PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
w dniu 12 marca 2014 r.
Porządek Rady Wydziału w dniu 12 marca 2014
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.02.2014 –
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 nauk ekonomicznych mgr. Mohammedowi H. Ali Nasserowi
– ref. prof. dr hab. J. Wilkin
6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Stanisławskiej (Makroekonomiczne
uwarunkowania procesu formułowania oczekiwań inflacyjnych konsumentów w
warunkach adaptacyjnego uczenia się) – ref. prof. UW dr hab. R. Kokoszczyński
6a. Uzupełnienie składu Komisji doktorskich WNE UW – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
7. Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców –
ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
8. Sprawy różne

Ad.1.
Dziekan zaproponował uzupełnienie porządku Rady Wydziału o punkt 6 a. w brzmieniu:
Uzupełnienie składu komisji doktorskich WNE UW.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Ad. 2
Rada, po przyjęciu poprawek prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego, jednogłośnie zaakceptowała
protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26.02.2014 zamieszczony na stronie WNE.
Ad. 3.
Prof. J.J. Michałek poinformował, że od czasu ostatniego posiedzenia Rady Wydziału nie
odbyło się posiedzenie Senatu UW. W uzupełnieniu do wiadomości z posiedzenia Senatu
w dniu 22 stycznia 2014 dotyczących nowelizacji Regulaminu nabywania, korzystania
i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, która została uchwalona
przez Senat na styczniowym posiedzeniu, dziekan przypomniał, że zmiany w Regulaminie
dotyczyły przede wszystkim "utworów dydaktycznych", w przypadku których przeniesienie
autorskich praw majątkowych na Uniwersytet (przewidziane w przypadku zajęć objętych
pensum i godzinami ponadwymiarowymi) umożliwi pracownikom korzystanie z 50%
kosztów uzyskania przychodów. W przypadku "utworów naukowych" autorskie prawa
majątkowe pozostawiono w Regulaminie przy twórcy.
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W ramach nowelizacji w § 3 ust. 12 i ust. 12a Regulaminu uszczegółowiono definicję pojęć:
„pracowniczy rezultat twórczy” oraz „utwór pracowniczy”. Przez „utwór pracowniczy”
rozumie się utwór powstały w ramach stosunku pracy z Uniwersytetem, realizowany
w ramach tzw. pensum oraz godzin ponadwymiarowych (w ramach pracy dydaktycznej
powstaje utwór dydaktyczny, np. sylabus zajęć). Zaproponowane zmiany są korzystne dla
pracownika, ponieważ dają możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu.
Wprowadzona poprawka zapobiega również wykorzystywaniu wypracowanego na naszej
uczelni dydaktycznego know how podczas prowadzenia zajęć na innych uczelniach.
W § 5 ust. 1 i 2 powtórzono zasadę stanowiącą, że autorskie prawa osobiste do utworu
pracowniczego przysługują twórcy. Potwierdzono, że twórcy przysługują również autorskie
prawa majątkowe do utworu naukowego. Natomiast zasadnicza zmiana Regulaminu zawarta
jest w § 5 ust. 4, zgodnie z którym Uniwersytet nabywa z chwilą stworzenia utworu
pracowniczego, innego niż utwór naukowy, autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili stworzenia utworu pracowniczego. Zmiana ta dotyczy właśnie
utworów dydaktycznych. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik prowadzi zajęcia na podstawie
umów cywilnoprawnych (tj. poza pensum i godzinami ponadwymiarowymi), aby skorzystać
z 50% kosztów uzyskania przychodów, będzie musiał zawrzeć umowę licencyjną, w ramach
której przeniesie autorskie prawa majątkowe na Uniwersytet.
Przypomniano, że Regulamin jest integralną częścią umowy o pracę bądź aktu mianowania.
W 2011 r., kiedy wprowadzono Regulamin, pracownicy zawierali porozumienia
z Uniwersytetem, z których wynikało, że zapoznali się z treścią Regulaminu i będą go
stosowali. W przypadku pracowników nowozatrudnionych podpisywano oświadczenie.
Zasada ta obowiązuje także po obecnej nowelizacji Regulaminu. Pracownicy będą ponownie
podpisywać porozumienie lub oświadczenie zawierające informację o zmianie Regulaminu.
Obowiązek ten trzeba zrealizować do dnia 31 marca 2014 r. Należy zatem oczekiwać wkrótce
dokładniejszych informacji oraz uaktualnionych wzorów umów z centrali UW.
Ad. 4. Informacje dziekana.
Odbyło się spotkanie kolegium dziekańskiego z kierownikami katedr i zakładów. W trakcie
spotkania omówiono założenia działania zmierzające do przejęcia i zagospodarowania tzw.
budynku B - postępowanie formalno-prawne, starania o pieniądze, prace projektowe.
Mówiono także o wyzwaniach związanych z nowym programem badawczym 2020
i o spodziewanym przebiegu ocen okresowych i zatrudnienia przewidzianego na rok 2014.
