PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 11 grudnia 2013 R.
Porządek Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2013
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13.11.2013
– 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. Wniosek Komisji o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Andrzejowi
Cieślikowi – ref. prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
6. Wniosek Komisji o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Markowi
Bednarskiemu – ref. prof. dr hab. Jacek Kochanowicz
7. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odwołania dra Wojciecha Grabowskiego do
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
8. Powołanie Komisji, recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Zaliwskiej
– ref. dr hab. Janusz Kudła, prof. UW
9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Kolasy (Zachowania konsumpcyjne
polskich gospodarstw domowych w cyklu życia i ich konsekwencje
makroekonomiczne) – ref. dr hab. R. Kokoszczyński, prof. UW
10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Pauliny Ziembińskiej (Analiza prognoz
makroekonomicznych na tle cyklu koniunkturalnego i zmian na rynkach finansowych)
– ref. dr hab. R. Kokoszczyński, prof. UW
11. Uchwała w sprawie płatności za przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowanie w
sprawie o nadanie tytułu profesora – ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
12. Korekta uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 – ref. dr K. Kopczewska
13. Sprawy różne
Ad. 1.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Rady w dniu
11.12.2013 roku.
Ad. 2
Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia
13.11.2013, który został zamieszczony na stronie WNE.
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Ad. 3.
Od czasu poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału odbyło się jedno posiedzenie Senatu
UW, w dniu 20 listopada 2013 roku.
Omówiono na nim między innymi wykonanie planu finansowego UW na rok 2013 według
stanu na koniec III kwartału. Na poziomie wydziałów deficyt w tym okresie osiągnął sumę
około 19,8 mln złotych, przy pozostałości z ubiegłych lat wynoszącej około 22,5 mln złotych.
Największe deficyty za trzy kwartały wystąpiły na wydziałach kształcących największe
rzesze studentów (tzn. WDiNP, Prawa i Administracji oraz Zarządzania), ale w ich przypadku
gros dochodów z rekrutacji nowych studentów nie zostało jeszcze zaksięgowane w III
kwartale. Można sądzić, że deficyt UW na koniec roku będzie zatem znacznie mniejszy.
Budżet WNE wykazał nadwyżkę rzędu 600 tys. złotych za trzy kwartały, jednak sytuacja na
koniec roku będzie mniej korzystna, ponieważ duża cześć wynagrodzeń za godziny
ponadwymiarowe i ocenę efektów kształcenia jest wypłacana w listopadzie i w grudniu.
Rektorzy zachęcali do oszczędnego gospodarowania i dążenia do utrzymania równowagi
budżetowej.
W trakcie posiedzenia Senatu przyjęto także korektę perspektywicznego planu inwestycyjnego
Uniwersytetu. Podjęto uchwałę o dołączeniu do planu sumy 10 mln złotych, na remont budynku
WNE UW, przy ulicy Długiej 44/50. Korekta w planie umożliwia ubieganie się o źródła
zewnętrzne na dofinansowanie remontu naszego budynku.
Ad. 4. Informacje dziekana.
W celu lepszego zarządzania finansami Uniwersytetu Warszawskiego i wzmocnienia
kontrolingu władze UW zamierzają w ciągu jednego roku wdrożyć system SAP. Na ten cel
zostały uzyskane środki z funduszy unijnych, a za jego wdrożenie odpowiedzialny jest zespół
pod kierunkiem prof. Krzysztofa Opolskiego oraz firma S&T. Od 2015 roku systemem SAP
mają być objęte kadry, płace, zarządzanie nieruchomościami, a także zarządzenie projektami.
Z czasem system ma również objąć ewidencję studentów i finanse. Wdrożenie tego systemu
prawdopodobnie będzie stanowiło pewne wyzwanie dla księgowości i kadry zarządzającej
Uniwersytetu. Pozwoli to jednak na kompleksowe, precyzyjne i szybkie zarządzanie
finansami na poziomie wydziałów i całego uniwersytetu. W dniach od 25 listopada do
4 grudnia odbywały się wstępne szkolenia dla władz dziekańskich ze wszystkich wydziałów.
