Protokół z Rady Wydziału z dnia 25.10. 2017 r.
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 25 października 2017 roku
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27. września 2017 r.
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
3. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Nadanie dr Agacie Górny stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia – ref. dr hab. M. Tymiński
5. Zatrudnienie dr hab. Stanisława Kubielasa, prof. UW na stanowisku profesora
nadzwyczajnego – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
6. Wyznaczenie Komisji i recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Siemieniuka
– ref. prof. dr hab. D. Dziuba
7. Zatrudnienie dr. Jacka Liwińskiego na stanowisku starszego wykładowcy na ½ etatu w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
8. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
9. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
10. Zamknięcie przewodów doktorskich (Uchwała nr 18/2005 RW w sprawie prowadzenia
przewodów doktorskich) – ref. prof. dr hab. J. Kudła
11. Uchwała w sprawie dyplomów z wyróżnieniem dla absolwentów studiów I i II stopnia
– ref dr hab. K. Kopczewska
12. Sprawozdanie z rekrutacji i promocji – ref. dr hab. K. Kopczewska
13. Sprawy różne.
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.10.2017 r.

Nieobecni na posiedzeniu Rady Wydziału:
• Joanna Augustyniak
• Emilia Cieślewicz
• Paulina Darłak
• Kamil Korzeń
• Michał Kozyra
• Michał Ostrzołek
• Grzegorz Sienkiewicz
• Paula Szabowska
• Przemysław Zaskórski
Usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:
• Dr hab. Ewa Aksman
• Prof. dr hab. Andrzej Cieślik
• Szymon Dederko
• Ewa Domańska
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Dr hab. Olga Kiuila
Dr hab. Agnieszka Kopańska
Dr hab. Michał Krawczyk
Dr hab. Cecylia Leszczyńska
Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda
Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Dr Maria Ogonek
Dr hab. Bartłomiej Rokicki
Dr hab. Paweł Strawiński
Dr hab. Włodzimierz Włodarski

Rozpoczynając posiedzenie Rady Wydziału prof. dr hab. Jan Jakub Michałek przekazał Pani
Beacie Kący pismo oraz gratulacje z okazji jubileuszu 25 lat pracy na Uniwersytecie
Warszawskim od JM Rektora Marcina Pałysa. Powitał dwóch nowych członków Rady
Wydziału: dr hab. Katarzynę Metelską-Szaniawską oraz dr. hab. Jana Hagemejera.
Ad.1.
Porządek Rady Wydziału, przekazany wcześniej pracownikom WNE, został przyjęty
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.2.
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.09.2017 został zamieszczony na stronie
WNE. Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił trzy poprawki do protokołu. Po
wprowadzeniu wnioskowanych poprawek, protokół został zaakceptowany jednogłośnie w
głosowaniu jawnym.
Ad. 3.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż WNE UW podczas ostatniej parametryzacji
uzyskał kategorię A+ jako jedna z dwóch jednostek ekonomicznych w Polsce (obok Kolegium
Analiz Ekonomicznych SGH). Podkreślił, iż jest to ogromny sukces wszystkich pracowników,
a zwłaszcza tych, którzy mieli najlepsze publikacje i najaktywniej uczestniczyli w realizacji
grantów badawczych. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, iż w porównaniu z innymi
wydziałami UW nasz wydział dokonał znacznych postępów od strony organizacyjnotechnicznej. Przy tej okazji podziękował osobom, które silnie wspomagały proces
parametryzacji od strony instytucjonalnej, szczególne Pani M. Hoeffner za zasługi
w gromadzeniu i wprowadzaniu danych do systemu POLON. Dodał, iż Pani M. Hoeffner była
wspomagana przez pozostałe Panie z dziekanatu i obsługi badań.
Następnie prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż Zespół z WNE UW w składzie: dr
Tomasz Kopczewski, mgr Zbigniew Bohdanowicz, dr hab. Katarzyna Kopczewska (kierownik
projektu), wygrał w ramach konkursów Kontraktu Terytorialnego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie dla projektu pn. Centrum
2

