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Protokół nr 14/11/2020
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego
w dniu 5 listopada 2020 r.

W dniu 5 listopada 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 - członków komisji 
habilitacyjnych oraz p. Justynę Wojciechowską z Działu Radców Prawnych, 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 8.10.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina 

Pawlaka w dyscyplinie ekonomia i finanse
5. Wniosek dr. Henryka Kowgiera w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
6. Wniosek dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
7. Odwołanie dr. Wojciecha Brockiego od uchwały nr 55/07/2020 Rady Naukowej 

Instytutu Ekonomii i Finansów US z dnia 2 lipca 2020 r. ws. odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

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

9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy o skierowanie 
rozprawy doktorskiej do poprawy i wyznaczenie terminu złożenia poprawionej 
rozprawy do 31.05.2021 r.

10. Zaopiniowanie zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie pracy 
badawczej przez Instytut Ekonomii i Finansów w 2021

11. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego działalności badawczej dla dyscypliny 
ekonomia i finanse na rok 2021

12. Zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej na dyrektora Instytutu Ekonomii i 
Finansów

13. Sprawy różne



Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 8 października 2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołu 
posiedzenia Rady Naukowej z 8 października 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 8 października 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/ ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

Jolanta Iwin-Garzyńska, Kapitał i podatki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2020,

Special issues pod współredakcją Dariusza Zarzeckiego: "Sustainable Value 
Management - New Concepts and Contemporary Trends"

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special__issues/Sustainable_Value__M 
anagement

2/ Podczas konferencji ICABE 2020 zostały wyróżnione artykuły dr hab. Małgorzaty 
Guzowskiej i dr hab. Barbary Kryk oraz dr. Sebastiana Gnata i dr. hab. Mariusza Doszynia. 

Wyróżnienie wiąże się ze zwolnieniem z opłaty za publikację artykułów w czasopiśmie 
European Research Studies Journal.

3/ Kapituła konkursu Zachodniopomorskie Noble przyznała nagrody za najwybitniejsze 
osiągnięcia naukowe na Pomorzu Zachodnim w 2019 roku - w dziedzinie nauk 
ekonomicznych laureatką została dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, z Katedry Finansów 
Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 
Szczecińskiego za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w 
warunkach ryzyka ESG.

4/ Od października br. prof. Beata Zofia Filipiak pełni funkcję członka Rady Redakcji w 
sekcji "Energy Economics and Policy” czasopisma 1F "Energies" (IF 2.702, ISSN 1996- 
1073), wydawanego przez MDPI, (wydawca 283 tytułów czasopism, w tym z IF).

https://www.mdpi.com/joumal/energies/sectioneditors/energy_economics_policy.

5/ Mgr Aleksandra Meyer - absolwentka kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami 
(wspólny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz 
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego) została laureatką w Konkursie o 
przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską 

2



poświęconą tematyce miejskiej.

Nagrodzona praca pt. „Imprezy masowe jako determinanta wizerunku miasta na 
przykładzie Szczecina” powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Igi Rudawskiej - dyrektor 
Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Stypendystką w kategorii naukowej reprezentującą Uniwersytet Szczeciński została 
również: Aurelia Eliza Bajerska.

6/ Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów zaplanowane 
na 3.12.2020 r. należy składać do 26.11.2020 r.

Ad 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina
Pawlaka w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr. hab. Dariuszowi Zarzeckiemu, 
przewodniczącemu komisji ds. przewodu doktorskiego, który przedstawił sprawozdanie z 
przebiegu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Pawlaka.

Mgr Marcin Pawlak przygotował pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, 
prof. US, rozprawę doktorską na temat „Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carl o w 
wycenie opcji realnych” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 
dyscyplinie: ekonomia.
Recenzentami rozprawy byli:
- dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
- dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie zdalnym. Obrona 
przebiegała w sposób prawidłowy. Doktorant udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Komisja podczas części niejawnej obrony po przeprowadzonej dyskusji w tajnym 
głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej oraz 
wystąpiła z wnioskiem do Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów o nadanie mgr. 
Marcinowi Pawlakowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Następnie na wniosek recenzentów w wyniku tajnego głosowania podjęła uchwałę o 
skierowaniu wniosku do Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów o wyróżnienie 
rozprawy mgr. Marcina Pawlaka stosowną nagrodą.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski 
komisji.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr.
Marcina Pawlaka

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 18
Liczba głosów ZA: 18
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie nadania mgr. Marcinowi Pawlakowi stopnia 
doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
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Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 18
Liczba głosów ZA: 18
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

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

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina
Pawlaka stosowną nagrodą:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 19
Liczba głosów ZA: 17
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o wyróżnieniu 
rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Pawlaka stosowną nagrodą.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady 
zaapelował do członków Rady o zabieranie głosu w dyskusji dotyczącej procedowanych 
postępowań habilitacyjnych. Podkreślił, że prawo do wypowiedzi mają wszyscy obecni na 
posiedzeniu. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania uzasadnienia każdej uchwały, 
przewodniczący poprosił o krótkie wypowiedzi, przedstawiające argumenty za nadaniem lub 
odmową nadania stopnia. W tym miejscu przewodniczący powołał się na pismo z Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów z 29.06.2020 r., w którym wskazano, że uzasadnienie powinno 
być wyczerpujące i powinno wskazywać przesłanki uprawniające do stwierdzenia, że dorobek 
naukowy stanowi (lub nie stanowi) znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej. Następnie 
przewodniczący Rady przytoczył fragment statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (par. 130 
ust. 4): „Rada naukowa może nie uwzględnić wniosku komisji tylko w przypadku, gdy po 
zamknięciu postępowania prowadzonego przez komisję wyjdą na jaw nowe okoliczności 
faktyczne lub prawne mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie nadania albo 
odmowy nadania stopnia lub wniosek komisji jest w sposób niewątpliwy sprzeczny z prawem." 
Przewodniczący zaznaczył, że wprawdzie zapis ten ma zastosowanie do tzw. nowej procedury 
habilitacyjnej, ale jego zdaniem jest on zgodny z obecnym stanowiskiem Centralnej Komisji, 
jak również obowiązującymi aktami prawnymi. Na zakończenie przewodniczący podkreślił, że 
w skład komisji habilitacyjnej są powoływani eksperci, a uchwała komisji jest efektem dyskusji 
w tym gronie. Rada Naukowa może zagłosować wbrew stanowisku komisji. W ten sposób 
podważa jednak decyzję wypracowaną w gronie ekspertów. Jest w pewnym sensie votum 
nieufności. Takie głosowanie może być uzasadnione jedynie dodatkowymi okolicznościami, 
które wcześniej nie były wzięte pod uwagę. Zwrócił uwagę, że konsekwencją zignorowania 
głosu komisji habilitacyjnej może być wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do 
spraw Stopni i Tytułów, którego efektem może być pozbawienie lub ograniczenie uprawnień 
naszej jednostki do nadawania stopni.
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Ad 5. Wniosek dr. Henryka Kowgiera w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący 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. Henryka Kowgiera, udostępnioną im wcześniej na stronie Rady Naukowej.

Przewodniczący poinformował o zaproszeniu wszystkich członków komisji 
habilitacyjnej na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, następnie przywitał prof. dr hab. 
Honoratę Sosnowską, recenzentkę oraz dr. hab. Wojciecha Rybickiego, członka komisji.

Dr hab, Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
17 czerwca 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Czesław Domański, a sekretarzem był 
dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr. hab. Mariuszowi 
Doszyniowi, prof. US, który odczytał protokół posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. Henryka 
Kowgiera.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
~ prof. dr hab. Czesław Domański - przewodniczący komisji - Uniwersytet Łódzki
- dr hab. Mariusz Doszyń - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Honorata Sosnowska - recenzent - Szkoła Główna Handlowa
- prof. dr hab. Janusz Łyko - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Emil Panek - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- dr hab. Agnieszka Lipieta ~ członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- dr hab. Wojciech Rybicki - członek komisji - Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu,

podjęła w dniu 17 czerwca 2020 r. uchwałę zawierającą opinię o nienadaniu stopnia doktora 
habilitowanego dr. Henrykowi Kowgierowi w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie 
społecznych) w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse).

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 
organizacyjne dr. Henryka Kowgiera po uzyskaniu stopnia doktora, nie stanowią znacznego 
wkładu w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia (obecnie ekonomia i finanse).”

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

Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Honorata Sosnowska, recenzentka, która 
uzupełniając swoją recenzję i głos w dyskusji podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej, 
powiedziała że po zapoznaniu się z przedstawionym do oceny dorobkiem, odniosła wrażenie 
chaosu. Dodała, że można domniemywać, iż zarówno książka przedstawiona jako główne 
osiągnięcie, jak i jej recenzje były sporządzane w pośpiechu, żeby zdążyć „pod rządami starej 
ustawy”, co w efekcie przyniosło więcej szkody autorowi. W ocenie prof. dr hab. Honoraty 
Sosnkowskiej książka przedstawiona jako główne osiągnięcie dorobku Habilitanta nie powinna 
się ukazać już na poziomie recenzji wydawniczych.

Następnie głos zabrał dr hab. Wojciech Rybicki, który potwierdził swoją opinię 
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wyrażoną podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej, następnie rzetelnie przedstawioną w 
protokole posiedzenia komisji. Podkreślił niefrasobliwość Habilitanta w mieszaniu gatunków 
oraz jego zgubne poczucie pójścia własną, samodzielną drogą, zupełnie ignorując istniejące 
otoczenie i fakty. Zaznaczył, że w tym sensie samodzielność, która jest odbierana jako walor 
postawy badawczej, zaprowadziła Habilitanta w ślepy zaułek. Reasumując, dr hab. Wojciech 
Rybicki wskazał główne mankamenty dorobku Habilitanta: mieszanie gatunków, brak precyzji 
(mimo sporego ładunku erudycyjnego), brak umiejętności usystematyzowania wyników badań, 
przez co przedstawiony do oceny dorobek można nazwać raczej serią esejów na interesujące 
Autora tematy, co w konsekwencji uniemożliwia zdefiniowanie wartości dodanej w 
przedstawionym dorobku. Ponadto dr hab. Wojciech Rybicki dodał, że mimo kompetencji 
Autora, nie przełożyło się to jakościowo na przekonujący „produkt”, stąd decyzja dr. hab. 
Wojciecha Rybickiego o wstrzymaniu się od głosu wynikająca z braku przekonania za 
zagłosowaniem za nadaniem stopnia.

