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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
w dniu 24 września 2014 r.
Porządek Rady Wydziału w dniu 24 września 2014 roku:
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.06.2014
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
3. Sprawozdanie
z
prac
Senatu
Uniwersytetu
Warszawskiego
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Leszkowi
Morawskiemu – ref. dr hab. Joanna Tyrowicz
6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Leszka Chodorowskiego
– ref. prof. dr hab. K. Opolski
7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Dwórznika
– ref. prof. dr hab. K. Opolski
8. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mohammada M. Ghodsi
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Goraus (Microeconomics of inequality
with special focus on gender: essays on selected issues) – ref. dr hab. J. Tyrowicz
10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Hady (Ocena efektywności
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. podkarpackim przy
wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych) – ref. prof. dr hab. K. Opolski
11. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
– prof. dr hab. J. J. Michałek
12. Zatrudnienie dr. Marcina Gruszczyńskiego na stanowisku starszego wykładowcy w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
13. Zatrudnienie dr Renaty Gabryelczyk na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
14. Zatrudnienie dr Olgi Kiuili na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze
Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
15. Zmiana Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i składu Komisji Konkursowej
i Oceniającej – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
16. Powołanie egzaminatora z ekonomii dla Wydziałów Prawa i Administracji, Historii,
Filozofii i Socjologii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
17. Zmiany w składzie Komisji Doktorskich – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
18. Uchwała w sprawie skierowania wniosku WNE do Funduszu Innowacji
Dydaktycznych UW – ref. dr K. Kopczewska
19. Sprawy różne
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Protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24.09.2014
Ad. 1. W głosowaniu jawnym za przyjęciem proponowanego porządku Rady Wydziału
oddano 25 głosów: 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 2. Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.06.2014 został
zamieszczony na stronie WNE. Nie zgłoszono do niego żadnych uwag. W głosowaniu
jawnym za przyjęciem protokółu 25 głosów: 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Ad. 3. W dniu 25 czerwca 2014 odbyło się ostatnie posiedzenie przed wakacjami Senatu UW.
Omawiano na nim wiele spraw. Rektor poinformował, że Uniwersytet Warszawski zdobył
pierwsze miejsce w naukowym rankingu polskich uczelni tygodnika „Polityka”, który oparty
jest na danych dotyczących publikacji i ich cytowań. Autorzy rankingu wykorzystali indeksy
Hirscha.
Rektor poinformował także, że władze Uniwersytetu, w związku z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego, zdecydowały o rezygnacji w roku akademickim 2014/2015 z pobierania
opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. Postanowienia
uznane za niezgodne z Konstytucją obowiązują do 30 września 2015 r. Jednak MNiSW
zaplanowało ich zmianę przy nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która
wejdzie w życie z dniem 1 października 2014 r.
Rektor przedstawił zasady wzrostu wynagrodzeń, które zostały ustalone w porozumieniu
z działającymi na Uniwersytecie związkami zawodowymi. Podkreślił, że w tym roku
podwyżka powinna mieć głównie charakter motywacyjny. O wysokości podwyżki zdecydują
kierownicy jednostek organizacyjnych – dziekani i kierowcy jednostek niebędących
wydziałami. Wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika po podwyżce nie może być
niższe od minimalnego wynagrodzenia dla zajmowanego stanowiska obowiązującego na
dzień 1 stycznia 2015 r.
Na posiedzeniu Senatu zatwierdzono również sprawozdanie finansowe UW za rok 2013.
Aktywa Uniwersytetu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 91 mln zł i ukształtowały
się na poziomie 1,88 mld zł. W strukturze aktywów dominują rzeczowe aktywa trwałe na
które składają się: grunty o wartości 469 mln zł, budynki o wartości 658 mln zł, maszyny
i urządzenia o wartości 102 mln zł oraz środki trwałe w budowie o wartości 218 mln zł.
