
Protokół nr 14/12/2022 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego

w dniu 8 grudnia 2022 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyło się nadzwyczajne 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, 
zaproszeni goście: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki, oraz dr Jarosław 
Wozniak, pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego, a także pracownicy 
Instytutu Ekonomii i Finansów niebędący członkami Rady Naukowej.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
powitał wszystkich członków Rady Naukowej i zaproszonych gości, i poprosił członków Rady 
Naukowej 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 wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała 

Piechockiego w dyscyplinie ekonomia i finanse
3. Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Skrendy, prorektora ds. nauki, oraz dr. Jarosława 

Woźniaka, pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego 
dotyczące wniosków z ewaluacji

4. Zaopiniowanie zarządzenia Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie 
obowiązku złożenia przez pracownika badawczo-dydaktycznego oraz pracownika 
badawczego korekty indywidualnego planu rozwoju w zakresie dyscypliny naukowej 
zadeklarowanej przez pracownika w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej

5. Wniosek mgr. Jakuba Lasoty o przedłużenie terminu uzyskania stopnia doktora do 31 
grudnia 2023 roku

6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr Agnieszce Łopatce stypendium Ministra 
Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

7. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Naukowej przed przystąpieniem do pierwszego punktu porządku obrad 
wręczył dr hab. Barbarze Kryk, prof. US, list gratulacyjny JM Rektora z okazji utworzenia 
katedry UNESCO.

Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący 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 wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała 
Piechockiego w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przewodniczącym Komisji doktorskiej w 
przewodzie doktorskim mgr. Michała Piechockiego jest dr hab. Sebastian Kokot, prof. US. Mgr 
Michał Piechocki przygotował pod kierunkiem dr. hab. Piotra Szczypy, prof. ANS w Koninie 
(promotor) oraz dr. Adama Lulka (promotor pomocniczy) rozprawę doktorską na temat 
„Wpływ transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi na wynik finansowy spółek 
kapitałowych z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Następnie przewodniczący udzielił głosu dr. hab. Sebastianowi Kokotowi, prof. US, 
przewodniczącemu Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Piechockiego, który 
przedstawił przebieg obrony i wnioski z posiedzenia komisji.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piechockiego odbyła się 8 grudnia 
w trybie zdalnym. W obronie uczestniczyły obie recenzentki rozprawy: dr hab. Aneta Ejsmont, 
prof. UTH Rad., z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, i dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE, z Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach.

Przewodniczący Komisji ds. przewodu doktorskiego stwierdził, że obrona przebiegła 
dobrze, w czasie dyskusji doktorant udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na zadane 
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. Michałowi Piechockiemu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse.

Następnie głos zabrała dr hab. Aneta Ejsmont, prof. UTH Rad., recenzentka rozprawy 
doktorskiej, która podtrzymała pozytywną konkluzję zawartą w recenzji i wyraziła przychylną 
opinię o przebiegu obrony i wystąpieniu doktoranta.

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

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 23
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 nadaniu 
mgr. Michałowi Piechockiemu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: 
ekonomia i finanse.

Ad 3. Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Skrendy, prorektora ds. nauki oraz, dr.
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Jarosława Woźniaka, pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego 
dotyczące wniosków z ewałuacji

Przewodniczący Rady Naukowej poprosił o zabranie głosu prof. dr. hab. Andrzeja Skrendę, 
prorektora ds. nauki.

Prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki, podsumował proces ewaluacji 
dyscyplin naukowych za lata 2017-2021 podkreślając, że zarówno Instytut Ekonomii i 
finansów, jak i cały Uniwersytet Szczeciński osiągnął bardzo dobry wynik. Jednocześnie 
poinformował, że biorąc pod uwagę przeprowadzone symulacje na następny okres ewaluacji, 
wyniki te nie będą wystarczające do osiągnięcia tak dobrego rezultatu. Następnie 
poinformował, że trwają dyskusje dotyczące zmian zasad ewaluacji za lata 2022-2025. Zwrócił 
uwagę, że co najmniej dwie z rozważanych propozycji zmian mogą mieć kluczowe znaczenie 
dla wyników przyszłej ewaluacji. Dotyczą one odejścia od systemu slotowego oraz 
wprowadzenia limitu kadrowego dla dyscyplin.

Prof. dr hab. Andrzej Skrendo poinformował, że ukazało się zarządzenie nr 163/2022 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w 
sprawie indywidualnego planu rozwoju pracownika i planu rozwoju dyscypliny naukowej. 
Zarządzenie to umożliwia wprowadzenie korekt do indywidualnych planów rozwoju. Prorektor 
ds. nauki zachęcił przy tym członków Rady Naukowej do podjęcia decyzji zobowiązującej 
dyrektora Instytutu do wprowadzenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia korekt do 
indywidualnych planów rozwoju.

Następnie prof. dr hab. Andrzej Skrendo poprosił dr. Jarosława Woźniaka, 
pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego, o przedstawienie analizy i 
prognozy wyników ewaluacji w dyscyplinie ekonomia i finanse. Prezentacja wystąpienia dr. 
Jarosława Woźniaka została udostępniona wszystkim pracownikom Instytutu.