współpracy Nauka – Biznes UW. Dr hab. Katarzyna Kopczewska przedstawiła informacje na
temat projektu. Jest to projekt z zakresu rozwoju zaplecza badawczego instytucji naukowych,
którego celem jest komercjalizacja badań naukowych. WNE będzie tworzyć uniwersyteckie
centrum B+R w zakresie badań ekonomicznych i społecznych on-line oraz narzędzi
analitycznych dla sektora przedsiębiorstw i badań nad ekonomią Internetu oraz przemianami
społecznymi w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej. Celem projektu jest „produkcja”
danych ekonomiczno-społecznych oraz informacji i wiedzy wynikającej z tych danych
(raporty, indeksy, monitoring), aby rozwijać sektor informacyjny w zakresie profesjonalnych
informacji ekonomiczno-społecznych. Obszary badawcze projektu to (1) gromadzenie i
czyszczenie danych ekonomiczno-społecznych oraz (2) analityka na tych danych, prowadząca
do uzyskania nowej wiedzy i informacji (Data Science). Obszar wspierający to budowa
infrastruktury informatycznej umożliwiającej przechowywanie, udostępnianie i
przetwarzanie ilościowe (analitykę) danych, w tym Big Data. Obszary komercjalizacji to:
sprzedaż danych, sprzedaż wiedzy i informacji wynikającej z danych, sprzedaż usług
analitycznych, sprzedaż narzędzi analitycznych, sprzedaż mocy obliczeniowych oraz miejsc w
uporządkowanych repozytoriach danych. Jest to jeden z największych projektów
badawczych, jakie pozyskało WNE (8,45 mln zł, z czego 2,3 mln zł na remont budynku oraz
0,75 mln zł na zakup sprzętu komputerowego i serwerowni). Projekt będzie trwał 3 lata. Dr
hab. K. Kopczewska zachęciła pracowników do włączenia się do jego realizacji.
Prof. dr hab. J.J. Michałek omówił przebieg posiedzenia Senatu UW z dn. 18 października
2017 r. Najważniejszym punktem tego posiedzenia były wyniki kategoryzacji
przeprowadzonej przez KEJN. Najwyższą kategorię A+ przyznano pięciu jednostkom UW (w
tym WNE UW), natomiast dziesięć otrzymało kategorię B. Łączne wyniki dla całego UW są
niesatysfakcjonujące i, średnio rzecz biorąc, gorsze niż podczas poprzedniej parametryzacji.
Takie wyniki stanowią poważny uszczerbek na wizerunku Uniwersytetu, ale także implikują
straty finansowe. Obecna kategoryzacja oznacza, że współczynnik przelicznikowy UW
wpływający na dotacje spadł z 1,06 do 0,98, co może przełożyć się na spadek dotacji
algorytmicznej o około 19 mln (we współczynniku przeliczeniowym kategoria A=1, A+ = 1,5 a
B=0,7). Prof. dr hab. J.J. Michałek wyraził nadzieję, że wynik ten da się poprawić w trakcie
procesu odwoławczego. Program analityczny opracowany przez Delab ma pozwolić na
zlokalizowanie pozycji danej jednostki na tle konkurentów z innych uczelni i pomóc określić
szanse na skuteczne odwołanie. Jednocześnie zaznaczył, iż obok działań doraźnych
potrzebne są długookresowe działania dotyczące struktury i strategii wydziałów w zakresie
podnoszenia jakości badań.
Głos w sprawie zabrał prof. dr hab. T. Żylicz, który opisał swoje doświadczenia podczas prac
nad ewaluacją jednostek ekonomicznych. Podkreślił znaczenie osiągnięć publikacyjnych
pracowników dla oceny jednostki, zaznaczając przy tym, że publikacje pracowników WNE
UW są na bardzo wysokim poziomie w stosunku do licznych publikacji ukazujących się w
czasopismach krajowych.
Dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński zadał pytanie, czy Dziekan WNE UW nie powinien
podzielić się z niektórymi wydziałami naszymi doświadczeniami w zakresie działań mających
na celu podniesienie kategorii jednostki.
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Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, że podczas posiedzenia Senatu UW sformułował
wniosek o potrzebie długookresowych działań o charakterze strukturalnym, prowadzonych
obok działań doraźnych. Zapewnił, iż wysoka pozycja UW ma dla nas ogromne znaczenie.
Przechodząc do przedstawienia pozostałych spraw, poruszanych podczas posiedzenia Senatu
UW, prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż omawiano również sprawozdanie finansowe
UW za pierwsze półrocze 2017 r. Ogólnie sytuacja finansowa UW jest dobra. Przychody
Uniwersytetu jako całości są zgodne z planowanymi z wyjątkiem przychodów za studia
płatne. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i Senat przyjął prowizorium budżetowe na
pierwsze półrocze 2018 roku w wysokości 1/2 tegorocznego budżetu. Senat podjął również
decyzję o wydzieleniu 2% z centralnych funduszy BST na finansowane Centrum Transferu
Technologii. Wynika to z ustawowej konieczności finansowania komercjalizacji badań. Ta
suma będzie wpisywana do wydziałowych wydatków BST i pomniejszała środki pozostające
do dyspozycji wydziałów. Aby zrekompensować ten ubytek z funduszy wydziałowych, Rektor
przyzna dotację celową: w tym roku będzie ona wynosiła 2%, a w przyszłym roku jedynie 1%.
Oznacza to zmniejszenie wydziałowych środków na BST w stosunku do przyznawanych przez
MNiSW.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał, iż za rok przypada 65-lecie Wydziału. Z tej okazji
planowane jest spotkanie i prezentacja naszych osiągnięć oraz bal jubileuszowy.
Przygotowania będą koordynowane przez dr hab. Cecylię Leszczyńską, wspomaganą przez
dr. Jarosława Górskiego.