Jako następny głos zabrał dr hab. Christian Lis, prof. US, stwierdzając, że po 
zapoznaniu się z dokumentacją, trudno się nie zgodzić z przedstawionymi recenzjami i z nimi 
polemizować, w szczególności z recenzjami prof. dr hab. Honoraty Sosnowskiej i dr hab. 
Agnieszki Lipiety. Dr hab. Christian Lis, prof. US, podkreślając ponad 20-letnią znajomość z 
dr. Henrykiem Kowgierem, zwrócił uwagę, że Habilitant nie wpisuje się w standardy pracy 
naukowej, które przez lata zostały wypracowane i w wymagania, które współcześnie w Polsce 
stawiane są naukowcom, gdyż jest zwolennikiem indywidualnej ścieżki rozwoju naukowego, 
na co wskazywał również dr hab. Wojciech Rybicki. Dr hab. Christian Lis, prof. US, 
stwierdzając, że Habilitant realizuje swoją wizję badań całkowicie samodzielnie, w oderwaniu 
od mainstreamu, podkreślił, że dr Henryk Kowgier jest bardzo utalentowanym naukowcem, 
wyróżnia się wszechstronną wiedzą i erudycją. Dodał, że zgodnie z pismem przesłanym przez 
dr. Henryka Kowgiera do członków Rady Naukowej warto zaznaczyć, mimo że nie podlega to 
bezpośrednio ocenie, że monografia Habilitanta bije rekordy sprzedaży w intemecie wśród 
publikacji akademickich, a jego niektóre publikacje znajdują się w bibliotece Kongresu Stanów 
Zjednoczonych oraz bibliotece Cambridge University. Podsumowując, pomimo, że sprawa 
wydaje się przesądzona, podkreślił zalety naukowe dr. Henryka Kowgiera i powiedział, że 
należy docenić jego pasję naukową i badawczą.

Z kolei głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, stwierdzając na wstępie, że bardzo 
szczegółowo zapoznał się z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr. Henryka 
Kowgiera. Następnie wskazał na pewne pozytywne aspekty, które zaprezentowali recenzenci: 
np. prof. Janusz Łyko uznał częściowy wkład Habilitanta w rozwój nauk ekonomicznych; dr 
hab. Agnieszka Lipieta oceniła pozytywnie działalność dydaktyczną i udział w konferencjach, 
a umiarkowanie pozytywnie pozostały dorobek; zaś dr hab. Wojciech Rybicki wskazał na 
pewne pozytywne aspekty dorobku Habilitanta, takie jak stosowane instrumentarium. Dr hab. 
Jacek Batog, prof. US, podkreślił, że jednocześnie wszystkie osoby będące członkami komisji 
habilitacyjnej wskazały na wiele' wad dorobku, a zwłaszcza głównego osiągnięcia, które jest 
podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego. Stwierdził, że trudno nie zgodzić się z 
argumentacją przedstawioną przez prof. dr. hab. Emila Panka i prof. dr hab. Honoratę 
Sosnowską, która bardzo szczegółowo poddała krytyce dorobek Habilitanta, z wielu punktów 
widzenia: formalnego, terminologicznego, metodologicznego oraz niewłaściwego lub wręcz 
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braku odniesienia do teorii ekonomii. Podkreślił, że wszyscy członkowie komisji wskazują na 
stosunkowo mały wkład własny Habilitanta w rozwój dyscypliny ekonomia, jak również całej 
dziedziny nauk ekonomicznych. Dr hab. Jacek Batog, prof. US, wskazał, że w recenzji prof. dr 
hab. Honoraty Sosnowskiej, z punktu widzenia formalnego, zabrakło mu odniesienia do 
wszystkich obszarów działalności Habilitanta, co zgodnie z przepisami powinno mieć miejsce. 
Na zakończenie odniósł się do wypowiedzi dr, hab. Christiana Lisa, prof. US stwierdzając, że 
wydawnictwa naukowe mają obowiązek przekazywania wydawanych prac naukowych do 
biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Następnie głos zabrał dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, który zgadzając się z 
przedmówcą oraz wieloma głosami negatywnymi, zwrócił uwagę na szereg wątków 
pozytywnych i wiele ciekawych aspektów badawczych oraz podkreślił, że gdyby Habilitant 
wykazał się większą dyscypliną badawczą i przykładał większą wagę do precyzyjnego 
formułowania myśli, to opinie byłyby lepsze. Podsumowując, zaznaczył, że szanuje głosy 
negatywne, ale zauważa również pewne aspekty pozytywne, co zostało wyrażone w jego 
wypowiedzi podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej.

Ponownie głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, uściślając, że w swojej 
wypowiedzi wskazał wiele wątków pozytywnych, ale w większości przychyla się do ocen 
negatywnych wyrażonych przez recenzentów.

Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, oświadczając, że zapoznał się 
z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Kowgiera, i stwierdzając, 
że w jego ocenie złożony wniosek nie spełnia w stopniu wystarczającym kryteriów oceny 
osiągnięć naukowo-badawczych. Biorąc pod uwagę bardzo wiele krytycznych uwag 
wskazanych przez recenzentów i członków komisji habilitacyjnej, w tym m.in.: brak 
umiejętności formułowania celu badawczego, poważne braki warsztatowe, częściowo 
dydaktyczny i publicystyczny charakter wielu wywodów (padło sformułowanie, że monografia 
to wstęp do rachunku prawdopodobieństwa), oraz wiele innych słabości monografii, należy 
uznać, że dorobek Kandydata, w którym głównym osiągnięciem jest przedłożona monografia, 
jest niewystarczający.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr. Henryka Kowgiera o nadanie mu 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 ZA: 6
Liczba głosów PRZECIW: 15
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Naukowej, w związku z nieuzyskaniem w głosowaniu tajnym 
poparcia dla wniosku dr. Henryka Kowgiera o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, poddał pod głosowanie wniosek o odmowę 
nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Kowgierowi w dziedzinie nauk
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społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 21
Liczba głosów ZA: 14
Liczba głosów PRZECIW: 7
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 5.11.2020 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 2020 r. poz. 85 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.), podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi 
Kowgierowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Henryka Kowgiera 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, której skład został powołany przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 14 maja 2019 r., wyrażoną w uchwale, oraz 
protokołem posiedzenia komisji z dnia 17 czerwca 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcie 
naukowe dr. Henryka Kowgiera nie wnosi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej 
ekonomia i finanse, nie spełniając tym samym wymagań ustawy.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął 
niniejszą uchwałę - zgodnie z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - w terminie miesiąca od dnia jej 
doręczenia stronie.

8



Ad 6. Wniosek dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły 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, przypomniał, że Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów uchyliła uchwałę Rady 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z 12 września 2019 r. w sprawie odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Sompolskiej-Rzechule. W konsekwencji 
sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Następnie przewodniczący Rady Naukowej 
przywitał zaproszonych gości - prof. dr hab. Wiesławę Przybylską-Kapuścińską, 
przewodniczącą komisji habilitacyjnej; recenzentów: prof. dr. hab. Andrzeja Bąka i prof. dr, 
hab. Andrzeja Miszczuka oraz dr hab. Danutę Miłaszewicz, prof. US, sekretarza komisji i dr. 
hab. Mariusza Doszynia, prof. US, członka komisji.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przypomniał, że posiedzenie komisji odbyło się 4 
lipca 2019 r. Komisji przewodniczyła prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, a 
sekretarzem była dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu 
dr hab. Danucie Miłaszewicz, prof. US, która przeczytała protokół posiedzenia komisji 
habilitacyjnej dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - przewodnicząca komisji - Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu
- dr hab. Danuta Miłaszewicz - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Tomasz Panek - recenzent - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- dr hab. Andrzej Miszczuk - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
- prof. dr hab. Andrzej Bąk recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- dr hab. Piotr Michoń - członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
- dr hab. Mariusz Doszyń - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński,

podjęła w dniu 4 lipca 2019 r. uchwałę w sprawie odmowy nadania dr Agnieszce Sompolskiej- 
Rzechule stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe dr Agnieszki 
Sompolskiej-Rzechuły po uzyskaniu stopnia doktora, w świetle kryteriów, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku nie 
wniosły znaczącego wkładu do dyscypliny, tym samym w świetle kryteriów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
(Dz.U. nr 196, poz. 1165), a w szczególności w świetle kryteriów określonych w par. 3 tego 
rozporządzenia, są niewystarczające do nadania Wnioskodawczyni stopnia doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia”.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, podziękował za przedstawienie protokołu 
posiedzenia Komisji habilitacyjnej i poprosił członków Rady Naukowej uprawnionych do 
głosowania w postępowaniach habilitacyjnych o poświadczenie w głosowaniu zapoznania się 
z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły, 
udostępnioną im wcześniej na stronie internetowej Rady Naukowej, a następnie zaprosił gości
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i członków Rady do udziału w dyskusji.

