Porządek posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w dniu 27.04.2016

1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
2. Przyznanie nagrody im. Semkowa za najlepsze prace magisterskie – ref. prof. dr hab. J.J.

Michałek
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30.03.2016 r.
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
4. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Zgłoszenie kandydata na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję
2017-2020 – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
6. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Michałowi Krawczykowi
– ref. dr hab. E. Aksman
7. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr Karolinie Safarzyńskiej
– ref. prof. UW dr hab. M. Czajkowski
8. Wyznaczenie trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Bartłomieja
Rokickiego – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
9. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktorskich – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
10. Zatrudnienie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w
wymiarze 1 etatu w Katedrze Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
11. Zatrudnienie dr hab. Urszuli Sztandar-Sztanderskiej na stanowisku profesora UW w wymiarze
1 etatu w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
12. Zatrudnienie dr Anny Janickiej na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
13. Zatrudnienie dr Macieja Jakubowskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w
Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
14. Zatrudnienie dr hab. Olgi Kiuili na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Katedrze
Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
15. Zatrudnienie dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
16. Zatrudnienie dr hab. Włodzimierza Włodarskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu
w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
17. Zatrudnienie dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze
½ etatu w Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
18. Zatrudnienie dr Michała Brzozowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze
½ etatu w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
19. Zatrudnienie dr Bartłomieja Dessulavy-Śliwińskiego na stanowisku starszego wykładowcy w
wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
20. Zatrudnienie dr Renaty Gabryelczyk na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 1 etatu
w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
21. Zatrudnienie dr Tomasza Kopczewskiego na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze
½ etatu w Katedrze Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
22. Zatrudnienie dr Katarzyny Kowalskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze
½ etatu w Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
23. Zatrudnienie mgr Marcina Dwórznika na stanowisku asystenta w wymiarze 1/3 etatu w
Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
24. Otwarcie konkursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Katedrze
Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
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25. Otwarcie konkursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Katedrze

Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
26. Otwarcie konkursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze 4/7 etatu w Katedrze
Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
27. Otwarcie konkursu na zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 1 etatu
w Katedrze Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
28. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Pawła Krasuskiego nt. Wpływ jakości usług na
efektywność oddziału banku (na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej)
– ref. prof. dr hab. Krzysztof Opolski
29. Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Krasuskiego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
30. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Emilii Obińskiej -Wajdy nt. Optymalny kontrakt na
budowę dróg ekspresowych i autostrad w świetle teorii agencji
– ref. prof. dr hab. Janusz Kudła
31. Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim mgr Emilii Obińskiej-Wajdy
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
32. Podział środków na realizację badań statutowych
– ref. dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
33. Przyjęcie poprawionego dokumentu PROEDU (Wewnętrzny System Zapewniania i
Doskonalenia Jakości Kształcenia) – ref. dr hab. M. Tymiński
34. Przyznanie dyplomu z wyróżnieniem dla p. Dominiki Wciślik – ref. dr K.Kopczewska

35. Sprawy różne

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 27.04.2016
Ad. 1.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował zmianę porządku Rady Wydziału polegającą na
dodaniu punktu 4a: Korekta tekstu Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
Porządek Rady Wydziału z powyższą zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż komisja nagrody im. Semkowa, w której
członkami kapituły i recenzentami w II etapie postępowania są dr hab., prof. UW Wojciech
Otto i prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przeanalizowała dziesięć prac spełniających warunki
konkursu na najlepszą pracę magisterską. Prace te wyłoniła Komisja Dydaktyczna w I etapie
postępowania. W efekcie Komisja pod przewodnictwem prof. dr. hab. J.J. Michałka podjęła
decyzję, by pierwszą nagrodę przyznać p. Tinie Akhvlediani za pracę “The Role of Human
Capital in Technological Progress and Technology Diffusion Across Europe: Education
Matters” (promotor prof. dr hab. Andrzej. Cieślik), a drugą p. Nguyen Thi Ngoc Anh za pracę
“Determinants of foreign direct investment from OECD to ASEAN” (promotor prof. dr hab.