Po przedstawieniu przez dr. Jarosława Woźniaka prezentacji, przewodniczący Rady 
Naukowej zaprosił wszystkich obecnych do dyskusji.

W trakcie dyskusji sformułowano wiele wątpliwości i obaw związanych z trudnościami, 
w szczególności finansowymi związanymi z publikowaniem w wysoko punktowanych 
czasopismach oraz zadano wiele pytań dotyczących szczegółowych kwestii związanych z 
dotyczących publikowania artykułów, na które odpowiedzi udzielali prof. dr hab. Andrzej 
Skrendo, prorektor ds. nauki, oraz dr Jarosław Woźniak, pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji 
oraz monitoringu naukowego.

Na zakończenie dyskusji przewodniczący Rady Naukowej podziękował prof. dr. hab. 
Andrzejowi Skrendzie, prorektorowi ds. nauki, oraz dr. Jarosławowi Woźniakowi, 
pełnomocnikowi Rektora ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego, za udział w posiedzeniu 
Rady Naukowej, zaprezentowanie wyników ewaluacji i przedstawienie prognozy wyników 
przyszłej ewaluacji oraz udział w dyskusji.

Ad 4. Zaopiniowanie zarządzenia Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie 
obowiązku złożenia przez pracownika badawczo-dydaktycznego oraz pracownika 
badawczego korekty indywidualnego planu rozwoju w zakresie dyscypliny naukowej 
zadeklarowanej przez pracownika w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że członkowie Rady Naukowej otrzymali 
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wraz z zaproszeniem na posiedzenie treść zarządzenia w sprawie obowiązku złożenia przez 
pracownika badawczo-dydaktycznego oraz pracownika badawczego korekty indywidualnego 
planu rozwoju w zakresie dyscypliny naukowej zadeklarowanej przez pracownika w 
oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, a następnie udzielił głosu prof. dr hab. Idze 
Rudawskiej, dyrektor Instytutu.

Prof. dr hab. Iga Rudawska przedstawiła intencje przyświecające wprowadzeniu 
zarządzenia i przypomniała informację przekazaną przez prof. dr hab. Andrzeja Skrendę i dr. 
Jarosława Woźniaka, że utrzymanie w przyszłej ewaluacji kategorii B+ wymaga publikowania 
w czasopismach za min. 100 pkt. Kończąc swoją wypowiedź, poprosiła o pozytywne 
zaopiniowanie przedstawionego zarządzenia.

Przewodniczący Rady Naukowej przed przystąpieniem do głosowania złożył wniosek 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w pkt. 4 w trybie tajnym. Wobec 
braku wypowiedzi przystąpiono do głosowania nad wnioskiem przewodniczącego Rady
Naukowej dotyczącym trybu głosowania.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 28
Liczba głosów ZA 24
Liczba głosów PRZECIW 1
Liczba głosów wstrzymujących się 3

W związku z poparciem wniosku przez co najmniej 1/4 liczby członków Rady 
Naukowej obecnych na posiedzeniu, przewodniczący Rady Naukowej zarządził głosowanie 
tajne w sprawie zaopiniowania zarządzenia Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów w 
sprawie obowiązku złożenia przez pracownika badawczo-dydaktycznego oraz pracownika 
badawczego korekty indywidualnego planu rozwoju w zakresie dyscypliny naukowej 
zadeklarowanej przez pracownika w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 27
Liczba głosów ZA 9
Liczba głosów PRZECIW 12
Liczba głosów wstrzymujących się 6

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego nie 
podjęła uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zarządzenia Dyrektora Instytutu 
Ekonomii i Finansów w sprawie obowiązku złożenia przez pracownika badawczo- 
dydaktycznego oraz pracownika badawczego korekty indywidualnego planu rozwoju w 
zakresie dyscypliny naukowej zadeklarowanej przez pracownika w oświadczeniu o dziedzinie 
i dyscyplinie naukowej.

Ad 5. Wniosek mgr. Jakuba Lasoty w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia 
doktora do 31 grudnia 2023 roku
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Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że w związku z brakiem kworum wśród 
członków Rady Naukowej będących profesorami i profesorami uczelni, wniosek mgr. Jakuba 
Lasoty zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej, tj. w dniu 12 stycznia 
2023 roku.

Ad 6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr Agnieszce Łopatce stypendium Ministra 
Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przedłożony wniosek spełnia wymagania 
formalne, a prof. dr hab. Iga Rudawska jako kierownik Katedry Ekonomii dodała, że dr 
Agnieszka Łopatka prowadzi bardzo aktywną działalność naukową i ma bardzo dobre 
perspektywy na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego.

Wobec braku dalszych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej zarządził 
głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr Agnieszce Łopatce stypendium
Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 26
Liczba głosów ZA 23
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 3

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek o 
przyznanie dr Agnieszce Łopatce stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych 
młodych naukowców w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Ad 7. Sprawy różne

Nie zgłoszono spraw do omówienia.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 
8 grudnia 2022 r., dziękując wszystkim członkom Rady oraz obecnym pracownikom Instytutu 
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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