PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 16 01 2008 r.

1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił następujące informacje dotyczące
spraw Wydziału:
a) W dniu 11 stycznia 2008., wspólnie z PTE, Wydział obchodził 90-lecie urodzin prof.
dr. hab. Adama Szeworskiego. Z tej okazji prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, prof. dr hab.
Włodzimierz Siwiński oraz dr Anna Kukla-Gryz przygotowali krótkie wystąpienia
charakteryzujące bogaty dorobek naukowy i translatorski Jubilata oraz miejsce we
współczesnej ekonomii zajmowane przez dwóch autorów szczególnie obecnych w
pracach A. Szeworskiego: Michała Kaleckiego i Simona Kuznetsa. Głos zabierali także
inni goście, w tym prof. Elżbieta Mączyńska, która wystąpiła w imieniu PTE i wręczyła
Jubilatowi wyróżnienie Towarzystwa. Wielokrotnie zabierał głos sam profesor
Szeworski, nawiązując do swojego dorobku akademickiego i obecności na Uniwersytecie
Warszawskim. Listy gratulacyjne nadesłało wiele osób i instytucji, w tym Rektor UW.
b) W imieniu Rektora, Dziekan złożył gratulacje prof. dr hab. Wojciechowi Otto z okazji
trzydziestolecia pracy zawodowej
c) W ramach działań promocyjnych prof. dr hab. Wojciecha Otto będzie sprawował
opiekę nad serią opracowań (working papers), które będą prezentowane na stronie
internetowej Wydziału jako pierwsze, niepublikowane jeszcze, wyniki badań. Dr
Magdalena Kaniewska i dr Maciej Jakubowski zgodzili się przeglądać propozycje –
zarówno w języku polskim jak i angielskim – pod kątem ich przydatności jako
"wizytówki Wydziału". W najbliższym czasie wymieniona trójka pracowników, we
współpracy z Komisją ds Promocji, zaproponuje format i kryteria umieszczania tych
materiałów na stronie www.
d) Dziekan przypomniał o obowiązku składania corocznych sprawozdań z dorobku
naukowego. Podobnie jak w roku ubiegłym, sprawozdania te są zestawiane przez
Dziekanat na podstawie wpisów dokonywanych przez pracowników on-line na stronie
internetowej Wydziału. Alokacja środków BST będzie dokonywana w oparciu o zapisy
na stronie internetowej, a nie o "pozasystemowe" korekty dorobku.
Jednak, wpisy dokonywane on-line nie zwalniają z obowiązku przygotowania
papierowych sprawozdań z BW i BST przez pracowników korzystających z tych
środków.
2. Rada Wydziału przyjęła protokół z posiedzenia 19 grudnia 2007 roku.
3. Dziekan, prof. T. Żylicz, przedstawił informację dotyczącą uwarunkowań polityki
płacowej na WNE UW:
Wynagrodzenia i honoraria na WNE UW składają się z płac (łącznie z wysługą lat)
pokrywanych z budżetu państwa, dodatków funkcyjnych oraz dodatkowych wypłat
pokrywanych ze środków pozabudżetowych – głównie z czesnego.
Z uwagi na bezpieczeństwo finansowe, w sytuacji, gdy prawo pracy nie zezwala na
spadek płac na Uniwersytecie, władze WNE UW starają się utrzymywać je na poziomie
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umożliwiającym pokrycie z dotacji budżetowej. Tak więc, suma obecnych płac
odzwierciedla w przybliżeniu dotację budżetową.
Dodatkowe wypłaty finansowane ze środków pozabudżetowych, naliczone są zgodnie z
zasadami corocznie przyjmowanymi przez Radę Wydziału i zależą głównie od stawek za
godzinę lekcyjną. Stanowią one w przypadku znacznej części pracowników i doktorantów
ponad połowę ich całkowitych wynagrodzeń.
Z danych przedstawionych przez Dziekana wynika, że wynagrodzenia na Wydziale
porównywalne są ze średnimi wynagrodzeniami na Uniwersytecie Warszawskim.
W trakcie dyskusji prof. M. Okólski zwrócił uwagę na bardzo duży udział wypłat ze
środków pozabudżetowych w ogólnych kwotach wynagrodzeń, które często wypłacane są
za pracę ponadnormatywną i zamazują porównywalność wynagrodzeń. Prof. Socha,
powołując się na teorię dochodu permanentnego, dodał, że wynagrodzenia te obarczone
są dużą niestabilnością i niepewnością i z tego powodu nie mogą być traktowane jako
równorzędne w stosunku do płac zasadniczych.
Ponadto prof. Koronowski zwrócił uwagę na bardzo wysokie pensum obowiązujące na
Uniwersytecie, a prof. prof. B. Liberda i M. Okólski na brak informacji dotyczących