Andrzej Cieślik).
Prof. dr hab. J.J. Michałek wręczył nagrodę p. Tinie Akhvlediani.
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Ad.3.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30.03.2016 został
zaakceptowany jednogłośnie po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych zgłoszonych przez dr
hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego.
Ad.4.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż od czasu ostatniego posiedzenia Rady Wydziału
odbyło się jedno posiedzenie Senatu w dniu 20 kwietnia 2016. Z punktu widzenia Wydziału
najważniejszy punkt dotyczył wniosków w sprawie dopasowania profili i wymogów
kształcenia do nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Senat podjął uchwałę w sprawie profilu
i programu kształcenia studiów I stopnia prowadzonych przez WNE po angielsku i po polsku,
wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
Podobne decyzje zostały podjęte w przypadku dwudziestu kilku innych wydziałów oraz
innych ośrodków prowadzących dydaktykę na UW.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował również, iż Senat zapoznał się z wykonaniem planu
finansowego UW w roku 2015. Łączny wynik finansowy Uniwersytetu za ubiegły rok jest
dodatni i wynosi ok. 15,2 mln zł. Większość wydziałów osiągnęła nadwyżki i tylko trzy miały
znaczące deficyty. Wynik finansowy Wydziału za rok 2015 wyniósł 2,133 mln zł.
Senat podjął także uchwałę w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na
studia doktoranckie (Załącznik 1). Zawiera ona postanowienia ogólne, wynikające głównie ze
statutu UW oraz regulaminy rekrutacji na poszczególnych wydziałach (w tym również na
WNE). W czasie posiedzenia dyskutowano również proponowane zmiany w zasadach
prowadzenia studiów w ramach „małej nowelizacji” obecnej ustawy.
Senat przyjął regulamin (Załącznik 2) dotyczący przyznawania dodatkowego wynagrodzenia
pracownikom uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz
programu Euroatom. Przewidziano w nim możliwość przyznawania tzw. „Bonusu
projektowego”, który nie obciąża osobowego funduszu płac i finansowany jest w ramach
środków na wynagrodzenia określonych w umowie zawartej z MNiSW.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż w trakcie dyskusji na temat wniosków o
zatrudnienie na stanowiskach profesorskich na Uniwersytecie Warszawskim podjęto wątek
ogólnych reguł polityki kadrowej. Przy tej okazji prof. dr hab. J.J. Michałek zauważył na
posiedzeniu Senatu, że powinna istnieć możliwość zatrudniania na stanowisku profesora
nadzwyczajnego młodych, wyróżniających się doktorów habilitowanych, nawet jeżeli nie
mają jeszcze wypromowanych doktorów. Należy również rozstrzygnąć, czy promotor
pomocniczy jest traktowany jako promotor w procedurze zatrudniania na stanowiskach
profesorskich. JMR prof. Marcin Pałys podkreślił, że zatrudnianie na czas określony (33
miesięcy) w przypadku profesorów nadzwyczajnych zazwyczaj nie ma sensu, bo z reguły jest
to trzecia umowa zawarta z UW, co oznacza - w świetle nowych regulacji - zatrudnienie na
czas nieokreślony.
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W dniu 20 kwietnia odbyły się wybory Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zwyciężył prof.
Marcin Pałys, dotychczasowy Rektor, który był jedynym kandydatem i otrzymał 245 głosów z
325 oddanych.
