
Protokół nr 12/11/2022 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego

w dniu 24 listopada 2022 r.

W dniu 24 listopada 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 zdalnym, natomiast głosowania 
zostały przeprowadzone w systemie RADA24. W obradach uczestniczyli członkowie Rady 
Naukowej, zgodnie z listą obecności dołączoną do oryginału protokołu.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
powitał wszystkich członków Rady Naukowej i zaproszonych gości: recenzentów rozprawy 
doktorskiej mgr. Marka Kowalczyka - dr. hab. Macieja Nowaka, prof. ZUT, z 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i prof. dr. hab. inż. 
Ryszarda Zróbka, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz doktorantów: 
mgr. Marka Kowalczyka i mgr Agnieszkę Łopatkę. Następnie poprosił o zalogowanie się do 
systemu RADA24 oraz poinformował, że posiedzenie jest nagrywane.

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. Marka 

Kowalczyka w dyscyplinie ekonomia i finanse
3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Łopatki 

w dyscyplinie ekonomia i finanse
4. Wniosek komisji nostryfikacyjnej o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk 

ekonomicznych Pana Oleksiia Sysoieva za równoważny z polskim stopniem naukowym 
doktora

5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Piechockiego o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

6. Sprawy różne

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. Marka 
Kowalczyka w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przewodniczącym Komisji doktorskiej w 
tym postępowaniu jest dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, promotorem rozprawy doktorskiej 



mgr. Marka Kowalczyka pt. „Uwarunkowania i efektywność inwestowania na rynku 
condonieruchomości w Polsce” jest dr hab. Sebastian Kokot, prof. US, recenzentami są: dr hab. 
Gabriel Główka, prof. SGH, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Maciej 
Nowak, prof. ZUT, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Warszawie 
oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Następnie przewodniczący zaprosił do zabrania głosu recenzentów rozprawy, którzy 
zwięźle przedstawili wnioski ze swoich recenzji, przebieg obrony oraz wnioski z jej przebiegu. 
Stwierdzili, że doktorant w prezentacji rozprawy doktorskiej rozwiał wątpliwości i 
odpowiedział na pytania i uwagi zawarte w recenzjach, wykazał się umiejętnością prowadzenia 
badań naukowych i spełnił wymagania ustawowe niezbędne do nadania stopnia naukowego 
doktora.

Z kolei głos zabrał dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US, przewodniczący Komisji 
doktorskiej, który w uzupełnieniu powiedział, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
odbyła się w dniu 16 listopada br., podczas dyskusji zadano kilkanaście pytań. Dodał, że na 
temat inwestowania na rynku condonieruchomości jest stosunkowo niewiele badań i publikacji, 
więc tym bardziej należy podkreślić, że doktorant zajął się ciekawą luką badawczą. Publiczna 
obrona przebiegła prawidłowo, doktorant udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na zadane 
pytania i zgłoszone uwagi. W części niejawnej posiedzenia Komisji doktorskiej, po 
przeprowadzeniu analizy przebiegu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka 
Kowalczyka, Komisja doktorska w wyniku jawnego głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę 
o przyjęciu obrony rozprawy, doktorskiej.

Wobec braku kolejnych wypowiedzi przystąpiono do głosowania w sprawie nadania mgr. 
Markowi Kowalczykowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 17
Liczba głosów ZA 17
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

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

Po głosowaniu głos zabrał dr Marek Kowalczyk, który podziękował promotorowi, 
recenzentom, a także wszystkim członkom komisji oraz Rady Naukowej za docenienie 
rozprawy doktorskiej i przychylne głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora. 
Jednocześnie stwierdził, że ma świadomość pewnych niedociągnięć i wyraził podziękowania 
za wskazanie kierunku dla przyszłych badań naukowych. Podsumowując wyraził szczególne 
podziękowania dr. hab. Sebastianowi Kokotowi, prof. US, promotorowi rozprawy, podkreślając 
jego bardzo duże zaangażowanie i wspaniale układającą się współpracę.

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

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że przewodniczącą Komisji doktorskiej w 
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przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łopatki jest prof. dr hab. Iga Rudawska. Mgr Agnieszka 
Łopatka przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Bernata, prof. US (promotor) oraz dr 
Marty Hozer-Kocmiel (promotor pomocniczy) rozprawę doktorską na temat „Flexicurity jako 
forma aktywizacji kobiet na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego”.

Następnie przewodniczący udzielił głosu prof. dr hab. Idze Rudawskiej, 
przewodniczącej komisji ds. przewodu doktorskiego, która przedstawiła przebieg obrony i 
wnioski z posiedzenia komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Łopatki.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Łopatki odbyła się 21 listopada 
w trybie bezpośrednim, w obronie uczestniczyły obie recenzentki rozprawy: dr hab. Anna 
Barwińska-Małajowicz, prof. UR, z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr hab. Małgorzata 
Gawrycka, prof. PG, z Politechniki Gdańskiej.