zróżnicowania wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników.
W odpowiedzi na te uwagi Dziekan przypomniał o ograniczeniach płac związanych z
wysokością dotacji budżetowej (podobne poglądy wyraziła prof. U. Sztanderska),
natomiast pensum dydaktyczne ustalone zostało na poziomie Uniwersytetu, a nie
Wydziału.
W dalszej dyskusji prof. M. Wiśniewski i prof. K. Opolski zwrócili uwagę na możliwości
pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania w celu zwiększenia wynagrodzeń,
proponując otwieranie kolejnych płatnych studiów podyplomowych przez poszczególne
katedry lub grupy pracowników. Prof. B. Liberda wskazała na zbyt małą liczbę studentów
przypadających na pracownika, jako źródło problemów i zaapelowała o przywrócenie
studiów zaocznych. Prof. J. Michałek zaapelował o ułatwienia ze strony administracji UW
(głównie kwestury) w pozyskiwaniu projektów międzynarodowych, a prof. J. KotowiczJawor poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest zainteresowane
współpracą z ośrodkami akademickimi przy ewaluacji projektów unijnych, co mogłoby
stanowić istotne źródło pieniędzy dla Wydziału, pochodzących z tzw. funduszy pomocy
technicznej.
Podsumowując dyskusję Dziekan obiecał dokonanie przeglądu zróżnicowania
wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach i sprawdzenie ich zasadności w świetle
regulacji przyjętych na Uniwersytecie Warszawskim.
4. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr. Marcina
Łupińskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych w wymiarze całego etatu na okres jednego roku. Oddano 36 głosów, w
tym: 22 głosy za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące się i 2 nieważne.
5. Punkt został przeniesiony na przyszłe posiedzenia Rady Wydziału.
6. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Magdaleny
Lesińskiej na stanowisku adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami na czas określony.
Oddano 42 głosy, w tym: 40 za i 2 wstrzymujące się.
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7. Dziekan wystąpił o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Bankowości i
Finansów. Rada Wydziału przyjęła wniosek jednogłośnie
8. Dziekan wystąpił o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Sfery
Publicznej. Rada Wydziału przyjęła wniosek jednogłośnie
8a. Na wniosek prof. D. Dziuby Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Pawła Durkiewicza prof. dr. hab. Witolda Kozińskiego z WNE UW (24
głosy, 23 za, 1 nieważny) oraz prof. dr. hab. Mariana Niedźwiedzińskiego z Uniwersytetu
Łódzkiego (24 głosy, 23 za, 1 nieważny).
9. Rada Wydziału zaakceptowała kandydatury do nagród Ministra NiSW zgłoszone przez
Prodziekana prof. W. Otto:
- dr. Łukasza Hardta (36 głosów, w tym: 35 za, 1 przeciw);
- dr. Leszka Wincenciaka (37 głosów, w tym: 35 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Równocześnie Rada Wydziału jednogłośnie upoważniła Dziekana do uzupełnienia
protokołu z posiedzenia 25 kwietnia 2007, pkt 8, o informację, że mgr Leszek Wincenciak
uzyskał tytuł doktora z wyróżnieniem.

11. Rada Wydziału wysunęła kandydaturę prof. dr. hab. Jacka Osiewalskiego do Komisji
Badań na Rzecz Rozwoju Nauki (31 głosów, wszystkie za) oraz prof. dr. hab. Stanisława
Owsiaka do Zespołu Odwoławczego Rady Nauki (39 głosów, 35 za, 1 przeciw, 1
wstrzymujący się, 2 nieważne).

12. Na wniosek Prodziekana prof. J. Kudły Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała
wykreślenie z zasad odpłatności za studia zapisu mówiącego, że Wydział nie pobiera opłat
za wznowienie studiów po przerwie, w związku z tym, że nowy Regulamin nie
przewiduje przerw w studiach. Pozostałe zasady odpłatności pozostały niezmienione.

13. Sprawy różne:
Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr Joanny Napierały na stanowisku
asystenta w Ośrodku Badań nad Migracjami na czas określony. Oddano 37 głosów, w
tym: 33 za i 2 przeciw, 1 wstrzymujący się i 1 nieważny.

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski
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