Prof. dr hab. J.J. Michałek serdecznie podziękował dr Maciejowi Jakubowskiemu, który był
odpowiedzialny za wydanie pierwszych 200 numerów Working Papers Wydziału. Od czerwca
br. funkcję wydawcy Working Papers będzie pełniła dr hab. Anna Bartczak.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o zbliżających się licznych uroczystościach
jubileuszowych, związanych z 200-leciem UW. 14 maja odbędzie się koncert „Absolwenci UW
dla UW”, a 15 maja koncert chopinowski. Więcej informacji znajduje się na stronie UW.
https://uw200.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/. Przy tej okazji, prof. dr hab. J. J. Michałek
przypomniał, że 8 czerwca (środa) o godz. 12:00 odbędzie się uroczystość nadania doktoratu
honoris causa profesorowi Elhananowi Helpmanowi. Prof. dr hab. J.J. Michałek podkreślił, iż
bardzo liczy na udział pracowników Wydziału w tej doniosłej uroczystości.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż planowany w ramach obchodów 200-lecia Zjazd
absolwentów Wydziału odbędzie się 14 maja o godzinie 13:00. Prof. dr hab. J.J. Michałek
zaprosił pracowników i poprosił o powiadamianie o tym wydarzeniu znajomych absolwentów
WNE.
Dr hab. Michał Brzeziński przypominał, że wybory Dziekana odbędą się 11 maja o godzinie
13:15. Aby wybory te były ważne, potrzebne jest kworum elektorów. Po wyborach odbędą
się prezentacje kandydatów na Prodziekanów. Z kolei wybory Prodziekanów odbędą się 25
maja o godzinie 15:30.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż w zarządzeniu Dziekana został określony
terminarz urlopów wypoczynkowych. Nauczyciele akademiccy obywają je od 11 lipca do 26
sierpnia a pozostałe dwa dni urlopu ustalono na 19-20 września. Zgodnie z przepisami
terminy te nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi tj. urlopy zaczynają się po zakończeniu
egzaminów dyplomowych (te trwają do piątku 8 lipca) i kończą przed rozpoczęciem jesiennej
sesji poprawkowej (zaczyna się od czwartku 29 sierpnia) i terminem złożenia prac
dyplomowych przez tych studentów, którzy nie zdołali tego zrobić przed wakacjami (termin
składania prac upływa 31 sierpnia). Nauczyciele, którzy chcieliby odbyć urlopy w innym, niż
wyznaczony, terminie (poza okresem zajęć dydaktycznych) powinni złożyć podanie.
Odbywanie urlopu w terminie powszechnie obowiązującym nie wymaga podania.
Inauguracja roku akademickiego odbędzie w tym roku 22 września. Natomiast konferencja
wydziałowa jest zaplanowana na 23-24 września w Serocku. Ostania Rada Wydziału w tym
roku akademickim będzie miała miejsce 28 września 2016.
W dniach 2 maja (poniedziałek przez świętem Konstytucji 3 Maja) i 27 maja (piątek po Bożym
Ciele) br. zostały ogłoszone dni dziekańskie. Istnieje możliwość odrobienia zajęć
dydaktycznych.
Dr hab. Paweł Strawiński zauważył, iż odrabianie zajęć zostało wyznaczone na dzień 10
czerwca a na ten dzień studenci mają już wyznaczone egzaminy. Dr Katarzyna Kopczewska
poprosiła o sygnalizowanie takich spornych sytuacji celem ich rozwiązania.
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Ad.4a
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż na poprzednim posiedzeniu Rada Wydziału
przyjęła skorygowany Regulamin Wydziału Nauk Ekonomicznych, który uwzględniał sugestie
Komisji Prawno-Statutowej UW. Potrzebna jest jeszcze niewielka korekta tekstu Regulaminu
(Załącznik 3), którą przedstawił prof. dr hab. Janusz Kudła. Zgodnie z tą korektą przyjęć na
staż asystencki dokonuje Rektor na wniosek Dziekana.
W głosowaniu jawnym wyżej wymieniona korekta tekstu Regulaminu została przyjęta
jednogłośnie.
Ad.5.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował kandydaturę prof. dr. hab. Janusza Kudły na członka
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.
W głosowaniu tajnym za powyższą kandydaturą oddano 27 głosów: 26 głosów za, 0 głosów
przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.6.