W dniach 28-29 listopada odbył się IX Kongres Ekonomistów Polskich, w którym
uczestniczyło wielu pracowników naszego Wydziału. W trakcie Kongresu została wręczona
nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego przyznawana za książkę wnoszącą nowe wartości do
dorobku nauk ekonomicznych w Polsce. W tym roku nagrodę przyznano dr hab. Joannie
Tyrowicz za książkę Histereza bezrobocia w Polsce. Dziekan złożył serdeczne gratulacje
laureatce.
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Instytut Tele i Radiotechniczny zakończył konsultacje dotyczące możliwości podpisania
umowy z Uniwersytetem Warszawskim. Mamy nadzieję, że umowa ta zostanie już wkrótce
zaakceptowana przez Wojewodę. Umożliwi to uregulowanie stanu prawnego budynku przy
ulicy Długiej 44/50. Oznaczałoby to możliwość zagospodarowania dodatkowej powierzchni
budynku.
W związku z tym, Kolegium Dziekańskie zamówiło projekt opracowania planu
zagospodarowania budynku, co powinno umożliwić ogłoszenie przetargu na wykonanie prac
budowlanych. Koszt remontu i adaptacji budynku jest szacowany wstępnie na sumę około
10 mln złotych, którą musimy pozyskać ze źródeł zewnętrznych.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie rozstrzygnęło spór pomiędzy Miastem
Stołecznym Warszawa a UW dotyczący wygrodzenia części trawnika przed naszym
budynkiem na teren parkingowy dla rowerów. Decyzją Kolegium Odwoławczego WNE ma
zapłacić karę 21,84 złotych, a nie ponad 8,5 tys. złotych, jak domagało się Miasto Stołeczne.
Miastu przysługuje jeszcze prawo odwołania się od tej decyzji.
Wcześniej sygnalizowane porozumienie pomiędzy firmą Google a Uniwersytetem
Warszawskim znajduje się w końcowej fazie. W świetle dotychczasowych ustaleń firma
Google przekaże UW pewną sumę pieniędzy na złożenie Digital Economy Lab (DELab).
Założycielami DELab będzie Rektor UW, ICM, Wydział Matematyki i Informatyki oraz
WNE. DELab instytucjonalnie będzie początkowo fragmentem ICM, a z czasem może stać
się odrębna jednostką. DeLab ma być zarządzany przez Dyrektora oraz Komitetu Sterujący,
składający się z przedstawicieli założycieli. Nasz Wydział mógłby reprezentować,
na przykład, dr Tomasz Jeruzalski. Sądzimy, że będzie to duża szansa na intensyfikację
interdyscyplinarnych badań dotyczących głównie innowacji (cyfrowych i innych)
w gospodarce Polski i innych krajów naszego regionu.
W dniu 4 grudnia 2013 w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość
odnowienia doktoratu profesora Jerzego Kleera, która była ostatnim tegorocznym elementem
obchodów 60. lecia Wydziału. Laudację wygłosił profesor Jerzy Wilkin, a w trakcie
uroczystości zabrali głos recenzenci: prof. prof. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia i Stanisław
Owsiak oraz prof. prof. Alojzy Nowak, Michał Kleiber, Tomasz Szapiro i Elżbieta
Mączyńska. Dziekan serdecznie podziękował osobom zaangażowanym w przygotowania do
tej uroczystości, a zwłaszcza dr Grzegorzowi Kuli, dr Cecylii Leszczyńskiej oraz Anicie
Pieńkowskiej.