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, zwracając się z prośbą 
o możliwość dłuższego odniesienia się do procedowanego wniosku. Na wstępie zacytowała 
prof. dr. hab. Andrzeja Wojtynę, który w swej opinii uznał „Odwołanie dr Agnieszki 
Sompolskiej-Rzechuły od Uchwały w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse za uzasadnione”. Dr hab. 
Iwona Markowicz, prof. US, wskazała, że na tej podstawie Centralna Komisja ds. Stopni i 
Tytułów uchyliła uchwałę Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US o odmowie 
nadania stopnia doktora habilitowanego. Ponadto dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, 
przytoczyła z Opinii następujące stwierdzenie: „Przeprowadzone przez jednostkę 
organizacyjną (Radę Wydziału oraz Radę Naukową) czynności odbywały się, ogólnie rzecz 
biorąc, z uwzględnieniem poszanowania obowiązujących przepisów prawa. Dokumentacja 
była prowadzona w sposób rzetelny”, wskazując, że można to uznać za pochwałę. Dr hab. 
Iwona Markowicz, prof. US, zwróciła uwagę, że Centralna Komisja wskazała na 
niewystarczające zdaniem Centralnej Komisji uzasadnienie decyzji Rady Wydziału i Rady 
Naukowej, jak również w szczególności zaś brak wyjaśnienia, dlaczego osiągnięcia naukowe 
nie stanowią znacznego wkładu w rozwój dyscypliny. Dodała, że podjęcie uchwały powinno 
nastąpić przy aktywnym udziale członków Rady, co wyraził w swojej opinii prof. dr hab. 
Andrzej Wojtyna, stwierdzając że wśród członków Rady Naukowej byli ekonometrycy (8/20), 
wymieniając wśród nich jej osobę, jako recenzenta wydawniczego książki. W związku z 
powyższym dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, uznała, że ma moralny obowiązek zabrać głos 
podczas obecnego posiedzenia Rady Naukowej. Dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, po 
dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki 
Sompolskiej-Rzechuły powiedziała, że zweryfikowała swój dotychczasowy pogląd, iż w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego decydujące znaczenie ma opinia Komisji 
Habilitacyjnej, i uznała, że prace Komisji mają raczej charakter opiniotwórczy, a to członkowie 
Rady głosują i podejmują decyzję zgodnie z własną wiedzą i przekonaniem. Biorąc powyższe 
pod uwagę, dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, postanowiła tym razem włączyć się do 
dyskusji. Na wstępie przytaczając następujące stwierdzenia z opinii prof. dr, hab. Andrzeja 
Wojtyny: „W przypadku ocenianego postępowania należałoby oczekiwać, moim zdaniem, 
pełniejszego uzasadnienia formułowanych ocen, szczególnie tych, które prowadziły do 
końcowej negatywnej konkluzji.” (s. 3) i dalej „Biorąc pod uwagę zakres uzasadnień zawartych 
w dwu negatywnych recenzjach, ich końcowa konkluzja nie jest dla mnie w pełni 
przekonująca.” (s. 4). Dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, nie zgadzając się z częścią uwag 
recenzentów, stwierdziła, że nie jest jej rolą polemika w tej sprawie, ani ocena recenzji. 
Zauważyła natomiast, że jako recenzent wydawniczy główne dzieło Habilitantki przeczytała 
kilka razy w jego pierwotnej wersji i może wskazać wiele zalet tej pracy. Podkreśliła, że 
konkluzja obu przedłożonych recenzji wydawniczych, tj. jej własnej i prof. Teresy Słaby była 
pozytywna. Dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, powiedziała, że należy docenić wkład pracy 
Habilitantki i podjęcie się trudnego zagadnienia badawczego, jakim jest jakość życia. Pytania: 
co mierzyć i jak? nie mają gotowych odpowiedzi. Kategoria - jakość życia - ma 
interdyscyplinarny charakter i jest bardzo różnie odbierana. Jest to kategoria naukowa, ale i 
stosowana powszechnie. Habilitantka zaprezentowała autorskie podejście do badania - ujęcie 
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obiektywne i subiektywne (na podstawie publikacji i własnych doświadczeń) oraz własne 
propozycje wskaźników. Dr hab. Iwona Markowicz zaznaczyła, że monografia, jak każda 
praca, ma swoje mankamenty, które wskazała w swojej recenzji wydawniczej, podając szereg 
uwag i propozycji zmian. Podkreśliła też, że część uwag ma charakter dyskusyjny i to autor 
decyduje o ich uwzględnieniu. Zwróciła uwagę na dwa aspekty: metodykę badania (tu autorka 
dobrze wybrała i zastosowała metody ilościowe do badania) i na duże doświadczenie badawcze 
Habilitantki. Podkreśliła, że jeden z recenzentów dorobku dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły 
napisał wręcz, że: „w pozostałym dorobku widoczny jest syndrom statystyka-ekonometryka, 
który jest zafascynowany metodami(...)”, co według dr hab. Iwony Markowicz, prof. US, 
świadczy o dużych umiejętnościach analitycznych Habilitantki. Dodała, że prof. dr hab. 
Andrzej Wojtyna uznał tę wypowiedź za niefortunną, ponieważ miała wydźwięk negatywny. 
Dr hab. Iwona Markowicz, prof. US zwróciła uwagę, że umiejętność doboru metod ilościowych 
i ich zastosowania jest bardzo cenną cechą badacza. Następnie podkreśliła, że dr Agnieszka 
Sompolska-Rzechuła ma w swoim dorobku liczne publikacje w znaczących czasopismach, 
takich jak: Przegląd Statystyczny, Taksonomia, Ekonometria czy Wiadomości Statystyczne, 
które są ważne i poczytne wśród tzw. ilościowców. Poza tym dr hab. Iwona Markowicz dodała, 
że miała okazję wielokrotnie wysłuchać wystąpień Habilitantki na konferencjach, a także 
prowadzić cenne dyskusje, szczególnie w kontekście wspólnych zainteresowań w zakresie 
analizy przeżycia, o czym zapewne wspomni również dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US 
zajmująca się też tym zagadnieniem. Wspomniała przy tym o konferencji organizowanej przez 
Rządową Radę Ludnościową w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku (projekt 
obejmował wszystkie województwa), gdzie do wygłoszenia referatów przewodnicząca Rady, 
profesor Józefina Hrynkiewicz zaprosiła naukowców zajmujących się w swoich badaniach 
tematami związanymi z sytuacją demograficzną w regionie. W monografii z tej konferencji 
znajduje się 10 artykułów. Wśród autorów jest wielu pracowników naukowych, m.in.: dr 
Magdalena Mojsiewicz, dr Barbara Batog, dr hab. Iwona Markowicz, prof. US oraz dr 
Agnieszka Sompolska-Rzechuła, co w opinii dr hab. Iwony Markowicz, prof. US, wskazuje na 
docenienie prac badawczych Habilitantki również w gremiach związanych z demografią w 
Polsce. Poparła pozytywną ocenę prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny dotyczącą ośmiu 
współautorskich tzw. pozostałych publikacji, zaznaczając, że wprawdzie nie dotyczą one 
ekonomii, ale Autorka miała istotny wpływ na ich powstanie. Dr hab. Iwona Markowicz, prof. 
US, powiedziała, że bardzo dobrze należy ocenić umiejętność współpracy naukowej, 
współpraca interdyscyplinarna jest obecnie popierana i uznawana, czego dowodem jest wiele 
projektów naukowych o interdyscyplinarnym charakterze. Przypomniała, że dr Agnieszka 
Sompolska-Rzechuła jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską pisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa 
Hozera, natomiast pracę doktorską (jako pracownik Akademii Rolniczej) pisała pod kierunkiem 
prof. dr hab. Bogdana Krawca (AR), a recenzentami byli prof. dr hab. Józef Hozer (US) i prof. 
dr hab. Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki). Wszyscy Profesorowie to uznani statystycy- 
ekonometrycy.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, stwierdziła, 
że w kwestii nadania Habilitantce stopnia doktora habilitowanego była i nadal jest na tak, nawet 
z jeszcze większym przekonaniem. Podkreślając, że w jej ocenie, osiągnięcia dr Agnieszki
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Sompolskiej-Rzechuły stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny, zwróciła uwagę, że Rada 
nie ocenia tego wkładu na ocenę dostateczną czy bardzo dobrą, ale w kategoriach tak/nie i 
każdy zagłosuje zgodnie z własnym przekonaniem.

Następnie głos zabrała dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US. Stwierdzając, że 
zapoznała się z dokumentacją dotyczącą tego postępowania, Pani Profesor zaznaczyła, że miała 
okazję obserwować dr Agnieszkę Sompolską-Rzechułę na wielu konferencjach, i pragnie 
podkreślić, że wystąpienia Habilitantki były zawsze bardzo dobre, rzeczowe, konkretne, a 
następująca po nich dyskusja była inspirująca dla prowadzonych badań. Zwróciła też uwagę na 
to, że Habilitantka w swoich pracach kładzie duży nacisk na spełnienie założeń w stosunku do 
stosowanych modeli. Wszystko to świadczy o tym, że doskonale poradziłaby sobie z 
prowadzeniem przewodu doktorskiego. Dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, odnosząc się 
do wrażenia, które wyniosła z przedstawionych opinii, że Habilitantka zajmuje się tematyką 
„jakości życia" od niedawna, stwierdziła, że nie jest to prawda, ponieważ pierwsze artykuły 
Habilitantki dotyczące poziomu życia datowane są już w 2004 roku. Dodała, że aktywność 
naukowa Habilitantki jest różnorodna - zajmowała się ona nie tylko poziomem życia, ale 
również rozwojem obszarów wiejskich, zadbała ona przy tym, aby jej dorobek był 
umiędzynarodowiony - jej publikacje są indeksowane w bazie Web of Science oraz w bazie 
Scopus, a dotyczy to nie tylko tych artykułów z dziedziny nauk medycznych, ale również nauk 
ekonomicznych. Podsumowując, dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, stwierdziła, że 
dorobek Habilitantki, oraz jej duże doświadczenie badawcze zasługują na nadanie jej stopnia 
doktora habilitowanego, za czym będzie głosować.