Ad. 4.
W dniu 9 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego
dr Agaty Górny. Przebieg posiedzenia i wyniki głosowania przedstawił Sekretarz Komisji dr
hab. M. Tymiński. Poinformował, iż opinia o przewodzie dr Agaty Górny była bardzo dobra.
Członkowie Komisji podkreślali, iż materiały do postępowania zostały bardzo dobrze
przygotowane. Bardzo wysoko oceniono publikacje dr A. Górny, zaznaczając, iż publikowała
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podkreślano również jej dużą aktywność organizacyjną.
Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki), recenzent w postępowaniu
habilitacyjnym, stwierdził, iż było to jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze, postępowanie,
jakie oceniał. Komisja głosowała jednogłośnie za rekomendowaniem nadania stopnia
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Agacie Górny.
Głos w sprawie zabrał prof. dr hab. Marek Bednarski, który był recenzentem w
postępowaniu habilitacyjnym dr A. Górny. Powiedział, że dr A. Górny przedstawiła do oceny
cykl publikacji składający się z 12 pozycji, przy czym był to rzeczywiście cykl jednotematyczny.
Składał się on z warstwy teoretycznej, warstwy metodologicznej (przy czym już na tym
poziomie była wartość dodana), oraz bardzo ciekawych badań empirycznych. Zdaniem prof.
dr. hab. M. Bednarskiego, dr A. Górny wykazała się dużą intuicją badawczą, badając imigrację
do Polski, podczas gdy większość badaczy zajmowała się emigracją.
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Dzięki temu można obecnie w całości opisać ten proces, w sytuacji gdy Polska stała się
krajem docelowym dla imigrantów. Prof. dr hab. M. Bednarski bardzo wysoko ocenił sposób
opracowania autoreferatu. Zasugerował, iż z autoreferatu mógłby powstać ciekawy artykuł.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w
dyscyplinie ekonomia dr Agacie Górny oddano 27 głosów: 25 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się, 2 nieważne.

Ad.5.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego o
zatrudnienie dr hab. Stanisława Kubielasa, prof. UW na stanowisku profesora
nadzwyczajnego, w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Prof. dr hab. J.J.
Michałek zaznaczył, że dr hab., prof. UW S. Kubielas prowadzi od wielu lat różnorodne
zajęcia z finansów międzynarodowych po polsku i angielsku oraz seminaria, a zajęcia te
cieszą się dużym zainteresowaniem.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. hab. Stanisława Kubielasa, prof. UW na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony oddano 32 głosy: 31 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się, 1 nieważny.

