Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z dnia 23 maja 2007
1. Dziekan przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu i informacje Dziekana (w
załączeniu). Poinformował o stypendystach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z WNE
i całego UW, poinformował, że Senat rozpoczął prace nad zasadami rozliczania
pensum oraz o decyzji Wydziału Zarządzania UW, który wystąpił o kierunek Finanse i
Rachunkowość. Przedstawił również stan kadrowy WNE i jego prognozy na
przyszłość. W dyskusji padła propozycja uruchomienia specjalizacji
angielskojęzycznej oraz pytanie o to, czy są specjaliści z dziedziny rachunkowości, by
WNE spełnił minimum kadrowe dla kierunku FiR.
2. Prof. dr hab. Brunon Górecki wystąpił o otwarcie przewodów doktorskich mgr.
Tomasza Rybnika (rozprawa „Działalność innowacyjna małych i średnich
przedsiębiorstw oraz dyfuzja innowacji”) i mgr. Dariusza Szymańskiego („Badanie
działalności małych i średnich przedsiębiorstw: warunków ich powstawania, sukcesu i
przeżywalności”). Rada Wydziału otwarła obydwa przewody. W pierwszym
przypadku głosowało 27 osób i wszyscy byli za, w drugim – 26 osób i wszyscy byli
za.
3. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski wystąpił o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Natalii Nehrebeckiej pt. „Aktywność zawodowa w cyklu życia jednostki”. Rada
przyjęła wniosek. Głosowało 27 osób, 25 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od
głosu.
4. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski przedstawił wniosek komisji, której
przewodniczył, o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dr hab. Mirosławie Lasek i wyznaczenie recenzentów jej dorobku
naukowego. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 26 osób, 23 były za, 1 przeciw i 2
wstrzymały się od głosu. Zaproponował też na recenzentów dorobku naukowego prof.
Joanicjusza Nazarko z Politechniki Białostockiej (głosowało 26 osób, 22 były za, 1
przeciw, 2 wstrzymały się od głosu, 1 głos był nieważny) i prof. Krzysztofa
Opolskiego z WNE UW (głosowało 26 osób, 23 były za, 1 przeciw, 2 wstrzymały się
od głosu).
5. Dziekan przedstawił propozycje zasad przyznawania urlopów habilitacyjnych, typu
sabbatical i częściowo płatnych. Pojawiły się zastrzeżenia dotyczące zasad
przyznawania tych urlopów, zwłaszcza związane z wykonywaniem pensum,
dorobkiem naukowym oraz zalecenie, by od osób ubiegających się o urlop wymagać
prezentacji jego celu. Zasugerowano też, że Dziekan decydując o urlopach powinien
uwzględnić zdolność wydziału do zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego.
Ostateczny tekst uchwały po uwzględnieniu tych poprawek w załączeniu. Rada
przyjęła skorygowane propozycje w głosowaniu jawnym przy trzech głosach
wstrzymujących.
6. Dziekan wystąpił o przyjęcie zasad zwolnienia z części pensum zgodnie z nowymi
przepisami. Rada zaakceptowała propozycje Dziekana (w załączeniu) jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.
7. Prof. dr hab. Jerzy Śleszyński przedstawił wyniki prac komisji ds. założeń polityki
kadrowej UW, której przewodniczył (w załączeniu). Dziekan poinformował, że
przekaże Rektorowi wyniki prac komisji
8. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła wyniki prac komisji ds. godzin
nieregularnych, której przewodniczyła (w załączeniu). Propozycje komisji zostały
skrytykowane ze względu na słaby czynnik motywacyjny w nich zawarty, brak
uwzględnienia propozycji komisji „3+2” zgodnie z którymi miały pomóc uzupełnić
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niedobory pensum oraz różnicowanie zajęć i pracowników WNE. W efekcie dyskusji
Dziekan zaproponował, by prof. Sztanderska i prodziekan, dr hab. Janusz Kudła
przygotowali zasady rozliczania godzin nieregularnych obowiązujące w roku
2008/2009 na następne posiedzenie Rady Wydziału.
9. Dziekan zaproponował skład komisji ds. struktury WNE UW(prof. prof. Krzysztof
Opolski, Dariusz Dziuba, dr Katarzyna Śledziewska, doktorant i student). Skład
komisji został przyjęty w głosowaniu jawnym przy 2 głosach przeciw i 3
wstrzymujących.
10. Prof. dr hab. Jerzy Kleer wystąpił o powołanie komisji i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Kamila Zubelewicza. Recenzentami wybrani zostali: prof. Witold
Koziński (WNE UW), głosowało 22 osoby, 21 było za, 1 wstrzymała się od głosu oraz
prof. Stanisław Owsiak (AE w Krakowie), głosowało 23 osoby, wszyscy byli za.
Obrona odbędzie się przed komisją kierowaną przez prof. dr hab. Wojciecha
Maciejewskiego.
11. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Łukaszowi Hardtowi. Poinformował, że komisja wnioskuje o
wyróżnienie pracy doktorskiej mgr. Hardta. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 24
osoby, 23 były za, 1 wstrzymała się od głosu
12. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora
nauk ekonomicznych mgr Annie Kukli-Gryz. Rada przyjęła wniosek jednogłośnie.
Głosowały 24 osoby, wszyscy byli za.