Jako kolejny głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, oświadczając, że szczegółowo 
zapoznał się z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki 
Sompolskiej-Rzechuły. W pierwszej kolejności odniósł się do dwóch dokumentów, 
przytaczanych już podczas tego posiedzenia, tzn. decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i 
Tytułów uchylającej uchwałę Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz opinii prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny. Wskazał, że 
Centralna Komisja odrzuciła podnoszony przez Habilitantkę zarzut dotyczący grona 
powołanych recenzentów. Ponadto stwierdził, że zarzut Centralnej Komisji, iż na posiedzeniu 
organu osoby spoza Komisji habilitacyjnej nie miały prawa zabrać głosu jest niezgodny ze 
stanem faktycznym i niezgodny z zasadami prowadzenia tego typu spraw na posiedzeniach rad 
byłego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; podkreślił, że jest to daleko idące i 
krzywdzące stwierdzenie. Następnie odniósł się do opinii sporządzonej przez prof. dr. hab. 
Andrzeja Wojtynę, wskazując, że w stwierdzeniu, iż wśród członków Rady Wydziału obecnych 
na posiedzeniu nie było osób specjalizujących się w analizach regionalnych, nie znajduje 
potwierdzenia w dorobku członków Rady Wydziału, czego dowodem może być przytoczenie 
kilkuset publikacji. Dr hab. Jacek Batog, prof. US, wyjaśnił, że osoby te być może nie mają 
wpisanej takiej specjalizacji, ale bardzo wielu członków Rady wykonuje takie analizy, czego 
sam jest przykładem, więc to stwierdzenie należy uznać za nieprawdziwe i krzywdzące. Dr hab. 
Jacek Batog, prof. US, dodał, że warto zwrócić uwagę na stwierdzenie, że znaczna część 
członków Rady specjalizuje się w szeroko rozumianych metodach ilościowych, co według prof. 
dr. hab. Andrzeja Wojtyny w prawidłowy sposób pozwoliło ocenić przedstawiony do oceny 
dorobek, jeżeli nie w formie wypowiedzi, to przynajmniej w formie głosowania. Dr hab. Jacek
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Batog, prof US wyraził niezrozumienie w stosunku do sformułowania Recenzenta, że 
postępowanie było przeprowadzone „ogólnie rzecz biorąc z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa”, a jednocześnie w tym samym akapicie recenzent podkreśla, że 
dokumentacja postępowania była prowadzona rzetelnie. Kolejne sformułowanie Recenzenta o 
braku pewności, w jakim stopniu członkowie Rady Wydziału zapoznali się z udostępnioną im 
dokumentacją, w opinii dr. hab. Jacka Batoga, prof. US nie znajduje uzasadnienia i jest daleko 
krzywdzące dla członków Rady. Za podobnie niezrozumiałe uznał również stwierdzenie 
Recenzenta o braku przekonania, że Rada Naukowa „prawidłowo oceniła poprawność 
powziętego przez siebie rozstrzygnięcia” które nie zostało niczym uzasadnione. Oceniając 
dorobek Habilitantki, dr hab. Jacek Batog, prof. US, oświadczył, że podobnie jak 
przedmówczynie, zna dr Agnieszkę Sompolską-Rzechułę, i stwierdził, że docenia jej łączny 
dorobek, w tym naukowy, natomiast kluczową przesłanką w podjęciu decyzji w głosowaniu 
nad nadaniem stopnia naukowego są opinie tych recenzentów, którzy wyraźnie stwierdzili brak 
istotnego wkładu w rozwój dyscypliny ekonomia. Wykazanie się takim wkładem jest 
podstawowym elementem i kryterium, który powinien spełniać dorobek naukowy 
przedstawiony we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

W dalszej kolejności głos zabrał dr hab. Christian Lis, prof. US, stwierdzając, że zna 
dr Agnieszkę Sompolską-Rzechułę z licznych konferencji. W pełni zgadzając się z opiniami dr 
hab. Iwony Markowicz, prof. US, i dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz, prof. US, podkreślił rzetelność 
badawczą dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły i dodał, że analizując dokumentację dotyczącą 
dorobku naukowego Habilitantki, należy podkreślić wagę monografii „Pomiar i ocena jakości 
życia w ujęciu regionalnym”, która uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze dr hab. Iwony 
Markowicz, prof. US, i prof. dr hab. Teresy Słaby, od lat zajmującej się tą problematyką. Dr 
hab. Christian Lis, prof. US, dodał, że Habilitantka wykorzystała narzędzia z grupy metod 
statystycznych - wielowymiarowej analizy porównawczej, jak również wykorzystała metody 
oceny metod pomiaru jakości życia. Wskazał to jako atut w tym postępowaniu, ponieważ 
Habilitantka nie ograniczyła się tylko do badań empirycznych, ale podjęła się również 
weryfikacji wyników, które uzyskała za pomocą różnych metod taksonomicznych. 
Uwzględniła również rolę skal pomiarowych w badaniach wielowymiarowej analizy 
porównawczej, w badaniach z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Odnosząc się do 
problemu szeregów czasowych, Habilitantka ograniczyła się tylko do dwóch okresów, co 
wynika z problemu, którym się zajęła - jakość życia wymaga czasu, ma pewną dynamikę, więc 
wybór 2005 roku i 2015 roku jest w tym przypadku zaletą. Ponadto dr hab. Christian Lis, prof. 
US, wskazał, że niezwykle intersujące są narzędzia, które HabilitanHabilitantka wykorzystała 
w pracy, co podkreśla rzetelność jej warsztatu naukowego i badawczego, a dowodem na to są 
jej publikacje również w innych obszarach, np. w medycynie. Konkludując, powiedział, że 
będzie głosował za nadaniem stopnia doktora habilitowanego.

Jako kolejna głos zabrała dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US, zwracając uwagę na 
to, że dyskusja w jej opinii została skierowana w niewłaściwym kierunku. Stwierdziła, że 
dyskusja i głosowanie powinny dotyczyć oceny dorobku naukowego przedstawionego przez 
komisję habilitacyjną oraz opinii członków Rady Naukowej na temat dorobku naukowego 
przedstawionego przez Habilitantkę, a nie poddawać ocenie osobę Habilitantki. Dr hab. Danuta 
Miłaszewicz, prof. US podkreśliła, że opinie przedstawione przez recenzentów - specjalistów 
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w tej dziedzinie - nie zostały zakwestionowane w swej zasadniczej części przez prof. dr. hab. 
Andrzeja Wojtynę. Zwróciła uwagę na to, że zastrzeżenia, które trzeba rozstrzygnąć to brak 
udziału w dyskusji członków Rady Naukowej. Odnosząc się do wypowiedzi dr hab, Iwony 
Markowicz, prof. US, zaznaczyła, że zawsze można było zabierać głos w dyskusji, zdanie 
członków Rady Wydziału też było istotne, a głosowanie dotyczyło nie tylko opinii wyrażonej 
przez komisję habilitacyjną. Biorąc pod uwagę drugie zastrzeżenie Centralnej Komisji, 
dotyczące zbyt ubogiego uzasadnienia podjętej przez Radę Wydziału decyzji i w następnej 
kolejności przez Radę Naukową Instytutu, dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US, stwierdziła, 
że wymaga tó zastanowienia i z pewnością głębszego uzasadnienia. W ocenie dr hab. Danuty 
Miłaszewicz, prof. US, uzupełnienie uzasadnienia nie zmienia opinii wyrażonych w recenzjach, 
nie zmienia decyzji podjętej przez Radę Wydziału, czy też wyników głosowania. Mimo prób 
podjętych przez Habilitantkę, żaden z tych elementów nie został zakwestionowany. Dr hab. 
Danuta Miłaszewicz, prof. US, poddała pod rozwagę pytanie, czy tocząca się obecnie dyskusja 
zmienia decyzję tych osób, które wcześniej głosowały, czy przyniesie skutki w postaci zmiany 
opinii w sprawie dorobku naukowego Habilitantki, podkreślając, że nie chodzi o osobę 
Habilitantki. Podsumowując zaznaczyła, że w odczytanym dziś protokole wszyscy usłyszeli 
opinie recenzentów i pozostałych członków komisji habilitacyjnej, które nie uległy zmianie, i 
mimo że członkowie komisji nie mają prawa głosować, poprosiła o wzięcie tych opinii pod 
uwagę.

Ponownie głos zabrał dr hab. Christian Lis, prof. US, który ad vocem do wypowiedzi 
dr hab. Danuty Miłaszewicz, prof. US, stwierdził, że odwołałby się do opinii komisji 
habilitacyjnej, gdyby była ona jednomyślna, natomiast głos wstrzymujący dr hab. Danuty 
Miłaszewicz, prof. US, jest niewiele mówiący i trudno się do niego odnieść.

Ad vocem do wypowiedzi dr. hab. Christiana Lisa, prof US, dr hab. Danuta 
Miłaszewicz, prof. US stwierdziła, że głosowała poprzez wstrzymanie się z powodu 
wątpliwości dotyczących merytorycznych aspektów dorobku naukowego, zawartych 
szczególnie w głównym dziele Habilitantki, i podkreśliła, że ta praca niewiele wnosi do 
ekonomii.

Następnie głos zabrał dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, który odnosząc się do 
dorobku Habilitantki i opinii wyrażonych przez członków komisji habilitacyjnej, powiedział, 
że zwrócił uwagę na przywołaną przez prof. dr hab. Wiesławę Przybylską-Kapuścińską 
wypowiedź dr. hab. Piotra Michonia mówiącego, iż „ nauka nie polega na tym, że cokolwiek 
Habilitantka wzięłaby w obróbkę, to zastosuje metody i sobie obrabia dany problem. Tak może 
być w pracach na zamówienie, ekspertyzach, ale nie w pracach naukowych i pod tym kątem 
oceniała dorobek naukowy Habilitantki”. Dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, przypomniał, 
że do pracy wskazanej jako główne dzieło zgłoszono szereg zastrzeżeń. Zauważył, że w 
toczącej się dyskusji padło stwierdzenie, że Habilitantka ma umiejętność doboru metod, 
natomiast w niektórych recenzjach są uwagi krytyczne co do wyboiu metod. W jednej z opinii 
padło wręcz stwierdzenie, że Autorka wybrała i zastosowała szereg metod bez żadnej 
argumentacji. W recenzjach występują zastrzeżenia co do wyboru zmiennych, do badania 
zbiorowości heterogenicznych, które nie zostały odpowiednio pogrupowane. Podsumowując 
stwierdził, że biorąc pod uwagę wiele znaczących zastrzeżeń do przedstawionego dorobku, 
opinie oraz dyskusję członków Komisji habilitacyjnej, a także analizując dorobek, w którym 
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brak grantów, a Impact Factor jest na poziomie zera w obszarze ekonomii, i potwierdził, że tak 
jak poprzednio będzie głosował przeciw nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Ponadto zwrócił uwagę na to, że przytoczony przez dr. hab. Christiana Lisa, prof. US, wysoki 
IF w naukach medycznych nie powinien być w ogóle brany pod uwagę w formułowaniu opinii 
i podejmowaniu decyzji w głosowaniu. Te pozycje w ocenie dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, 
prof. US, nie powinny w ogóle znaleźć się na liście do oceny dorobku w dyscyplinie ekonomia. 
Dodał, że jeżeli Habilitantka wykonała pewne obliczenia dla osób publikujących w naukach 
medycznych, a nie była aktywnym uczestnikiem procesu badawczego w tworzeniu tych 
artykułów, to nie powinna figurować jako współautor. Zaznaczył, że te aspekty nie są 
przedmiotem dyskusji i oceny. Konkludując, powtórzył, że zarówno w recenzjach, jak i w 
dyskusji podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej pojawiły się zasadnicze zastrzeżenia i 
potwierdził, że jego ocena jest jednoznaczna i nie uległa zmianie.