Ad.6.
Wpłynął wniosek o wyznaczenie Komisji i recenzentów w przewodzie doktorskim mgr.
Tomasza Siemieniuka. Sprawę zreferował prof. dr hab. D. Dziuba. Mgr Tomasz Siemieniuk
przygotował rozprawę doktorską pt. „Wykorzystanie teorii chaosu do badania bankructwa
spółek giełdowych w Polsce”. Prof. dr hab. D. Dziuba przedstawił tematykę pracy oraz
hipotezy badawcze. Poinformował, iż mgr Tomasz Siemieniuk ma już dorobek składający się z
kilku publikacji, również w czasopismach zagranicznych. Na recenzentów w jego przewodzie
doktorskim, prowadzonym w starej procedurze, zaproponował prof. dr. hab. Janusza Kudłę z
WNE UW oraz dr hab. prof. UŁ Ninę Łapińską-Sobczak z Uniwersytetu Łódzkiego.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, by procedurę w tej sprawie prowadziła II Komisja
Doktorska.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab. Janusza Kudły na recenzenta w
przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Siemieniuka oddano 26 głosów: 25 za, 1 przeciw,
0 wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr hab., prof. UŁ Niny Łapińskiej-Sobczak na
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Siemieniuka oddano 26 głosów: 26 za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
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Ad.7.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego o
zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na ½ etatu w dr. Jacka Liwińskiego w tej
Katedrze. Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż dr. J. Liwińskiemu kończy się okres
zatrudnienia na stanowisku adiunkta. Jego zajęcia dydaktyczne były wysoko ocenione przez
studentów w roku akademickim 2016/2017.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. J. Liwińskiego na stanowisku starszego
wykładowcy na ½ etatu w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oddano 39
głosów: 37 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieważny.

Ad.8.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, by otworzyć konkurs na stanowisko adiunkta w
Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii. Zakład ten odczuwa brak pracowników, a teraz
pojawiła się możliwość zatrudnienia nowego pracownika w tym Zakładzie.
Rada Wydziału poparła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.9.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego o
otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego. Wniosek ten jest umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Rada Wydziału poparła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.10.
W świetle Uchwały nr 18/2005 Rady Wydziału w sprawie prowadzenia przewodów
doktorskich prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował zamknięcie siedmiu przewodów
doktorskich. Sprawę zreferował prof. dr hab. J. Kudła. Poinformował on, iż jeśli w ciągu 5 lat
od otwarcia przewodu doktorskiego nie ma postępów w rozprawie, przewód jest zamykany.
Nie zamyka to drogi do uzyskania stopnia doktora – jeśli pojawią się postępy w pracy,
przewody mogą ponownie zostać otwarte.

Zaproponowano zamknięcie następujących przewodów doktorskich:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię
Burzyk Piotr
Kamiński Dawid
Koseski Łukasz
Napiórkowski Jan

Studia

Promotor

Niestacjonarne
Stacjonarne
Stacjonarne
Niestacjonarne

Prof. K. Opolski
Prof. J. Kudła
Prof. T. Żylicz
Prof. W. Otto
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Data otwarcia
przewodu
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
10.10.2012

5.

Maselewska
Marzena

Stacjonarne

6.

Siergiejuk Monika

Stacjonarne

7.

Strzeliński Karol

Stacjonarne

Prof. W. Baka
Prof. U. Sztandar Sztanderska
Prof. A. Cieślik

20.06.2007
22.06.2011
21.11.2012

W głosowaniu jawnym Rada Wydziału głosowała jednogłośnie za zamknięciem ww.
przewodów doktorskich.

Ad.11.
Dr hab. K. Kopczewska przedstawiła kandydatów do dyplomów z wyróżnieniem dla
absolwentów studiów I i II stopnia. Poinformowała, iż po drugiej rundzie obron
wrześniowych kryteria do dyplomu z wyróżnieniem spełnili:
- Pan Przemysław Mroczkowski (studia I stopnia, IIE w ramach MISH, średnia ocen 4,91,
promotor dr hab. K. Metelska-Szaniawska, praca pt. „Zmiany w prawie i stabilność prawa z
perspektywy ekonomicznej. Analiza empiryczna na przykładzie Polski”)
- Pan Jakub Pyszka (studia II stopnia, IIE, średnia ocen 4,8, promotor dr Przemysław
Kusztelak, praca pt. „E Pluribus Unum: Exercise in Prediction Market Implementation”)
- Pani Le Thi Thu Huyen (studia II stopnia, QF, średnia ocen 4,61, promotor dr Wojciech
Grabowski, praca pt. „Macroeconomic momentum strategy for international stock indices”)
W głosowaniu jawnym Rada Wydziału głosowała jednogłośnie za przyznaniem dyplomów z
wyróżnieniem ww. absolwentom.

