz Miciuła otrzymał finansowanie na działania naukowe z Narodowego 
Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 6, temat projektu: Metodyka wyceny 
kosztów całkowitych dla produkcji energii z różnych źródeł energetycznych.

3/ 8 grudnia br. o godz. 13:00 w trybie bezpośrednim odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. W posiedzeniu będą uczestniczyć: prof. dr hab. 
Andrzej Skrendo - prorektor ds. nauki oraz dr Jarosław Woźniak - pełnomocnik Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego. Przewodniczący 
Rady Naukowej poprosił kierowników katedr o zachęcenie wszystkich pracowników, także 
niebędących członkami Rady Naukowej, do udziału w tym posiedzeniu.

4/ Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 12 stycznia 2023 r. należy 
składać do 4 stycznia 2023 r.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, poinformował, 
że podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu 
podano informację, że wyniki odwołań od wyników ewaluacji powinny być ogłoszone do 
końca 2022 roku. Ponadto przekazał informację, że Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję, 
iż podwyżki wynagrodzeń w wysokości 7,8% będą miały miejsce od 1 stycznia 2023 roku, a 
nie - jak wcześniej zapowiadano - od maja 2023 roku.

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, poinformował, że w sobotę 26 listopada br. na Wydziale 
Ekonomii, Finansów i Zarządzania US odbył się XV Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar 
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Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym wzięło udział 98 brydżystów z regionu. 
Relacja z turnieju znajduje się na stronie uniwersyteckiej rozgłośni NiUS Radia. Ponadto dodał, 
że 6 grudnia br. odbędą się pierwsze urodziny uniwersyteckiej rozgłośni i zachęcił do 
odwiedzania strony NiUS Radia.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 1 grudnia 
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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