Dr hab. Ewa Aksman zreferowała posiedzenie Komisji do spraw postępowania habilitacyjnego
dr. Michała Krawczyka z dnia 11 kwietnia 2016. Wszystkie trzy recenzje dorobku dr. Michała
Krawczyka były pozytywne i kończyły się konkluzją o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
W dyskusji na posiedzeniu Komisji jej członkowie chwalili dorobek habilitanta a recenzenci
podkreślali, iż wkład habilitanta jest wkładem w naukę światową. Dr hab. Ewa Aksman
poinformowała, iż w głosowaniu nad uchwałą o przedstawieniu Radzie Wydziału Nauk
Ekonomicznych UW opinii o nadanie dr. Michałowi Krawczykowi stopnia doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia głosowało 6 osób i wszystkie
one głosowały za.
W głosowaniu tajnym za nadaniem dr. Michałowi Krawczykowi stopnia doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych oddano 19 głosów: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0
głosów wstrzymujących się.
Ad.7.
Dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski zreferował posiedzenie Komisji do spraw postępowania
habilitacyjnego dr Karoliny Safarzyńskiej z dnia 11 kwietnia 2016. Wszystkie trzy recenzje
dorobku dr Karoliny Safarzyńskiej były pozytywne. Dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski
poinformował, iż w głosowaniu nad uchwałą o przedstawieniu Radzie Wydziału Nauk
Ekonomicznych UW opinii o nadanie dr Karolinie Safarzyńskiej stopnia doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia wszyscy obecni członkowie
Komisji głosowali za przyjęciem powyższej uchwały.
W głosowaniu tajnym za nadaniem dr Karolinie Safarzyńskiej stopnia doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych oddano 19 głosów: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się.
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Ad.8.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wypłynięciu pisma od Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów w sprawie wyznaczenia członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym d r.
Bartłomieja Rokickiego. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, by recenzentem został prof.
dr hab. Wojciech Maciejewski, członkiem Komisji dr hab., prof. UW Stanisław Kubielas a
sekretarzem dr hab. Anna Bartczak. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż konsultował się
wstępnie z tymi osobami i wyraziły one zgodę na członkostwo w Komisji.
W głosowaniu tajnym za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr. Bartłomieja i
wyznaczeniem trzech wyżej wymienionych członków Komisji oddano 19 głosów: 19 głosów
za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.9.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż w związku z zakończeniem postępowań
habilitacyjnych czterech osób konieczne jest uzupełnienie składu obecnych Komisji
doktorskich. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, by dr hab. Karolina Safarzyńska została
członkiem Komisji I, dr hab. Anna Bartczak i dr hab. Michał Krawczyk członkami Komisji II, a dr
hab. Paweł Kaczmarczyk członkiem Komisji III.
W głosowaniu jawnym powyższe propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.10.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od kierownika Katedry
Statystyki i Ekonometrii o zatrudnienie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego na
stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze pełnego etatu. Wniosek jest umotywowany
głównie względami dydaktycznymi i organizacyjnymi. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski od
wielu lat kieruje stacjonarnymi studiami doktoranckimi na Wydziale.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego na
stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 28 głosów: 28
głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.11.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od kierownika Katedry
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego o zatrudnienie dr hab., prof. UW Urszuli
Sztandar-Sztanderskiej na stanowisku profesora UW w wymiarze pełnego etatu. Wniosek jest
umotywowany względami dydaktycznymi, naukowymi i organizacyjnymi. Profesor U.
Sztandar-Sztanderska wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie mianowania i kontynuację
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr hab., prof. UW Urszuli Sztandar-Sztanderskiej na
stanowisku profesora UW w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oddano
28 głosów: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos był nieważny.
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Ad.12.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od kierownika Katedry
Statystyki i Ekonometrii o przedłużenie zatrudnienia dr Anny Janickiej na stanowisku adiunkta
w wymiarze pełnego etatu. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i
dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Anny Janickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii oddano 28 głosów: 28 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się.
