
Zarządzenie nr 09/2021  

Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego  

z dnia 28.06.2021 roku zmieniające Zarządzenia nr 02/2021  

Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunków  

na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

 Na podstawie § 108 ust. 1 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 W Zarządzeniu nr 02/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów 

kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania wprowadza się następujące 

zmiany w składzie osobowym zespołu kierunku bezpieczeństwo wodne: 

 odwołanie z funkcji przewodniczącego zespołu dr. Tomasza Zalewskiego 

 odwołanie ze składu zespołu dr. Pawła Terefenko 

 odwołanie ze składu zespołu dr. Mariusza Sikory 

 odwołanie ze składu zespołu dr. Marka Kolbowicza 

 odwołanie ze składu zespołu mgr Magdaleny Bulikowskiej 

 powierzenie funkcji przewodniczącego zespołu dr. hab. Jackowi Buko, prof. US 

 powierzenie funkcji zastępcy przewodniczącego zespołu dr. Piotrowi Szklarzowi 

 powierzenie funkcji sekretarza zespołu dr Kamili Bednarz-Okrzyńskiej 

 

§ 2 

 Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 skład osobowy zespołu kierunku 

bezpieczeństwo wodne przedstawia się następująco: 

1. dr hab. Jacek Buko, prof. US - przewodniczący zespołu 

2. dr Piotr Szklarz – z-ca przewodniczącego  

3. dr Kamila Bednarz-Okrzyńska - sekretarz  

4. mgr Maria Adamczyk  

5. mgr Apoloniusz Kurylczyk  

 

§ 3 

W Zarządzeniu 02/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunków na 



Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania wprowadza się następujące zmiany w składzie 

osobowym zespołu kierunku gospodarka przestrzenna: 

 powołanie do składu zespołu dr Małgorzatę Ślusarczyk-Jurek 

 

§ 4 

 Po wprowadzeniu zmian określonych w § 3 skład osobowy zespołu kierunku 

gospodarka przestrzenna przedstawia się następująco: 

1. dr hab. Michał Kupiec, prof. US - przewodniczący zespołu 

2. dr hab. Paweł Czapliński, prof. US - z-ca przewodniczącego 

3. dr Anna Czaplińska - sekretarz 

4. dr Elżbieta Mydłowska   

5. dr Jacek Rudewicz  

6. dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku i obowiązuje na okres kadencji 

władz wydziału. 

 

Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US 

 

 