13. Prof. dr hab. Marek Bednarski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Damianowi Pyrkoszowi. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 24
osoby, 23 były za, 1 wstrzymała się od głosu
14. Pkt 14 został skasowany.
15. Prof. dr hab. Zbigniew Hockuba wystąpił z wnioskiem o zatrudnienie dr Łukasza
Hardta na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej na 1 rok.
Rada poparła wniosek. Głosowało 35 osób, wszyscy byli za.
16. Prof. dr hab. Jacek Kochanowicz wystąpił z wnioskiem o zatrudnienie w Katedrze
Historii Gospodarczej dr Anny Kukli-Gryz na stanowisku adiunkta. Rada poparła
wniosek. Głosowało 36 osób, wszyscy byli za.
17. Dziekan wystąpił o przyznanie urlopu habilitacyjnego dr. Grzegorzowi Gałkowi. Rada
poparła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
18. Dziekan zreferował otwarcie konkursów na stanowiska w Katedrach wg listy:
dr Anna Białek-Jaworska (100% adiunkt),
dr Piotr Boguszewski (100% st. wykładowca),
dr Joanna Ciecieląg (50% adiunkta),
dr Michał Greszta (50% adiunkta),
dr Ewa Gucwa-Leśny (100% st. wykładowca),
dr Maciej Jakubowski (100% adiunkt),
dr Andrzej Kondratowicz (50% st. wykładowcy),
prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor (50% etatu prof. zw.),
dr Katarzyna Kowalska (100% adiunkt),
dr Małgorzata Krzysztoszek (100% adiunkt),
dr Stanisław Kubielas (100% st. wykładowca),
dr Małgorzata Kula (50% st. wykładowcy),
dr Cecylia Leszczyńska (100% st. wykładowca),
dr Łucja Lisiecka (100% adiunkt),
Dr Alicja Maksimowicz-Ajchel (100% adiunkt),

•
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska (100% adiunkt),
•
dr Tadeusz Miłosz (100% adiunkt),
•
dr Wiktor Rutkowski (50% st. wykładowcy),
•
dr Radosław Wolniak (67% st. wykładowcy).
Wg katedr:
•
w Katedrze Bankowości i Finansów (adiunkt i st. wykładowca)
•
w Katedrze Demografii (adiunkt),
•
w Katedrze Ekonomii Politycznej (2 razy adiunkt i st. wykładowca 50%),
•
w Katedrze Ekonomii Sfery Publicznej (adiunkt i st. wykładowca 50%),
•
w Katedrze Historii Gospodarczej (adiunkt i st. wykładowca),
•
w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej (adiunkt),
•
w Katedrze Makroekonomii i T. H. Z. (st. wykładowca),
•
w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (2 razy adiunkt 50% i adiunkt 100%),
•
w Katedrze Strategii i Polityki Gospodarczej (st. wykładowca 100% i 50%),
•
w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego (st. wykładowca 67%, prof. zw. 50%)
Wystąpił o rozpisanie konkursów według wykazu. Rada przyjęła wniosek w głosowaniu
jawnym.
Ponadto przedstawił problem pracowników emerytowanych, w wypadku których Wydział też
powinien ogłosić konkursy (3 razy po 1/3 etatu oraz cały etat: prof. W. Baka (33%), prof. B.
Górecki (33%), prof. J. Kleer (100%), prof. A. Łukaszewicz (33%). Zaproponował, by
wystąpić do Rektora o odstąpienie od procedury i zatrudnić ww. osoby z pominięciem
procedury konkursowej. Rada przyjęła wniosek Dziekana w głosowaniu jawnym.
19. Dziekan zreferował wniosek prof. Brunona Góreckiego o skreślenie go z listy
członków Rady Wydziału oraz komisji doktorskiej II. Wniosek został przyjęty przez
Radę Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
20. Prodziekan Kudła przedstawił projekty korekt programów studiów. Po pierwsze dla
studentów MISH studiujących na WNE wynikające z reformy „3+2” (w załączeniu)
oraz dla studiów Development Economics (ze względu na problemy ze współpraca z
Uniwersytetem Łódzkim oraz w związku z ujednoliceniem z programem Interecon i
International Finance and Banking). Obydwie korekty zostały zatwierdzone przez
Radę w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
21. Przeprowadzono głosowanie indykacyjne kandydatów do kandydatury na członkakorespondenta PAN. Wyniki głosowania wskazały na dwóch kandydatów: prof. dr
hab. Włodzimierza Siwińskiego i prof. dr hab. Marka Okólskiego. Decyzja zostanie
podjęta na najbliższej Radzie Wydziału.
22. W sprawach różnych Dziekan wnioskował o zatrudnienie dr hab. Janusza Kudły na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat. Rada Wydziału przyjęła wniosek.
Głosowało 30 osób, 28 było za, 2 wstrzymały się od głosu.
23. W sprawach różnych wnioskował także o zatrudnienie mgr M. Szuleckiej na etat
naukowy w OBM WNE UW na czas określony. Rada przychyliła się do wniosku.
Głosowało 32 osoby, 31 było za, 1 przeciw.
24. W sprawach różnych profesor Marek Okólski wystąpił z wnioskiem o
przygotowanie analizy sytuacji płacowej pracowników Wydziału.