Ad.13.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry Ekonomii
Politycznej o zatrudnienie dr. Macieja Jakubowskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½
etatu. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi. Dr Maciej
Jakubowski przebywał w okresie od 1.11.2008 do 30.09.2016 na urlopie w związku z pracą w
OECD i pełnieniem ważnych funkcji w administracji publicznej. W tym czasie jednak prowadził
badania, publikował i zajmował się serią Working Papers Wydziału Nauk Ekonomicznych.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Macieja Jakubowskiego na stanowisku adiunkta w
wymiarze ½ etatu w Katedrze Ekonomii Politycznej oddano 28 głosów: 28 głosów za, 0
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.14.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Mikroekonomii o zatrudnienie dr hab. Olgi Kiuili na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu.
Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi. Dr hab. Olga Kiuila
przez ostatnie 2 lata przebywała na urlopie w związku z wyjazdem do Luksemburga (praca
naukowa). W tym czasie uzyskała stopień dr habilitowanego i realizowała projekt NCN na
Wydziale.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr hab. Olgi Kiuili na stanowisku adiunkta w
wymiarze ½ etatu w Katedrze Mikroekonomii oddano 28 głosów: 26 głosów za, 0 głosów
przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Ad.15.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od kierownika Katedry
Statystyki i Ekonometrii o przedłużenie zatrudnienia dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku
adiunkta w wymiarze pełnego etatu. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i
dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku adiunkta w
Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 28 głosów: 28 głosów za, 0 głosów przeciw, 0
głosów wstrzymujących się.
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Ad.16.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Bankowości, Finansów i Rachunkowości o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Włodzimierza
Włodarskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu. Wniosek jest umotywowany
głównie względami dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. hab. Włodzimierza Włodarskiego na stanowisku
adiunkta w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 28
głosów: 25 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Ad.17.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry Ekonomii
Politycznej o przedłużenie zatrudnienia dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i
dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Ekonomii Politycznej oddano 28 głosów: 26
głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.18.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego o przedłużenie zatrudnienia dr Michała
Brzozowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Michała Brzozowskiego na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
oddano 28 głosów: 27 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.19.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych o przedłużenie zatrudnienia dr. Bartłomieja
Dessulavy-Śliwińskiego na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu. Wniosek
jest umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Bartłomieja Dessulavy-Śliwińskiego na stanowisku
starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych oddano 28 głosów: 26 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.20.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych o przedłużenie zatrudnienia dr Renaty
Gabryelczyk na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze pełnego etatu. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
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W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Renaty Gabryelczyk na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych oddano 28 głosów: 26 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.21.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Mikroekonomii o przedłużenie zatrudnienia dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku
starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu. Wniosek jest umotywowany względami
naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Mikroekonomii oddano 28 głosów: 26 głosów
za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.22.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry Ekonomii
Politycznej o przedłużenie zatrudnienia dr Katarzyny Kowalskiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu. Wniosek jest umotywowany względami dydaktycznymi i
naukowymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Katarzyny Kowalskiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Ekonomii Politycznej oddano 28 głosów: 27
głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.23.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Bankowości, Finansów i Rachunkowości o zatrudnienie mgr Marcina Dwórznika na
stanowisku asystenta w wymiarze 1/3 etatu w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany
względami dydaktycznymi i naukowymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem mgr Marcina Dwórznika na stanowisku asystenta w
wymiarze 1/3 etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości tej oddano 28
głosów: 21 głosów za, 3 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.
Ad.24.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry
Mikroekonomii o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta na pełnym etacie w tej Katedrze.
Wniosek jest umotywowany względami dydaktycznymi i naukowymi.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad.25.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry Statystyki i
Ekonometrii o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta na pełnym etacie w tej Katedrze.
Wniosek jest umotywowany względami dydaktycznymi i naukowymi.
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Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad.32.
Ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia posiedzenia Rady Wydziału przez dr
hab., prof. UW Urszulę Sztandar-Sztanderską, prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował
omówienie punktu 32 porządku posiedzenia przed kolejnymi punktami.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska przedstawiła sposób podziału środków na
badania statutowe pomiędzy Katedrami i Zakładami. W tym roku Wydział otrzymał 726 800 zł
z czego odliczane jest 25% (181 700 zł): a) 5% na BUW; b) 20% na koszty pośrednie dla UW.
Pozostała kwota (545 100 zł) dzielona jest na dwie części: 400 000 zł na wykorzystanie przez
katedry i zakłady a 145 100 zł przeznaczone zostanie na wyposażenie w sprzęt komputerowy i
nabycie zasobów bibliotecznych, przy czym bardziej prawdopodobne jest nabycie sprzętu
komputerowego, ponieważ takie nabycie nie jest obciążone kosztami pośrednimi.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż przesłany Radzie Wydziału
materiał przedstawia podział środków na badania statutowe pomiędzy Katedrami i
Zakładami. Podziału tego dokonuje Dziekan jednak ważna jest opinia Rady Wydziału. Dr hab.
prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska przypomniała, iż podział ten odbywa się według
punktów za publikacje i stopnie naukowe przy czym nieuwzględniane są publikacje
niskopunktowane: za 2015 r. były to publikacje, które miały mniej niż 5 punktów. Dr hab.,
prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska podkreśliła, iż zostały zgłoszone reklamacje do wyżej
wymienionego materiału, które to reklamacje dotyczyły następujących kwestii: a) terminu
rocznego sprawozdawania publikacji, które obecnie jest ustalony na dzień 31 stycznia; b)
doliczania do publikacji za rok 2015 publikacji z 2016 r.; c) uwzględniania czasopism nie
występujących na listach czasopism punktowanych MNiSW.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaproponowała aby publikacje z 2015 r.,
które zostały sprawozdane po wyżej wymienionym terminie uwzględnić w zestawieniu
punktowym w kolejnym roku. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
poinformowała również, iż odbędzie się otwarte zebranie kierowników Katedr i Zakładów
mające na celu omówienie sposobów motywowania pracowników do publikowania.
Dr hab., prof. UW Wojciech Otto zauważył, iż w przypadku „obcinania” punktów za rozdziały
w monografiach ,,wydziałowych” żaden z autorów nie dostaje punktów. Dr hab., prof. UW
Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż tak faktycznie jest w przypadku rozdziałów.
Natomiast w przypadku monografii jako całości punktacja wynosi 20 punktów.
Dr hab. Łukasz Goczek zaznaczył, iż liczba punktów poniżej której publikacje nie są
uwzględniane wzrosła ponieważ liczba N w przypadku Wydziału zmniejszyła się. W
odpowiedzi dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska podkreśliła, iż proces
dochodzenia do liczby punktów poniżej której publikacje nie są uwzględniane jest stopniowy.
Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Dziekana precyzuje zasady do końca 2016 r., po czym
można będzie je zmodyfikować.
Dr hab., prof. UW Mikołaj Czajkowski zaproponował 3 rozwiązania: a) zliczanie punktów za
publikacje w lutym danego roku; b) upublicznienie zestawienia z punktami np. na stronie
internetowej Wydziału; c) połączenie liczby punktów, poniżej której publikacje nie są
uwzględniane z premiowaniem za publikacje z listy A MNiSW. W odpowiedzi dr hab., prof.
UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż zliczanie punktów za publikacje będzie
odbywało się w lutym danego roku.