Od kilku lat WNE jest organizatorem cyklicznego projektu pt. "Teoria ekonomii w praktyce",
Projekt ten jest skierowany do młodzieży licealnej oraz szerokiej publiczności Festiwalu
Nauki, zaś środki finansowe na jego realizację pochodzą w głównej mierze z Narodowego
Banku Polskiego. Cały projekt oceniony został bardzo wysoko (średnia w skali szkolnej
wyniosła 5,22, przy czym aż 85,8% uczestników oceniło zajęcia na ocenę bardzo dobrą, bądź
celującą). Dziekan ponownie podziękował wszystkim, którzy mieli swój udział w tym
wydarzeniu. Na poprzedniej Radzie Wydziału Dziekan przekazał podziękowania od prof.
Macieja Gellera dr Przemysławowi Kusztelakowi, kierownikowi projektu.
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Oddzielne podziękowania zostały złożone następującym osobom zaangażowanych w ten
projekt: dr Tomaszowi Kopczewskiemu, mgr Tomaszowi Gajderowiczowi oraz
mgr Maciejowi Wilamowskiemu, mgr Piotrowi Ćwiakowskiemu (doktoranci WNE),
mgr Marcinowi Boroniowi (absolwent WNE), Katarzynie Rumiancew, Krzysztofowi
Chalimoniukowi, Jakubowi Pateckiemu, Edycie Walter, Tomaszowi Zalewskiemu (studenci
WNE) a także dr Gabrieli Grotkowskiej oraz mgr Anicie Pieńkowskiej.
Dziekan zaprosił na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 18 grudnia br. o 18.30.
Ad 5.
Wpłynęły cztery pozytywne recenzje dotyczące wniosku o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dla dr. hab. Andrzeja Cieślika. Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab.
Wojciecha Maciejewskiego sformułowała pozytywny wniosek dotyczący nadania tytułu
profesora. Sprawę zreferował prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, który w imieniu Komisji
wniósł o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Andrzejowi Cieślikowi.
Po krótkiej dyskusji, w której zabierał głos m.in. prof. prof. Włodzimierz Siwiński
i Jan J. Michałek oraz dr hab. Katarzyna Śledziewska, którzy podkreślali wartość dorobku
naukowego prof. A. Cieślika, a także wskazywali na jego autorytet i wysoką pozycję
w środowisku naukowym, Rada przystąpiła do głosowania.
W głosowaniu tajnym za nadaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Andrzejowi
Cieślikowi oddano 20 głosów, 20 za.
Ad 6.
Wpłynęły cztery pozytywne recenzje dotyczące wniosku o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dla dr. hab. Marka Bednarskiego. Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab.
Jacka Kochanowicza sformułowała pozytywny wniosek dotyczący nadania tytułu profesora.
Sprawę zreferował prof. dr hab. Jacek Kochanowicz, który w imieniu Komisji wniósł
o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Markowi Bednarskiemu.
W głosowaniu tajnym za nadaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Markowi
Bednarskiemu oddano 19 głosów, 18 za, 1 wstrzymujący się.
Ad 7.
Dziekan, prof. Jan J. Michałek, przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 23 października 2013
Rada Wydziału rozpatrywała wniosek komisji powołanej ds. przewodu habilitacyjnego
(wg. starej procedury) dr Wojciecha Grabowskiego. Wniosek z prac Komisji przedstawił jej
przewodniczący dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński. Przewodniczący poinformował
członków Rady Wydziału, iż komisja po spotkaniu z dr. Grabowskim przedyskutowała raz
jeszcze wszystkie recenzje oraz przedstawione przezeń argumenty i większością głosów
wnioskowała o niedopuszczenie dr. Grabowskiego do kolokwium habilitacyjnego. Wówczas,
w głosowaniu tajnym za dopuszczeniem do kolokwium habilitacyjnego oddano 20 głosów:
1 za, 14 przeciw, 4 wstrzymujący się, 1 nieważny.