W nawiązaniu do wypowiedzi dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. US, głos zabrała 
dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, która nie zgodziła się z wypowiedzią przedmówcy, 
ponownie stwierdzając, że jest ona krzywdząca, ponieważ ekonometrycy i statystycy nie mogą 
być traktowani jak biuro obliczeniowe. Zwróciła uwagę na to, że współpraca badaczy, obojętnie 
czy z jednej dziedziny czy z różnych, jest zawsze cenna w nauce. Powiedziała, że ostatnio 
bardzo wiele się mówi o grantach interdyscyplinarnych - próbując rozwijać współpracę, bo o 
to chodzi w nauce.

Ad vocem do wypowiedzi dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. US, zabrał również 
głos dr hab. Christian Lis, prof. US, stwierdzając, że absolutnie nie zgadza się z wypowiedzią 
przedmówcy, ponieważ współpraca badawcza w interdyscyplinarnych zespołach oraz wspólne 
publikowanie wyników pracy naukowej jest współcześnie dość częstą praktyką, która zwiększa 
szanse powodzenia takich projektów. Dr hab. Christian Lis, prof. US, przyznał, że publikacje 
Habilitantki w dyscyplinie medycyna nie mogą być brane pod uwagę w tym postępowaniu, nie 
widzi jednak przeszkód, aby w swoim dorobku Habilitantka ujęła je dla celów informacyjnych.

Następnie głos zabrał dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, stwierdzając, że jego 
wypowiedź jako członka komisji habilitacyjnej była odczytana z protokołu, zatem zwrócił 
jedynie uwagę na to, że dyskusja powinna się skupić na tym, jaki jest wkład Habilitantki do 
dyscypliny ekonomia. W jego opinii ten wkład jest inny niż chciała przedstawić to Habilitantka, 
która za swój główny cel badawczy postawiła zbadanie jakości życia, a właściwie zmian jakości 
życia. Natomiast w ocenie dr. hab. Mariusza Do szyn i a, prof. US, wkład Habilitantki polega na 
zaproponowaniu pewnego schematu badawczego, użytecznego przy badaniu jakości życia. 
Omówione zostały pewne etapy badań, do części z nich dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, ma 
zastrzeżenia, ale generalnie uważa, że to może być uznane za wkład do dyscypliny ekonomia, 
przy czym uznanie czy jest on istotny czy nie, należy samodzielnej decyzji każdego z członków 
Rady Naukowej.

W odpowiedzi głos zabrał dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, podkreślając, że jego 
wypowiedź odnosząca się do publikacji z nauk medycznych nie dotyczyła głównego problemu, 
który jest przedmiotem dyskusji. W opinii dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. US, powinno 
się zauważać pewne zjawiska; jego wypowiedź dotycząca współautorstwa w publikacjach z 
nauk medycznych poddawała w wątpliwość kompetencje Habilitantki w tej dziedzinie nauki.
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Dodał, że takie prace również w naukach ekonomicznych wykonywane są często na zlecenie. 
Ponownie podkreślił, że kwestii współpracy Habilitantki w badaniach w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu nie bierze pod uwagę przy ocenie tego postępowania w 
dyscyplinie ekonomii i finansów. Argumenty za głosowaniem przeciwko nadaniu stopnia 
doktora habilitowanego, padające zarówno podczas poprzedniego procedowania tego wniosku, 
jak i na obecnym posiedzeniu Rady Naukowej, opierają się na wnioskach z recenzji i dyskusji 
odbytej podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej.

W dalszej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Waldemar Gos, który stwierdził, że 
przysłuchując się tej dyskusji odnosi wrażenie, że osoby biorące w niej udział odbiegają od 
tematu. Zgodził się z wypowiedzią dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, który odniósł się 
merytorycznie do stwierdzeń sformułowanych w opinii prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny 
sporządzonej na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Prof. dr hab. Waldemar 
Gos oświadczył, że zapoznał się z dokumentacją i, mimo że nie jest znawcą metod ilościowych, 
to potrafi ocenić złożony przez Habilitantkę dorobek naukowy. Zwrócił uwagę na to, że dr 
Agnieszka Sompolska-Rzechuła uzyskawszy stopień doktora w 2001 roku, prawie 20 lat 
pracuje na kolejny stopień naukowy, czyli nie są to dokonania tak znaczące, jak niektórzy w tej 
dyskusji podnosili. Następnie wskazał na postawioną hipotezę badawczą, która w jego opinii 
jest zupełnie niezrozumiała i w jego opinii - niemożliwa do zweryfikowana; brzmi ona: „Ocena 
jakości życia w odniesieniu do kryterium ujmującego obiektywną i subiektywną jakość życia, 
pozwala na kompleksową ocenę analizowanej kategorii”. Prof. dr hab. Waldemar Gos, 
odnosząc się do tej hipotezy, stwierdził, że z tak postawionej hipotezy nic nie wynika. 
Stwierdził, że ujęcie w ten sposób tematu badawczego spowodowało sformułowanie 
negatywnych wniosków przez recenzentów. Na zakończenie podkreślił, że nie jest rolą Rady 
Naukowej recenzowanie recenzentów, którzy zostali powołani przez Centralną Komisję jako 
eksperci do oceny złożonego dorobku naukowego.

Ponownie głos zabrał dr hab. Christian Lis, prof. US. Odnosząc się do zarzutu, że 
Habilitantka potrzebowała tak dużo czasu na przygotowanie dorobku do uzyskania kolejnego 
stopnia naukowego, zwrócił uwagę na to, że należy wziąć pod uwagę, iż kobiety mogą 
potrzebować więcej czasu na karierę z uwagi na macierzyństwo.

Jako następna głos zabrała prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, która w 
uzupełnieniu dyskusji zwróciła uwagę, że opinia, którą przygotował prof. dr hab. Andrzej 
Wojtyna nie jest recenzją. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, mając obowiązek 
ustosunkowania się do wniosku złożonego przez Habilitantkę zwróciła się o sporządzenie 
oceny postępowania przez eksperta. Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuściska stwierdziła, 
że opinia przygotowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Wojtynę nie miała na celu podważenia 
opinii Rady Wydziału, lecz wskazała na konieczność jej doprecyzowania. Podkreśliła, że prof. 
dr hab. Andrzej Wojtyna zalecił w swojej opinii podanie argumentów, które świadczyłyby za 
sformułowaną decyzją Rady Wydziału i Rady Naukowej. Wskazała, że nie jest to recenzja, a 
opinia; recenzenci są powoływani w trakcie postępowania habilitacyjnego, a Centralna Komisja 
powołała eksperta - prof. dr. hab. Andrzeja Wojtynę, który oceniał to postępowanie tylko i 
wyłącznie od strony formalnej.

Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, w nawiązaniu do 
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wypowiedzi prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, zgodził się z jej twierdzeniem, 
że faktycznie zadaniem Rady Naukowej jest w tym momencie sformułowanie argumentów 
uzasadniających wcześniejszą decyzję, i stwierdził, że nie pojawiły się żadne nowe 
okoliczności i informacje, które miałyby zaważyć na ostatecznym wyniku głosowania.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Bąk, który stwierdzając, że był jedynym 
recenzentem, który napisał w konkluzji recenzję pozytywną, podtrzymał swoją ocenę. 
Stwierdził, że nic się nie zmieniło od czasu posiedzenia komisji habilitacyjnej, Rada Naukowa 
miała możliwość zapoznania się z całością dokumentacji, każdy mógł wyrazić swoją opinię w 
dyskusji i będzie mógł rozstrzygnąć ją w głosowaniu. Powiedział, że pozostaje zastanowić się 
czy przedłożony dorobek jest wystarczający i czy można przegłosować wynik, który został 
uzyskany podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej. Ponadto odnosząc się do monografii 
przedstawionej jako główne osiągnięcie, podkreślił, że została ona oceniona pozytywnie w 
procesie wydawniczym i w jego recenzji również uzyskała pozytywną opinię.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły 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 ZA: 7
Liczba głosów PRZECIW: 14
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Naukowej, w związku z nieuzyskaniem w głosowaniu tajnym 
poparcia dla wniosku dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, poddał pod głosowanie 
wniosek o odmowę nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Sompolskiej- 
Rzechule w dziedzinie 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 ZA: 15
Liczba głosów PRZECIW: 6
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 5.11.2020 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 
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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 2020 r, poz. 85 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.), podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce 
Sompolskiej-Rzechule w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły 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 12 marca 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 4 lipca 2019 r., stwierdzając, że osiągnięcie naukowe dr Agnieszki 
Sompolskiej-Rzechuły nie wnosi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia 
i finanse, nie spełniając tym samym wymagań ustawy.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął 
niniejszą uchwałę - zgodnie z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - w terminie miesiąca od dnia jej 
doręczenia stronie.