Ad.12.
Zakończyła się tegoroczna rekrutacja studentów na nasz Wydział. Sprawozdanie z rekrutacji i
promocji przedstawiła dr hab. K. Kopczewska. Poinformowała ona, iż Rada Wydziału
otrzymała trzy dokumenty: Sprawozdanie z rekrutacji na studia WNE UW na rok akademicki
2017/2018, Sprawozdanie z promocji rekrutacji na WNE UW oraz statystyki rekrutacji.
Zaznaczyła, że w momencie sporządzania sprawozdań nie było jeszcze dostępne
sprawozdanie z rekrutacji dla całego Uniwersytetu, w związku z tym nie ma danych
mówiących o tym, jak rekrutacja na WNE wypadła na tle całej uczelni. Przedstawiła
najważniejsze informacje z ww. sprawozdań.
Rekrutacja w tym roku akademickim wypadła bardzo dobrze. Przyjęte zostały 992 osoby, z
czego 779 na studia stacjonarne. Na studia stacjonarne I stopnia przyjęto 207 osób na
kierunek ogólny, 75 na Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, 52 na
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne oraz 157 osób na studia w języku
angielskim. Na studia stacjonarne II stopnia przyjęto ok. 280 osób, z czego ok. 180 na
kierunki w języku polskim i ok. 100 na kierunki w języku angielskim.
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Obecnie 21% studentów studiów I stopnia i 29% studentów studiów II stopnia (24% przy
uwzględnieniu studentów zaocznych) to studenci kierunków anglojęzycznych.
Problem stanowi natomiast skala rezygnacji ze studiów. W ostatnim czasie zrezygnowało 85
osób (co stanowi 8,5% ogółu). Składa się na to rezygnacja 6,8% studentów studiów
stacjonarnych i ponad 15% ze studiów niestacjonarnych.
Przyjęto na studia ok. 200 osób z zagranicy: 40 osób z Chin, 35 z Ukrainy, 25 z Białorusi, 15 z
Azerbejdżanu, 15 z Turcji, 10 z Wietnamu oraz 5 z Indii; resztę stanowili studenci innych
narodowości.
Sprawozdanie z promocji rekrutacji zostało przygotowane przez Biuro Rekrutacji i Promocji,
którego kierownikiem jest dr Anita Pieńkowska. Biuro od 5 lat tworzy plany rekrutacyjne i
promocyjne. Ze sprawozdania wynika, że notujemy pewne spadki liczby kandydatów, ale
udało się podnieść niektóre parametry w ich jakości.
Odnosząc się do przedstawionych informacji na temat rekrutacji dr M. Wilamowski zadał
pytanie, czy Wydział wie, ilu chciałby mieć studentów.
Dr hab. K. Kopczewska odpowiedziała, że jest to szczegółowo analizowane. Działania są
optymalizowane i wydaje się, że obecnie alokacja między studentami studiów polsko- i
anglojęzycznych jest optymalna. Najbardziej niestabilną grupą są studenci studiów
niestacjonarnych.
Prof. dr hab. T. Żylicz zauważył, że wskaźnik liczby studentów do liczby pracowników (SSR)
powinien wynosić 13, a u nas wynosi 17. Drugim istotnym parametrem jest liczba
studentów, która wpływa na finansowanie. Biorąc wszystko pod uwagę wydaje się, że
zmiany nie poprawiłyby znacznie sytuacji finansowej Wydziału.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zauważył, iż wskaźnik SSR będzie liczony na poziomie całego
Uniwersytetu. Ponieważ spada liczba studentów, SSR zbliża się do poziomu optymalnego, a
obecna liczba studentów jest bliska optimum.
Dr hab. K. Kopczewska dodała, że na WNE UW studiuje 4,5% studentów Uniwersytetu,
natomiast udział Wydziału w liczbie kandydatów na Uniwersytet to 9,5%. WNE jest zatem w
czołówce pod względem liczby opłaconych zapisów.

Ad. 13. Sprawy różne
1. Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż ruszają studia podyplomowe
„Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”. Ich kierownikiem jest dr
Jarosław Górski.
2. Dr M. Wilamowski zaprosił pracowników na rozpoczynający się cykl spotkań Lunch
time seminars. Pierwsze spotkanie odbędzie się za 2 tygodnie, w środę 8 listopada, o
godz. 13.15. Zachęcił do zgłaszania się prelegentów chętnych do wystąpienia w czasie
jednego z takich spotkań.
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