Przychody Uniwersytetu w roku 2013 wyniosły blisko 1,1 mld zł i były wyższe w stosunku
do roku ubiegłego o 52 mln zł. Przychody pochodzą głównie z działalności dydaktycznej –
stanowiły blisko 66% przychodów ogółem. Dotacja podstawowa wzrosła do kwoty 430,5 mln
zł, w kwocie tej mieści się dotacja przeznaczona na podwyżki w 2013 roku. W roku 2013
zmalały przychody z czesnego za studia niestacjonarne o 8 mln zł oraz za studia
podyplomowe o 2 mln zł. Po stronie kosztów dominującą pozycję stanowią wynagrodzenia,
które wzrosły o 29 mln zł w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 507 mln zł.
Uniwersytet osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 15,2 mln zł, który zostanie
przeznaczony na fundusz zasadniczy.
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Zdaniem Kwestora wskaźniki finansowe znajdują się na zadawalającym poziomie,
Uniwersytet notuje stały wzrost aktywów, a więc sytuacja finansowa uczelni jest stabilna.
Przyjęto również plan rzeczowo-finansowy na rok 2014. Plan bilansuje się z nadwyżką na
niskim poziomie 5,6 mln zł.
Na posiedzeniu Senatu przyjęto również uchwałę w sprawie planowania, ustalania wymiaru
oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na
Uniwersytecie Warszawskim. Jej zasadnicze elementy były już wcześniej przedstawione
Radzie Wydziału.
Ad. 4
Dziekan poprosił o uczczenie pamięci Pani profesor Mirosławy Lasek, która zmarła
niespodziewanie w dniu 27 sierpnia 2014 roku.
Dziekan poinformował o zmianach w strukturze organizacyjnej Wydziału:
- w związku z odejściem z Wydziału profesora Jerzego Wilkina, dr hab. Łukasz Hardt został
powołany na stanowisko kierownika Katedry Ekonomii Politycznej,
- w związku z rezygnacją profesora Jacka Kochanowicza z kierowania Katedrą Historii
Gospodarczej, dr hab. Maciej Tymiński został powołany na kierownika Katedry Historii
Gospodarczej,
- w związku ze śmiercią Pani profesor Mirosławy Lasek, prof. dr hab. Dariusz Dziuba został
powołany na stanowisko Kierownika Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych,
- zgodnie z wymogami statutu UW likwidacji uległ Zakład Ekonomii Sfery Publicznej, a jego
pracownicy przenieśli się do Katedry Ekonomii Politycznej.
Wszystkie te zmiany zostały poprzedzone konsultacjami z zainteresowanymi pracownikami.
Dziekan serdecznie podziękował dotychczasowym kierownikom za ich ogromny wkład
w rozwój kadr Wydziału i życzył owocnej pracy nowym kierownikom katedr.
Dziekan serdecznie zaprosił wszystkich pracowników Wydziału na uroczystość pożegnania
profesora Witolda Kozińskiego i profesora Jerzego Wilkina kończących pracę na WNE UW,
która odbędzie się w dniu 8 października o godzinie 12:00 w Sali Złotej Pałacu
Kazimierzowskiego. Na uroczystości tej będzie obecny JM Rektor Marcin Pałys i inni
zaproszeni goście.
Zostały już ustalone terminy Rad Wydziału w tym roku akademickim (informacja znajduje
się na stronie wydziałowej). Dziekan poinformował, że dodatkowe posiedzenie Rady,
poświęcone kolokwium habilitacyjnemu dra Marcina Gruszczyńskiego odbędzie się
prawdopodobnie dnia 29 października, jeżeli w odpowiednim czasie wpłynie czwarta
recenzja.
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Dziekan poinformował Radę, że JM Rektor Pałys przyjął zaproszenie do odwiedzenia
naszego Wydziału. JM Rektor będzie prawdopodobnie obecny na początku Rady Wydziału
w dniu 12 listopada. Będzie to doskonała okazja do wyjaśnienia wielu spraw związanych
z jubileuszem i planami Uniwersytetu oraz sytuacji naszego Wydziału.
Wydział stopniowo obejmuje i odświeża niektóre pokoje w budynku B, przejętym od
Instytutu. Celem władz dziekańskich jest poprawa warunków lokalowych najbardziej
„zagęszczonych” katedr i zakładów, oraz kierowników projektów badawczych
zatrudniających dodatkowych wykonawców.