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Natomiast jeśli chodzi o propozycje z punktów b) i c) zgłoszone przez dr hab. prof. UW
Mikołaja Czajkowskiego to dotyczą one motywowania pracowników do wysoko cenionych
publikacji i powinny zostać omówione na wcześniej już wspomnianym otwartym zebraniu
kierowników Katedr i Zakładów.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zapytała, czy obecne zestawienie punktów,
które jest oparta na publikacjach zgłoszonych do końca lutego powinna być podstawą decyzji
o podziale środków na badania statutowe pomiędzy Katedrami i Zakładami, czy może jednak
powinna zostać dokonana korekta polegająca na uwzględnieniu pozycji niezgłoszonych w
terminie.
W głosowaniu jawnym obecne zestawienie punktów zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad.26.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry Ekonomii
Politycznej o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta na 4/7 etatu. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad.27.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku kierownika Katedry Statystyki i
Ekonometrii o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy na pełnym etacie.
Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad.28.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku o wszczęcie przewodu
doktorskiego mgr Pawła Krasuskiego zatytułowanego „Wpływ jakości usług na efektywność
oddziału banku (na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej)”. Prof. dr hab. Krzysztof
Opolski zaznaczył, iż mgr Paweł Krasuski jest słuchaczem zaocznych studiów doktoranckich.
Część teoretyczna rozprawy doktorskiej jest już gotowa natomiast część empiryczna jest
obecnie opracowywana. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski dodał, iż mgr. Paweł Krasuski jest
autorem dwóch publikacji naukowych.
W głosowaniu tajnym za wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pawła Krasuskiego pt.
„Wpływ jakości usług na efektywność oddziału banku (na przykładzie sektora bankowości
spółdzielczej)” oddano 17 głosów: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
się.
Ad.29.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego na promotora w
przewodzie doktorskim mgr Pawła Krasuskiego.
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W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego na promotora w
przewodzie doktorskim mgr Pawła Krasuskiego pt. „Wpływ jakości usług na efektywność
oddziału banku (na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej)” oddano 18 głosów: 18
głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.30.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku o wszczęcie przewodu
doktorskiego mgr Emilii Obińskiej–Wajdy zatytułowanego „Optymalny kontrakt na budowę
dróg ekspresowych i autostrad w świetle teorii agencji”. Prof. dr hab. Janusz Kudła zaznaczył,
iż mgr Emilia Obińskia–Wajda jest absolwentką zaocznych studiów doktoranckich a rozprawa
doktorska w dużej części jest już gotowa. Prof. dr hab. Janusz Kudła dodał, iż mgr Emilia
Obińskia–Wajda jest autorką jednej publikacji naukowej.
Dr hab. prof. Wojciech Otto zapytał czy w rozprawie rozpatrywana będzie kwestia przetargów
na budowę dróg ekspresowych i autostrad. Prof. dr hab. Janusz Kudła odpowiedział, że ta
kwestia będzie w rozprawie poruszona.
W głosowaniu tajnym za wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Emilii Obińskiej–Wajdy pt.
„Optymalny kontrakt na budowę dróg ekspresowych i autostrad w świetle teorii agencji”
oddano 17 głosów: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.31.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował prof. dr. hab. Janusza Kudłę na promotora w
przewodzie doktorskim mgr Emilii Obińskiej–Wajdy.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem prof. dr. hab. Janusza Kudły na promotora w
przewodzie doktorskim mgr Emilii Obińskiej–Wajdy pt. „Optymalny kontrakt na budowę dróg
ekspresowych i autostrad w świetle teorii agencji” oddano 19 głosów: 19 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
Ad.33.
Dr hab. Maciej Tymiński przedstawił korekty dokumentu PROEDU (Wewnętrzny System
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia – Załącznik 4).
W głosowaniu jawnym powyższe korekty przyjęte zostały jednogłośnie.
Ad.34.
Dr Katarzyna Kopczewska przedstawiła sprawę przyznania dyplomu z wyróżnieniem dla mgr
Dominiki Wciślik. Promotorem pracy był prof. dr hab. A. Cieślik.
W głosowaniu jawnym Rada Wydziału jednogłośnie przyznała mgr Dominice Wciślik dyplom z
wyróżnieniem.
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