Po przeprowadzeniu głosowania głos zabrał prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, 
podkreślając, że wypowiada się po podjęciu uchwały przez Radę Naukową, aby w procesie 
tego postępowania habilitacyjnego ewentualny kolejny ekspert oceniający jego przebieg nie 
zarzucił wpływania na wynik głosowania. Ponadto dodał, że dyskusja dotycząca opinii 
sporządzonej przez prof. dr. hab. Andrzeja Wojtynę, w jego ocenie, nie powinna toczyć się w 
poprzednim punkcie posiedzenia (był to punkt poświęcony posiedzeniu Rady Naukowej 
Instytutu nad nadaniem lub odmową nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego). 
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński odniósł się do dwóch kwestii zawartych w opinii prof. dr. 
hab. Andrzeja Wojtyny. Po pierwsze, nawiązując do stwierdzenia, że „dziekan poprosił o 
zabranie głosu członków komisji habilitacyjnej, ale nie poprosił o zabranie głosu innych 
członków Rady Wydziału.” powiedział, że jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Stwierdził, że 
kilkudziesięciu członków Rady Wydziału może poświadczyć, że zawsze podczas posiedzenia 
Rady Wydziału padało pytanie, czy są jakieś wypowiedzi w danej sprawie. Prof. dr hab. 
Waldemar Tarczyński dodał, że jeżeli członkowie Rady Wydziału mają ugruntowane 
stanowisko i nie chcą zabierać głosu, nie muszą tego czynić, ponieważ nie ma przepisu 
obligującego kogokolwiek do wypowiadania się. Następnie odniósł się do drugiej kwestii, 
mianowicie przytoczenia przez prof. dr. hab. Andrzeja Wojtynę w swojej opinii następujących 
wypowiedzi prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego podczas posiedzenia Rady Naukowej 
Instytutu: „Kandydatka nie podjęła żadnych działań w momencie zapoznania się z treścią 
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recenzji” i „zarzuty dotyczące recenzji zostały podniesione dopiero po zakończeniu prac 
komisji habilitacyjnej” oraz „Habilitant powinien reagować w dowolnym momencie 
postępowania, jeżeli stwierdzi uchybienia, które mogą rzutować na opinię komisji, ponieważ 
leży to w jego interesie”. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, odnosząc się do zawartego w 
recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny stwierdzenia, że „jest to opinia zbyt daleko idąca i 
nietrafna” oraz sugerowania, że swoją wypowiedzią Dziekan niejako „pogrążył” Habilitantkę, 
stwierdził, że również to nie jest prawdą. Podtrzymał swoją opinię, że jeżeli Habilitant stwierdzi 
nieprawidłowości w postępowaniu, to powinien je zgłosić niezwłocznie, nie czekając na wynik 
postępowania. Ponadto dodał, że argument iż Habilitant jest z „innego ośrodka”, nie ma 
znaczenia dla sprawy, ponieważ Rada Naukowa nie nadaje stopnia „za pochodzenie”, tylko 
ocenia poziom naukowy dorobku kandydata. Podsumowując swoją wypowiedź, prof. dr hab. 
Waldemar Tarczyński stwierdził, że uważa wspominane dwa fragmenty opinii prof. dr. hab. 
Andrzeja Wojtyny, którego osobiście ceni i szanuje, za chybione oraz niesprawiedliwe dla Rady 
Wydziału, a w pewnych momentach wręcz mijające się z prawdą.

Ad 7. Odwołanie dr. Wojciecha Brockiego od uchwały nr 55/07/2020 Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US z dnia 2 lipca 2020 r. ws. odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i 
finanse

Przewodniczący 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. Wojciecha Brockiego, udostępnioną im wcześniej na stronie Rady 
Naukowej. Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował członków Rady o złożeniu przez 
dr. Wojciecha Brockiego odwołania z dnia 27 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 2 września 2020 r.) 
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od uchwały nr 55/07/2020 Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 
dr. Wojciechowi Brockiemu. Przewodniczący przypomniał, że w przypadku uchylenia uchwały 
Rady przez Centralną Komisję Habilitant wnosi o przekazanie sprawy do ponownego 
rozpatrzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Jako alternatywę 
Habilitant proponuje również podjęcie przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów 
nowej uchwały, tym razem o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. W odwołaniu zostały 
postawione zarzuty recenzentom. Zarzuca się również komisji habilitacyjnej i Radzie 
niewystarczające uzasadnienia uchwał. Przewodniczący przypomniał także, że w głosowaniu 
podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej w dniu 5.05.2020 r. sześcioro członków komisji 
było przeciwnych poparciu wniosku habilitanta o nadanie stopnia, a jeden wstrzymał się od 
głosu. Przewodniczący podkreślił, że podobnie jak w poprzednich sprawach, również ta 
uchwała Rady Naukowej wymaga uzasadnienia, w związku z czym poprosił wszystkich 
członków Rady Naukowej o wypowiedzi w tej sprawie.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, który na wstępie zaznaczył, 
że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi postępowania 
habilitacyjnego dr. Wojciecha Brockiego, w tym zwłaszcza z odwołaniem Habilitanta, 
następnie przeszedł do przedstawienia uwag. Po pierwsze, skład komisji habilitacyjnej, do 
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którego zgłosił zastrzeżenia Habilitant, został zatwierdzony przez Centralną Komisję do spraw 
Stopni i Tytułów i nie podlega ocenie przez Radę Naukową. W opinii dr. hab. Jacka Batoga, 
prof. US, niezasadny jest również zarzut dotyczący niewystarczającego dorobku recenzentów 
w obszarze sporządzanych recenzji habilitacyjnych - Habilitant wskazał, że te osoby wcześniej 
nie brały, albo brały w małym zakresie udział w postępowaniach habilitacyjnych. Dr hab. Jacek 
Batog, prof. US, stwierdził, że idąc takim tokiem rozumowania, żaden z młodych 
samodzielnych pracowników naukowych nie mógłby nigdy wejść do grona takich komisji. Dr 
hab. Jacek Batog, prof. US, odnosząc się do wielokrotnie formułowanych przez Habilitanta 
uwag podważających treść i poprawność sporządzonych recenzji, podkreślił, że zgodnie ze 
stanowiskiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów poprawność i treść sporządzonych 
recenzji nie podlega ocenie przez Habilitanta, ponieważ stoi to w sprzeczności z wyrokiem 
Sądu Najwyższego, który w dniu 26 kwietnia 1996 roku orzekł, że postępowanie przed 
Centralną Komisją nie stwarza kandydatowi do stopnia lub tytułu naukowego możliwości 
toczenia dyskusji na temat recenzji, czy też kwestionowania na drodze postępowania sądowego 
wystawionych w procedurze kwalifikacyjnej ocen, nawet jeśli zainteresowany jest najgłębiej 
przekonany, iż nie są one umotywowane, bądź też, że są niesłuszne czy krzywdzące (sygn. III 
ARN 86/195 OSNP 1996 nr 21/315), Niezasadne jest podejmowanie przez stronę polemiki z 
recenzentami co do walorów naukowych dorobku, ponieważ nie pozwala na to model 
postępowania, które zostało zainicjowane przez stronę czyli Habilitanta. Następnie dr hab. 
Jacek Batog, prof. US, stwierdził, że wypowiedź Habilitanta o obowiązku oceny recenzji przez 
komisję nie jest do końca zrozumiała, ponieważ w trakcie posiedzenia członkowie komisji 
habilitacyjnej wymieniali poglądy, trwała ożywiona dyskusja, co znalazło odzwierciedlenie w 
protokole posiedzenia komisji. W dalszej kolejności dr hab. Jacek Batog, prof. US, 
ustosunkował się do zarzutu Habilitanta, że nie został on poproszony do udziału w posiedzeniu 
komisji habilitacyjnej i nie stworzono mu możliwości wypowiedzenia się. Prof. Batog 
stwierdził tu, że jak wskazuje Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, komisja 
habilitacyjna nie ma takiego obowiązku. Następnie odniósł się do recenzji, zwracając uwagę na 
to, że recenzja sporządzona przez prof. dr. hab. Rafała Miłaszewskiego odnosi się w głównej 
mierze do oceny zawartości monografii, natomiast recenzja sporządzona przez dr hab. Renatę 
Knap, prof. US, w sposób kompleksowy odnosi się do wszystkich kryteriów podlegających 
ocenie w toku postępowania. Według dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, protokół komisji 
habilitacyjnej jest bardzo obszerny i wyczerpująco odnosi się do pozytywnych i negatywnych 
aspektów dorobku naukowego Habilitanta, sformułowanych zarówno przez recenzentów, jak i 
pozostałych członków komisji. Ostatnim zarzutem Habilitanta, przytoczonym przez dr. hab. 
Jacka Batoga, jest poddawanie w wątpliwość konieczności i adekwatności wykorzystywania 
wskaźników bibliometrycznych w postępowaniu habilitacyjnym przy konstruowaniu opinii i 
recenzji. Według opinii dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, ten pogląd Habilitanta nie znajduje 
zupełnie odniesienia w przepisach ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy, które 
wyraźnie wskazują, że tego typu wskaźniki powinny być brane pod uwagę przy ocenie.

Jako następna głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, która na wstępie oświadczyła, 
że jest członkiem komisji habilitacyjnej oraz że zapoznała się z przedłożoną dokumentacją i 
szczegółowo przeanalizowała odwołanie Habilitanta, po czym stwierdziła, że nie znajduje 
żadnych przesłanek, które skłoniłyby ją do zmiany opinii. Przypomniała, że jej opinia o 
dorobku Habilitanta w konkluzji jest negatywna; choć dorobek ma walory eksperckie, prof.
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Rudawska nie znajduje w nim wkładu do dyscypliny ekonomia i finanse. Podkreśliła, że 
zgodnie z zapisami ustawowymi zarówno członkowie komisji, jak i recenzenci rozpatrują 
łącznie wkład w rozwój dyscypliny oraz pozostałą aktywność naukową, w związku z 
powyższym te kryteria powinny być spełnione jednocześnie. Odnosząc się do zarzutu 
Habilitanta, iż członkowie komisji nie koncentrowali się na pozostałych elementach dorobku 
w postaci dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, stwierdziła, że wszyscy członkowie 
komisji odnieśli się do tych obszarów osiągnięć Habilitanta. Jednocześnie podkreśliła, że 
Kandydat do stopnia naukowego powinien przede wszystkim wykazać się aktywnością 
naukową i to ta aktywność ma przeważające znaczenie w ocenie tego dorobku. Podsumowując, 
stwierdziła, że podtrzymuje negatywną opinię i tak będzie głosować.