Wydział zawiera porozumienie z Dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami w sprawie
dalszego korzystania przez OBM - na niezmienionych warunkach przez okres dwóch lat –
z pomieszczeń przy ulicy Banacha. Wydział będzie również zagospodarowywał nowy
budynek, przejęty przez Wydział po COME, przy ulicy Smyczkowej. Całym procesem
realokacji pomieszczeń kieruje prof. Urszula Sztandar-Sztanderska.
W tym roku akademickim funkcję Sekretarza Rady Wydziału będzie pełnił dr Krzysztof
Szczygielski.
W dniach 10-12 lipca odbyła się na Wydziale kolejna konferencja WIEM, na której prof.
Elhanan Helpman wygłosił wykład gościny. Konferencję tę po raz pierwszy Wydział
organizował samodzielnie bez współpracy z CENEA, przy dofinansowaniu z NBP. Pomimo
to Wydział otrzymał rekordową liczbę zgłoszeń (140) z wielu krajów i zostało przedstawione
101 referatów (w ubiegłym roku 58). Dziekan podziękował pani dr Gabrieli Grotkowskiej,
dr. Leszkowi Wincenciakowi i prof. Andrzejowi Cieślikowi za ogromny wkład w organizację
tej międzynarodowej konferencji.
W dniach 18-19 września odbyła się na Wydziale konferencja zatytułowana Perspektywy
i wyzwania integracji europejskiej, współorganizowana i dofinansowana przez NBP. Jest ona
powiązana ze studiami podyplomowymi: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Kilku
pracowników naszego Wydziału przedstawiło referaty. Dyskusja z udziałem zaproszonych
gości była bardzo interesująca. Organizatorami konferencji był profesor Krzysztof Opolski
i dr Jarosław Górski. Dziekan podziękował obu Panom za ogromny wkład w przygotowanie
tej ważnej konferencji.
Dziekan zaprosił wszystkich pracowników Wydziału na inaugurację roku akademickiego
2014/2015, która odbędzie się 24 bm. o godz. 12.00. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab.
prof. UW Ryszard Kokoszczyński. W uroczystości wezmą udział: JM Rektor UW dr hab.
prof. UW Marcin Pałys oraz Minister Finansów RP Pan Marcin Szczurek, który jest
absolwentem WNE UW.
Dziekan przypomniał również, że w dniach 26-27 odbędzie się konferencja wydziałowa
w Pułtusku i wyraził nadzieję, że będą przedstawione interesujące referaty i że przyczyni się
ona do dalszej integracji pracowników Wydziału.
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Ad. 5. W dniu 16 września 2014 odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej poświęcone
nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Leszkowi Morawskiemu.
Sprawę zreferowała Sekretarz Komisji dr hab. Joanna Tyrowicz, która poinformowała, że
wpłynęły trzy pozytywne recenzje dorobku naukowego dr. Leszka Morawskiego, a jego
osiągnięcia naukowe uznane zostały za wystarczające.
W głosowaniu tajnym za nadaniem tytułu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
doktorowi Leszkowi Morawskiemu oddano 18 głosów: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się.
Ad. 6. Wpłynął wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Leszka
Chodorowskiego. Sprawę zreferował promotor, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, który
zaproponował na recenzentów rozprawy: prof. dr hab. Bogusława Pietrzaka z SGH i prof. dr
hab. Witolda Kozińskiego z WNE UW.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Bogusława Pietrzaka na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Leszka Chodorowskiego oddano 18 głosów: 18 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Witolda Kozińskiego na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Leszka Chodorowskiego oddano 18 głosów: 18 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Ad.7. Wpłynął wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina
Dwórznika. Sprawę zreferował promotor, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, który
zaproponował recenzentów rozprawy: dr hab. Piotra Wachowiaka z SGH i dr hab. prof. UW
Urszulę Sztandar-Sztanderską z WNE UW.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr hab. Piotra Wachowiaka na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr. Marcina Dwórznika oddano 18 głosów: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr hab. Prof. UW Urszuli Sztandar-Sztanderskiej na
recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Dwórznika oddano 18 głosów: 18 za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad.8. Wpłynął wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mohammada
M. Ghodsi. Sprawę zreferował promotor, prof. dr hab. J. J. Michałek, który zaproponował
recenzentów rozprawy: prof. dr hab. Elżbietę Czarny z SGH i prof. dr hab. Annę ZielińskąGłębocką z UG.