Przewodnicząca Komisji ds. przewodu doktorskiego stwierdziła, że obrona przebiegła 
bardzo dobrze, w czasie dyskusji doktorantka z dużą swobodą udzieliła 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 Agnieszce Łopatce stopnia naukowego doktora nauk społecznych w 
dyscyplinie ekonomia i finanse.

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

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 23
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 17
Liczba głosów ZA 17
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

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

Przewodniczący Rady Naukowej udzielił głosu dr Agnieszce Łopatce, która 
podziękowała JM Rektorowi za umożliwienie procedowania przewodu w Uniwersytecie 
Szczecińskim, prof. dr hab. Idze Rudawskiej za wsparcie i prowadzenie prac komisji 
doktorskiej, oraz promotorom i recenzentom, a także wszystkim członkom komisji oraz Rady 
Naukowej za docenienie rozprawy doktorskiej i przychylne głosowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora.

Ad 4. Wniosek komisji nostryfikacyjnej o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk 
ekonomicznych Pana Oleksiia Sysoieva za równoważny z polskim stopniem naukowym 
doktora

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że dr hab. Barbara Kryk, prof. US, 
przewodnicząca Komisji nostryfikacyjnej usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady 
Naukowej i poprosiła o przedstawienie przebiegu prac komisji dr hab. Agnieszkę Majewską, 
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prof. US, członka Komisji.

Dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US poinformowała, że w dniu 10 listopada br. 
odbyło się posiedzenie Komisji nostryfikacyjnej w składzie: dr hab. Sławomir Franek, prof. 
US, dr hab. Barbara Kryk, prof. US i dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US. Komisja 
nostryfikacyjna dokonała wyboru przewodniczącego w osobie dr hab. Barbary Kryk, prof. US. 
Następnie komisja po wnikliwym zapoznaniu się ze złożonymi przez Olesiia Sysoieva 
dokumentami, stwierdziła że dokumenty zostały przygotowane w sposób bardzo staranny i są 
kompletne. W wyniku dyskusji jednomyślnie stwierdzono, że Oleksii Sysoiev spełnił wymogi 
formalne stawiane wnioskodawcom w postępowaniu nostryfikacyjnym, a treść 
przedstawionych dokumentów potwierdza, iż można uznać ukraiński tytuł kandydata nauk 
ekonomicznych za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora.

Przewodniczący Rady Naukowej podkreślił bardzo dobrą współpracę z wnioskodawcą, 
podziękował członkom Komisji za sprawne procedowanie i wobec braku wypowiedzi poddał 
pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania stopnia naukowego kandydata nauk 
ekonomicznych Oleksiia Sysoieva za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora 
nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 31
Liczba głosów ZA 31
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o uznaniu stopnia naukowego kandydata nauk ekonomicznych pana Oleksiia Sysoieva 
za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse.

Ad 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Piechockiego o 
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Przewodniczący poinformował, że przewodniczącym Komisji ds. przewodu doktorskiego 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) i 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” w przewodzie 
wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse.

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

Posiedzenie Komisji doktorskiej odbyło się 10 listopada br. w trybie zdalnym. Komisja 
stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne. Doktorant zdał wyznaczone 
przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów egzaminy doktorskie.
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Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- dr hab. Aneta Ejsmont, prof. UTH Rad. - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
- dr hab. Marzena Strójek-Filus, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Zgodnie z wnioskami recenzentów Komisja doktorska wniosła o przyjęcie rozprawy 
doktorskiej mgr. Michała Piechockiego i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 
8 grudnia 2022 r., godz. 9:00, w trybie zdalnym.
Wobec braku wypowiedzi wniosek poddano głosowaniu.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 17
Liczba głosów ZA 17
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr. Michała Piechockiego i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, na dzień 8 
grudnia 2022 r., godz. 9:00, w trybie zdalnym.

Ad 6. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Naukowej poprosił o zarezerwowanie czasu na dodatkowe grudniowe 
posiedzenie Rady Naukowej, które odbędzie się w trybie stacjonarnym 8 grudnia br. (czwartek) 
o godz. 13:00 w sali 127. W posiedzeniu będą uczestniczyć prof. dr hab. Andrzej Skrendo - 
prorektor ds. nauki oraz dr Jarosław Woźniak - pełnomocnik rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego ds. ewaluacji.

Następnie przewodniczący poinformował, że na podstawie pełnomocnictwa JM 
Rektora, w związku z wyjazdem służbowym władz Instytutu, został upoważniony do 
reprezentowania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie spraw związanych z działalnością 
Instytutu Ekonomii i Finansów w okresie od 26 listopada br. do 6 grudnia br.

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, poinformował, że w sobotę 26 listopada br. na Wydziale 
Ekonomii, Finansów i Zarządzania US odbędzie się XV Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym weźmie udział ponad 100 osób i zachęcił 
wszystkich do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 24 listopada 
2022 r., dziękując wszystkim członkom Rady Naukowej za udział w posiedzeniu.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US 
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dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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