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W dniu 28 listopada 2013, dr Wojciech Grabowski, w oparciu o art. 21 Ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późno zm.), sformułował wniosek do Centralnej
Komisji o odwołanie od Uchwały nr 33/2013 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego.
Wnioskował on o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz ewentualne powołanie kolejnych
recenzentów.
Dziekan przypomniał, że artykuł 21 Ustawy przewiduje, że „Osoba ubiegająca się o nadanie
stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa
w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za
pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz
z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią
i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.” Dziekan otworzył
dyskusję i poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania W trakcie dyskusji dr hab. prof.
UW R. Kokoszczyński i dr prof. UW Janusz Kudła potwierdzili wspomniane przez Dziekana
fakty.
Dziekan związku z tym wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie utrzymania decyzji Rady
Wydziału z dnia 23.10.2013.
W głosowaniu tajnym za utrzymaniem decyzji Rady Wydziału z dnia 23.10.2013 roku
(tj. niedopuszczeniem dr. Wojciecha Grabowskiego do kolokwium habilitacyjnego
i zamknięciem przewodu habilitacyjnego) oddano 20 głosów: 14 za, 1 przeciw,
4 wstrzymujące się, 1 nieważny.
Ad. 8.
Wpłynął wniosek od dr hab. prof. UW Janusza Kudły o powołanie Komisji oraz recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Joanny Zaliwskiej. Proponowany tytuł rozprawy: Ustalanie marży
ryzyka kredytowego zgodnie z Nową Umową Kapitałową a dochodowość usług oferowanych
klientowi banku. Dr hab. Janusz Kudła, prof. UW. zaproponował na recenzentów rozprawy:
prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego oraz prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego (Uniwersytet
Szczeciński).
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr Joanny Zaliwskiej oddano 20 głosów: 20 za.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr Joanny Zaliwskiej oddano 20 głosów: 20 za.
Ad. 9.
Wpłynął wniosek od dr hab. prof. UW R. Kokoszczyńskiego o otwarcie przewodu
doktorskiego mgr Aleksandry Kolasy. Proponowany tytuł rozprawy: Zachowania
konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w cyklu życia i ich konsekwencje
makroekonomiczne. Sprawę zreferował dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński.
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W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Kolasy oddano
20 głosów: 20 za.
Ad. 10.
Wpłynął wniosek od dr hab. prof. UW R. Kokoszczyńskiego o otwarcie przewodu
doktorskiego mgr Pauliny Ziembińskiej. Proponowany tytuł rozprawy: Analiza prognoz
makroekonomicznych na tle cyklu koniunkturalnego i zmian na rynkach finansowych. Sprawę
zreferował dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Pauliny Ziembińskiej
oddano 20 głosów: 20 za.
Ad. 11.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przedstawiła projekt aktualizacji płatności za
przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowanie w sprawie o nadanie tytułu profesora
(materiał w załączeniu). Prof. dr hab. W. Maciejewski zgłosił brak propozycji honorarium dla
promotora rozprawy doktorskiej.
Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała projekt zmian pod warunkiem uwzględnienia
honorarium promotora w przedstawionym zestawieniu płatności.
Ad.12.
Pani Prorektor prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior po otrzymaniu projektu zmian w Uchwale
Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 (uchwalonego na poprzednim posiedzeniu Rady
Wydziału) zasugerowała konieczność korekty jednego punktu w tej Uchwale.
Rada Wydziału jednogłośnie poparła wprowadzenie proponowanej zmiany polegającej na
sporządzeniu pełnej listy rankingowej, bez usuwania z niej osób zakwalifikowanych na
innych listach.
Ad. 13.
Na wniosek dr K. Kopczewskiej, Rada Wydziału poparła wniosek o przyznanie wyróżnienia
dla pracy magisterskiej pana Marcina Rafała Dubela zatytułowanej Zmiana premii płacowej
z wykształcenia wyższego w Polsce, której promotorem była dr Gabriela Grotkowska.
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