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W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Elżbiety Czarny na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr. Mohammada M. Ghodsi oddano 18 głosów: 18 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Mohammada M. Ghodsi oddano 18 głosów: 18 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Ad. 9. Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Goraus
(Microeconomics of inequality with special focus on gender: selected issues). Sprawę
zreferowała promotor, dr hab. J. Tyrowicz.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Karoliny Goraus oddano
18 głosów: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 10. Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Hady (Ocena
efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. podkarpackim
przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych). Sprawę zreferował promotor, prof. dr
hab. K. Opolski.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Joanny Hady oddano
18 głosów: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 11. Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii o ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany potrzebami
dydaktycznymi i badawczymi. Sprawę zreferował prof. dr hab. J. J. Michałek.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o ogłoszenie konkursu
na stanowisko adiunkta w tej Katedrze
Ad. 12. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, który wygrał dr Marcin
Gruszczyński. Dziekan zaproponował zatrudnienie dra Gruszczyńskiego na okres 2 lat.
Sprawę zreferował członek Komisji prof. dr hab. T. Żylicz.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Marcina Gruszczyńskiego na stanowisku
starszego wykładowcy w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oddano
24 głosy: 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 13. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, który wygrała dr Renata
Gabryelczyk. Dziekan zaproponował zatrudnienie dr Gabryelczyk na okres 2 lat. Sprawę
zreferował członek Komisji prof. dr hab. T. Żylicz.
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W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Renaty Gabryelczyk na stanowisku starszego
wykładowcy w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych oddano
24 głosy: 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 14. Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Mikroekonomii o zatrudnienie dr Olgi
Kiuili na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy w tej Katedrze na okres 2 lat. Sprawę
zreferował prof. dr hab. J. J. Michałek, informując także, że w przypadku zatrudnienia dr
Kiuili zamierza jej udzielić urlopu bezpłatnego.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Olgi Kiuili na ½ etatu na stanowisku starszego
wykładowcy w Katedrze Mikroekonomii oddano 24 głosy: 24 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Ad. 15. Prof. dr hab. Jacek Kochanowicz zrezygnował z członkostwa i funkcji
Przewodniczącego wydziałowej Komisji Konkursowej i Oceniającej. W związku z tym, Rada
Wydziału powołała dr hab. prof. UW Mariana Wiśniewskiego na Przewodniczącego Komisji,
a prof. dr hab. Tomasza Żylicza na Wiceprzewodniczącego. Ponadto, Rada powołała dr hab.
Łukasza Hardta na członka Komisji Konkursowej i Oceniającej.
Ad. 16. W związku zakończeniem pracy na Wydziale przez prof. dra hab. J. Wilkina
powołała dr hab. prof. UW Urszulę Sztandar-Sztanderską na egzaminatora z ekonomii dla
Wydziałów Prawa i Administracji, Historii, Filozofii i Socjologii. Funkcję tę dr hab. prof.
UW U. Sztandar-Sztanderska będzie pełnić od dnia 1 grudnia br.
Ad. 17. W związku z zakończeniem pracy, profesorowie Witold Koziński i Jerzy Wilkin oraz
doktorzy habilitowani Tomasz Stankiewicz i Włodzimierz Włodarski zostali wykreśleni ze
składu III Komisji Doktorskiej. Obecnie wszystkie komisje doktorskie liczą po 8 członków.
Ad. 18. Rada Wydziału jednogłośnie poparła dwa wnioski WNE o dofinansowanie studiów
z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW: Finanse i Inwestycje Międzynarodowe –
laboratorium analiz ekonomicznych i finansowych oraz Finanse Publiczne i Podatki –
biblioteka ekonomisty podatkowego.
Ad. 19. Rada Wydziału poparła 4 wnioski o przyznanie stypendiów Ministra NiSW za
wybitne osiągnięcia dla studentów: Bartłomieja Zubrzyckiego, Łukasza Witkowskiego, Igora
Jakubiaka i Ilony Adamczyk.