W dalszej kolejności głos zabrała dr hab. Renata Knap, prof. US, która pełniła w 
postępowaniu funkcję recenzenta. Odnosząc się do uwag postawionych przez Habilitanta 
bezpośrednio jej osobie, tytułem uzupełnienia informacji podanych przez dr. Wojciecha 
Brockiego powiedziała, że przez wiele lat podstawowym obszarem badań przez nią 
prowadzonych była światowa i polska gospodarka rybna, w tym rybołówstwo, a efektem tych 
badań jest ok. 50 publikacji naukowych z tego zakresu. Problematyka rybołówstwa morskiego 
zajmuje także ważne miejsce w przywołanych przez dr. Wojciecha Brockiego publikacjach jej 
autorstwa, dotyczących handlu rybami oraz produktami rybnymi, przy czym na marginesie 
dodała, że Habilitant przytoczył błędne nazwy publikacji. Recenzentka zaznaczyła, że nie do 
niej należy ocena jej kwalifikacji do oceny dorobku naukowego z tego zakresu. Stwierdziła 
następnie, że podtrzymuje opinię wyrażoną w recenzji, która została sporządzona zgodnie z 
istniejącymi wymogami. Dodała, że zastrzeżenia do recenzji sformułowane w odwołaniu 
Habilitanta członkowie Rady Naukowej mogli zweryfikować, zapoznając się z treścią recenzji, 
i wyraziła gotowość do odpowiedzi na ewentualne pytania. Podsumowując swoją wypowiedź, 
dr hab. Renata Knap, prof. US, stwierdziła, że w jej ocenie postępowanie habilitacyjne dr. 
Wojciecha Brockiego przebiegało prawidłowo, co znajduje potwierdzenie w obszernej 
dokumentacji poszczególnych etapów tego postępowania, a także, że w jej opinii, nie zachodzą 
okoliczności, które uzasadniałyby odwołanie Habilitanta od uchwały Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie odmowy nadania stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, rozpoczynając od 
zaznaczenia, że zapoznała się z całością dokumentacji dotyczącej postępowania 
habilitacyjnego dr. Wojciecha Brockiego. Z racji zajmowania się przez nią problematyką 
sustainability, czyli tematu poruszanego w monografii Habilitanta jako społeczna 
odpowiedzialność, zwróciła uwagę, że bardzo trudno jest recenzować pracę członków komisji 
habilitacyjnej, dodając przy tym, że recenzje są jednoznaczne i trudno się z nimi nie zgodzić. 
Podkreśliła, że podważanie kompetencji recenzentów jest nie do przyjęcia, przede wszystkim 
na podstawie tych argumentów, które przytoczył wcześniej prorektor, dr hab. Jacek Batog, prof. 
US. Poza tym dodała, że trzeba szeroko rozpatrywać aspekty, którymi zajmują, bądź zajmowali 
się recenzenci, a same recenzje są wyczerpujące i jasno oddają przesłanki decyzyjne, którymi 
recenzenci się kierowali. Ponadto stwierdziła, że całość dorobku Habilitanta jest związana i 
poświęcona aspektom rybołówstwa, a Habilitant stwierdza, że nikt się tym w Polsce nie 
zajmuje, co nie jest prawdą, ponieważ są w Polsce naukowcy, którzy zajmują się społeczną 
odpowiedzialnością (sustainability), problemami związanymi ze zrównoważonym rozwojem 
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czy też ryzykami ESG. Prof dr hab. Beata Zofia Filipiak podkreśliła również, że sama praca - 
główne osiągnięcie wykazuje wiele problemów natury merytorycznej, poczynając od kwestii 
metodyki, wskazania celów, celów szczegółowych, ich udowodnienia czy też samego 
sformułowania hipotezy - wszystkie te elementy budzą wiele wątpliwości. W tym zakresie 
istnieje dysonans między autoreferatem a samą monografią. Wskazała również, że analiza 
dokonań (wskazania samego dokonania naukowego) budzi wątpliwości z punktu widzenia 
wkładu w dziedzinę i dyscyplinę naukową - pojawia się pytanie, czy diagnoza może być takim 
wkładem. Diagnoza powinna stanowić podstawę do sformułowania dalszych działań, takich 
jak zmodyfikowanie teorii czy chociażby pokazanie pewnych rozwiązań. Zaznaczyła, że w 
lekturze dokumentacji nie doszukała się takich dokonań, które stanowiłyby o kwestiach 
istotnego (znacznego) wkładu własnego na poziomie habilitacyjnym. Prof dr hab. Beata Zofia 
Filipiak podniosła również kwestię słabej rozpoznawalności Habilitanta w nauce, przytaczając, 
że od 1987 roku, kiedy uzyskał on stopień doktora, wypracował 90 dokonań, z czego zaledwie 
43 to publikacje naukowe, po wyłączeniu prac projektowych, ekspertyz, wystąpień 
konferencyjnych. Podsumowując, stwierdziła, że dorobek habilitanta charakteryzuje słaby 
warsztat metodyczny, a przede wszystkim nie spełnia on wszystkich wymogów stawianych 
kandydatom do stopnia naukowego, wskazała tu np. na niewielkie umiędzynarodowienie czy 
dokonania w obszarze projektów naukowych.

Jako kolejny głos zabrał dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, który zwrócił uwagę na 
wątpliwą rzetelność złożonego odwołania. Powiedział, że odnosi się wrażenie, że Habilitant 
odwołuje się tylko od opinii, które są nieprzychylne jego dorobkowi, natomiast nie robi tego w 
przypadku trzeciego recenzenta, którego dorobek wydaje się najbardziej odległy od tematyki 
habilitacji. W związku z tym, w opinii dr. hab. Adama Adamczyka, prof US, zarzuty stawiane 
pozostałym recenzentom w kontekście ich pozycji w środowisku naukowym są co najmniej 
niestosowne. Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi dr hab. Renaty Knap, dr hab. Adam 
Adamczyk poprosił ją o odniesienie się do zarzutu stawianego jej przez Habilitanta, a 
mianowicie, że cele pracy, hipotezy i problem naukowy zostały przez recenzentkę ocenione w 
sposób mało wnikliwy, podczas gdy dr hab. Renata Knap, prof US, w swojej recenzji napisała, 
że w przedstawionej do oceny monografii nie sformułowano celu i hipotezy badawczej, 
występuje więc tu pewna sprzeczność - jak można oceniać coś, czego nie sformułowano.

W odpowiedzi na wątpliwości zgłoszone przez dr. hab, Adama Adamczyka, prof. US, 
głos zabrała ponownie dr hab. Renata Knap, prof. US, potwierdzając, że w przedstawionej 
do oceny monografii w ogóle nie ma w żadnym miejscu sformułowanego celu pracy, ani 
hipotezy czy tezy. Dodała, że dopiero w autoreferacie dołączonym do wniosku habilitacyjnego 
Habilitant wskazał cele i hipotezę, chcąc, jak sądzi, ten błąd naprawić. W związku z tym, tak 
jak pozostali recenzenci, w dobrej wierze i w interesie Habilitanta, odniosła się w swojej opinii 
do celu i hipotezy badawczej postawionej w autoreferacie. Podkreśliła, że w sformułowanym 
celu i hipotezie występuje bardzo dużo niezgodności i niejasności; hipoteza jest nieprecyzyjna, 
a cel nie jest w pełni zgodny z tematem oraz przedmiotem badań określonym w pracy.

Podsumowując dotychczasowe wypowiedzi, przewodniczący Rady Naukowej zgodził 
się z nimi i podkreślił, że szczególnie razi ton, w jakim to odwołanie zostało napisane, jest w 
nim bowiem wiele niestosownych sformułowań.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Rady Naukowej Instytutu
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Ekonomii i Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. wyrażonego w uchwale nr 55/07/2020 ws. odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
dr. Wojciechowi Brockiemu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 19
Liczba głosów ZA: 18
Liczba głosów PRZECIW: 1
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego 
na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2020 r. podjęła uchwałę o utrzymaniu w mocy stanowiska 
Rady wyrażonego w uchwale nr 55/07/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. 
Wojciechowi Brockiemu następującej treści:

Uchwała nr 88/11/2020

Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie opinii Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów nt. odwołania dr. 
Wojciecha Brockiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. od uchwały nr 55/07/2020 Rady 

Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów US z dnia 2 lipca 2020 r. ws. odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr.

Wojciechowi Brockiemu

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),
w związku z 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.), 
a także na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 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 w/w odwołaniem dr. Wojciecha Brockiego, po ponownym zapoznaniu 
się z recenzjami dorobku naukowego, opinią komisji habilitacyjnej wyrażoną w uchwale oraz 
protokołem posiedzenia komisji z dnia 5 maja 2020 r.,
uchwala się, co następuje:

23



§1
Utrzymuje się w mocy uchwałę nr 55/07/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania dr. 
Wojciechowi Brockiemu 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. 
Wojciecha Brockiego stwierdza, iż postępowanie habilitacyjne przeprowadzone w Instytucie 
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego nie zawiera błędów zarówno formalnych, 
jak i merytorycznych.
W odwołaniu wobec Rady Naukowej dr Wojciech Brocki podnosi przede wszystkim zarzuty 
dotyczące: nieprawidłowości w rozpatrzeniu i ocenie materiału w postaci recenzji dorobku oraz 
uchwały i protokołu posiedzenia komisji; niesatysfakcjonującego uzasadnienia uchwały o 
odmowie nadania stopnia; odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego mimo spełnienia 
- w opinii Habilitanta - wymogu wniesienia wkładu do dyscypliny.
Biorąc pod uwagę:
- wnikliwe rozpoznanie własne dorobku habilitanta od strony zarówno merytorycznej, 

metodycznej (zwracając w szczególności uwagę na zastrzeżenia dotyczące braku 
sformułowania celu i hipotezy w pracy przedstawionej jako główne osiągnięcie kandydata, 
słaby warsztat metodyczny), jak i formalnej (w szczególności dysonans między 
autoreferatem a monografią);

- niewielkie umiędzynarodowienie i znikome osiągnięcia habilitanta w obszarze projektów 
naukowych;

- recenzje osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego 
oraz osiągnięć we współpracy międzynarodowej sporządzone przez ekspertów z danej 
dziedziny;

~ opinię komisji habilitacyjnej wyrażoną w uchwale i protokole jej posiedzenia, w 
szczególności jednoznaczny wynik głosowania komisji oraz sformułowane liczne 
zastrzeżenia natury merytorycznej, metodycznej i formalnej;

- brak wkładu do rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse,

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: 19
Liczba głosów ZA: 18
Liczba głosów PRZECIW: 1
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
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Ad 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Karoliny Jarosz o wyznaczenie 
recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił protokół posiedzenia komisji ds. 
przewodu doktorskiego mgr Karoliny Jarosz. Poinformował, że przewodniczącym komisji jest 
dr hab. Jacek Batog, prof. US, a posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym.