Wyrażono zaniepokojenie niskim poziomem zaangażowania doktorantów w prace
organizacyjne, związane z przeprowadzeniem masowych egzaminów pisemnych na Wydziale
oraz organizacją egzaminów licencjackich i magisterskich. Omawiano też doraźne kroki
potrzebne do uzyskania regularności wydań Ekonomii i zachęcano do możliwie aktywnego
udziału pracowników w tegorocznej konferencji WIEM, która odbędzie się w dniach
10-12 lipca b.r. (http://coin.wne.uw.edu.pl/wiem/index.html).
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W tym roku po raz pierwszy konferencja ta będzie zorganizowana samodzielnie przez WNE;
planowane są sesje tematyczne, a gościem honorowym będzie profesor E. Helpman. Dziekan
wyraził nadzieję, że niektóre teksty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane
w Ekonomii.
W krótkiej dyskusji dotyczącej udziału doktorantów w pracach organizacyjnych, związanych
z przeprowadzeniem masowych egzaminów pisemnych na Wydziale oraz organizacją
egzaminów licencjackich i magisterskich udział wzięli prof. B. Liberda, prof. M. Czajkowski,
prof. M. Bednarski oraz prof. R. Kokoszczyński. Zwrócono uwagę, że w obowiązkach
doktorantów brakuje podstaw formalnych do wymagania z ich strony pracy organizacyjnej.
Dziekan przypomniał, że planowana jest uroczystość 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy
naukowej Prof. Włodzimierza Siwińskiego. Uroczystość odbędzie się 9 kwietnia 2014
o godzinie 15:00 w Sali Złotej Rektoratu. Uroczystość ta będzie powiązana z wydaniem
księgi jubileuszowej, zawierającej referaty z konferencji Niedoskonała konkurencja, która
odbyła się w 2014 roku. Dziekan zaprosił serdecznie wszystkich członków Rady Wydziału na
tę uroczystość.
Dziekan przypomniał, że po posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 12 marca o godzinie 15:30
odbędzie się podpisanie aktu założycielskiego Fundacji WNE, której tekst został
zaakceptowany na poprzednim posiedzeniu Rady, a wersja ostateczna została przesłana
oddzielnie. Fundatorami mogą być wszyscy obecni i emerytowani pracownicy i Wydziału
Nauk Ekonomicznych.
Dziekan przypomniał, że w dniu 16 kwietnia o godz. 14:15 odbędzie się dodatkowa Rada
Wydziału, na której będzie przeprowadzone kolokwium habilitacyjne dr Cecylii
Leszczyńskiej. Podkreślił dużą wagę kworum na tej Radzie.
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w dniu 24 września 2014 o godzinie
12:00 w Audytorium Maximum. Posiedzenie Rady Wydziału planowane jest tego samego
dnia, tj. 24 września o godzinie 14:15.
Kolejna konferencja wydziałowa odbędzie się w dniach 26-27 września 2014 w Domu
Polonii w Pułtusku. Wkrótce rozpoczną się przygotowania do organizacji sesji
merytorycznych przewidzianych na tę konferencję.
Ad. 5.
W dniu 12.03.2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Mohameda H.
Ali Nassara. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Liberdy otrzymała dwie
pozytywne recenzję. Sprawę zreferował Przewodniczący komisji doktorskiej prof. dr hab.
J. Wilkin.
W głosowaniu tajnym za nadaniem tytułu doktora nauk ekonomicznych mgr Mohamedowi H.
Ali Nassarowi oddano 17 głosów, 15 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się.
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Ad. 6.
Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Stanisławskiej zatytułowanego
Makroekonomiczne uwarunkowania procesu formułowania oczekiwań inflacyjnych
konsumentów w warunkach adaptacyjnego uczenia się. Sprawę zreferował promotor dr hab.
prof. UW R. Kokoszczyński.
W głosowaniu tajnym za otworzeniem przewodu doktorskiego mgr Ewy Stanisławskiej
oddano 17 głosów; wszystkie za.
Ad. 6. a.
Prof. J. J. Michałek poinformował, że celowe jest uzupełnienie składu komisji doktorskich
o pracowników, którzy ostatnio otrzymali stopień doktora habilitowanego. Dziekan
zaproponował dołączenie dr hab. prof. UW Mikołaja Czajkowskiego do Komisji nr 2
a dr hab. Katarzyny Śledziewskiej do Komisji nr 1.
Rada Wydziału jednogłośnie przegłosowała dołączenie dr hab. Katarzyny Śledziewskiej do
komisji nr 1 oraz jednogłośnie przegłosowała dołączenie dr hab. prof. UW M. Czajkowskiego
do Komisji nr 2.
Ad. 7.
Zbliża się termin składania wniosków o stypendia MNiSW dla wybitnych młodych
naukowców. Na poprzedniej Radzie Wydziału wsparto wnioski dla sześciu osób.
Do Dziekana wpłynęły jeszcze dwa udokumentowane wnioski od dr Małgorzaty KalbarczykStęclik i dr Anny Nicińskiej.
Rada Wydziału jednogłośnie poparła wnioski dla obydwu osób.
Ad. 8.
Pan Sz. Dederko zgłosił postulat by wystąpić do odpowiednich władz Miasta o wyznaczenie
miejsca parkingowego przed budynkiem Wydziału dla osób niepełnosprawnych.

	
  

4	
  