Mgr Karolina Jarosz przedłożyła rozprawę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych, 
w dyscyplinie: ekonomia na temat „Przewaga konkurencyjna przestrzeni coworkingowych - 
statystyczna analiza i diagnoza potrzeb najemców współczesnych przestrzeni biurowych w 
Polsce"’, napisaną pod kierunkiem dr hab. Iwony Foryś, prof. US.

Komisja zawnioskowała o wyznaczenie dwóch recenzentów z niżej wymienionych 
kandydatów:

dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG - Uniwersytet Gdański, (specjalności: 
gospodarka nieruchomościami, zarządzanie projektami inwestycyjnymi),

dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
(specjalności: analiza rynku nieruchomości, ekonomika nieruchomości, inwestycje i 
nieruchomości, mikroekonomia, rynek nieruchomości),

dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 
(specjalności: ekonometria, statystyka, turystyka, aktywność turystyczna w grupach 
wieku, analizy wielowymiarowe).

Wobec braku wypowiedzi do przedstawionego wniosku, przeprowadzono głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. Dariusza Trojanowskiego, prof. 
UG, na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Jarosz:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 19
Liczba głosów ZA: 19
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia dr. hab. Michała Głuszaka, prof. UEK, na 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Jarosz:

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

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. Dariusza Trojanowskiego, prof. UG, z Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz dr. hab. Michała Głuszaka, prof. UEK, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jarosz.
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Ad 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy o skierowanie 
rozprawy doktorskiej do poprawy i wyznaczenie ostatecznego terminu złożenia 
poprawionej rozprawy na dzień 31.05.2021 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu poinformował, że przewodniczącą komisji jest prof. 
dr hab. Teresa Lubińska, a posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym.

Rozprawa doktorska na temat „Ekonomiczne konsekwencje polskiej emigracji 
zarobkowej do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, napisana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Flejterskiego uzyskała dwie recenzje z wnioskami o 
dokonanie w pracy poprawek. Doktorant w złożonym oświadczeniu wyraził chęć dokonania 
zmian w rozprawie, a komisja ds. przewodu doktorskiego w wyniku dyskusji przychyliła się 
do wniosków recenzentów i zaproponowała termin złożenia poprawionej rozprawy do 31 maja 
2021 roku.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie 
wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 21
Liczba głosów ZA: 20
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o skierowaniu rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Kordy nt. „Ekonomiczne 
konsekwencje polskiej emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej” do poprawy i wyznaczyła ostateczny termin złożenia poprawionej rozprawy na 
dzień 31 maja 2021 r.

Ad 10. Zaopiniowanie zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie pracy 
badawczej przez Instytut Ekonomii i Finansów w 2021

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław Hońko, 
prof. US, poinformował, że przedstawione zasady zostały wypracowane na spotkaniu 
kierowników katedr z dyrekcją Instytutu.

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, prosząc o 
wyjaśnienie wątpliwości co do zapisu, że do puli punktów są wliczane tylko dwa rozdziały 
monografii - jaki jest w tym kontekście status publikacji zamieszczanych w materiałach 
konferencyjnych, m.in. chodzi o konferencje IB IMA - jak będzie to rozliczane.

Odnosząc się do pytania zadanego przez dr hab. Beatę Bieszk-Stolorz głos zabrał dr 
hab. Jacek Batog, prof. US, powiedział, że skoro ministerstwo rozdziela punktacje za 
monografie i publikacje w materiałach konferencyjnych, ograniczenie to odnosiło się tylko do 
20 pkt. za rozdziały w monografiach. Ponadto zwrócił uwagę na inną kwestię i poprosił o 
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zastanowienie się nad wprowadzeniem korekty zapisów w przedstawionych zasadach. Uwaga 
dotyczy rozdzielania środków z subwencji na podstawie osiągnięć za dwa lata. W zeszłym roku 
przyjęto taką zasadę, chcąc uwzględnić osiągnięcia z roku 2018, które w innym razie zostałyby 
pominięte, ponieważ zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami podział środków na 
działalność statutową bazował na punktacji uzyskanej 2 lata wcześniej. Utrzymanie zasady 
podziału na podstawie osiągnięć za 2 lata w kolejnym roku spowoduje wzięcie pod uwagę 
ponownie tych samych osiągnięć, co można by porównać do wystąpienia o nagrodę w kolejnym 
roku za te same publikacje. Ponadto dodał, że nie jest to spójne z innymi dokumentami, jak np. 
system motywacyjny, w którym bierze się pod uwagę jeden rok.

Do zgłoszonych uwag i pytań odniosła się prof. dr hab. Iga Rudawska. Odpowiadając 
na pytanie dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz, prof. US, potwierdziła wyjaśnienie prorektora dr, hab. 
Jacka Batoga, prof. US, że wszystkie publikacje, które są zamieszczone w materiałach 
konferencyjnych z listy ministerialnej będą liczone w całości, czyli faktycznie tyle ile się ich 
ukazało. Ograniczenie do dwóch rozdziałów dotyczy tylko monografii. Odnosząc się do uwagi 
dotyczącej dwuletniego okresu, który jest brany pod uwagę w podziale subwencji, powiedziała, 
że przyjmuje argumenty Prorektora. Przyznała, że było to dyskutowane na zebraniu z 
kierownikami katedr. Jednocześnie zwróciła uwagę, że przyjęto graniczną datę zgłaszania 
osiągnięć, tj. 31 marca, a zaznaczyć należy, że wiele publikacji ukazuje się po tym terminie, w 
związku z czym nie mogłyby być one w ogóle wzięte pod uwagę. Ponadto dodała, że aktywność 
publikacyjna jest często rozłożona w czasie, zatem okres dwuletni wydaj e się rozsądnym przy 
podziale środków z subwencji. Podsumowując, prof. dr hab. Iga Rudawska powiedziała, że do 
decyzji Rady należy przychylenie się do okresu dwuletniego lub zredukowania go jedynie do 
roku poprzedzającego podział subwencji.

Przewodniczący podziękował za zgłoszone uwagi i wobec braku innych wypowiedzi 
poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania zasad dysponowania środkami 
finansowymi w roku 2021.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 34
Liczba głosów ZA: 29
Liczba głosów PRZECIW: 1
Liczba głosów wstrzymujących się: 4

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie § 75 ust. 2 pkt 5 
Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu, 
w wyniku głosowania podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu zasad dysponowania 
środkami finansowymi na prowadzenie pracy badawczej przez Instytut w roku 2021 
stanowiących załącznik do podjętej uchwały.

Ad 11. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego działalności badawczej dla dyscypliny 
ekonomia i finanse na rok 2021

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu poinformował, że wszyscy członkowie Rady
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Naukowej otrzymali mailem plan rzeczowo-finansowy oraz w syntetyczny sposób przedstawił 
zasady jego konstrukcji.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego działalności badawczej 
dyscypliny ekonomia i finanse na rok 2021.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 32
Liczba głosów ZA: 32
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie § 149 pkt 1 i 2 
Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą nr 58/2019 Senatu US z dnia 30 maja 
2019 r., w wyniku głosowania podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu planu 
rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do podjętej uchwały.

Ad 12. Zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej na dyrektora Instytutu Ekonomii 
i Finansów

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, 
że Rada Naukowa Instytutu jest uprawniona do zgłoszenia dwóch przedstawicieli do komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora Instytutu. Przewodniczący powiedział, że na jego prośbę 
odbyły się konsultacje kierowników z pracownikami poszczególnych katedr, a w dniu 
posiedzenia Rady Naukowej na zebraniu kierowników katedr wysunięte zostały dwie 
kandydatury: prof. dr hab. Teresy Lubińskiej oraz prof. dr hab. Wandy Skoczylas. Obie 
kandydatki wyraziły stosowną zgodę. Następnie przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy 
są zgłoszenia innych kandydatur oraz zaprosił do wypowiedzi w tej sprawie.

Wobec braku wypowiedzi, poddano głosowaniu kandydatury prof. dr hab. Teresy 
Lubińskiej oraz prof. dr hab. Wandy Skoczylas do komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Instytutu.
Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Teresy 
Lubińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 33
Liczba głosów ZA: 32
Liczba głosów PRZECIW: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 1

Wyniki tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Wandy 
Skoczylas:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania: 33
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Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów wstrzymujących się:

33
0
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o zgłoszeniu kandydatur: prof. dr hab. Teresy Lubińskiej oraz prof. dr hab. Wandy 
Skoczylas do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów po 
uzyskaniu przez obie kandydatki pozytywnej opinii Rady.

Ad 13. Sprawy różne

Przewodniczący podziękował wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu Rady, szczególnie 
w punktach dotyczących postępowań habilitacyjnych. Wobec wyczerpania porządku obrad i 
braku dalszych wypowiedzi, na tym zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów w dniu 5 listopada 2020 r.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomn^Finansów US 

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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