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Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Ad. 1.
Głosowanie za przyjęciem przesłanego wcześniej porządku Rady Wydziału z następującymi
zmianami:
a) dodanie punktu 9a dotyczącego zatrudnienia mgra Sviataslaua Valasiuka na ½ etatu na
stanowisku asystenta naukowego,
b) dodanie punktu 18a dotyczącego kandydatury do Nagrody Ministra NiSW dla
doktoranta Łukasza Byry za wybitne osiągnięcia.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem proponowanego porządku Rady Wydziału oddano
26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26.06.2013 został zamieszczony
na stronie WNE.
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił zmiany gramatyczne w punktach 9 i 10,
a także poprosił o zastąpienie w punkcie 3. wyrazu „oZUS-owane” bardziej formalnym
sformułowaniem „obciążone składką na ubezpieczenia społeczne”.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z dnia 26.06.2013 z powyższymi
poprawkami oddano 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 3.
Od czasu ostatniej Rady Wydziału odbyło się tylko jedno nieformalne posiedzenie „małego”
Senatu w dniu 25 września 2013, na którym omawiano zagadnienia związane z sytuacją
finansową Uniwersytetu Warszawskiego. W szczególności analizowano źródła finansowania
wydziałów oraz plany rzeczowo-finansowe jednostek na 2013 rok. Władze Rektorskie
i Kwestor zwracali uwagę na konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej na we
wszystkich wydziałach i ostrożnego planowania przychodów pochodzących ze studiów
odpłatnych, a zwłaszcza ze studiów podyplomowych. Z drugiej strony podkreślono,
że systematycznie rośnie liczba grantów naukowych realizowanych przez prawie wszystkie
jednostki UW. Rektor podkreślał, że Uniwersytet Warszawski – jako jeden z nielicznych nie zaciąga żadnych kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności.
Wg wstępnych ocen WNE UW nie wykazał deficytu w pierwszym półroczu 2013 roku.

Ad. 4.
1) Od końca czerwca 2013 trwają rozmowy z Instytutem Tele -‐ i Radiotechnicznym na
temat możliwości uregulowania stanu prawnego budynku przy ulicy Długiej 44/50
(działka 13/3) oraz parkingu (działka 13/4). Istnieje szansa na zawarcie porozumienia
pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem w sprawie przekazania budynku
na rzecz Uniwersytetu w zamian za zrzeczenie się praw do parkingu. W przypadku
zawarcia porozumienia Wydział utraciłby prawo do korzystania z parkingu, ale
zyskałby możliwość użytkowania całości budynku przy ulicy Długiej 44/50.
Oznaczałoby to możliwość zagospodarowania dodatkowo około 1300 m2 powierzchni
całkowitej budynku. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pkt. 13 i 14
niniejszego protokołu.
2) Narodowe Centrum Nauki ogłosiło trzy konkursy na finansowanie projektów
badawczych z zakresu badań podstawowych: OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6.
Dziekani zachęcają pracowników do składania odpowiednich wniosków. Termin
składania wniosków do NCN to 16 grudnia 2013. Od 3 września została zatrudniona
pani Anna Żuchowska, tel. (22) 55 49 188, przypisana do pomocy w realizacji
projektów finansowanych w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej oraz
przez NCN. Pani Żuchowska podejmie również obsługę tzw. badań statutowych.
3) Dziekan zaprosił wszystkich pracowników do udziału w Konferencji Wydziałowej
w Kazimierzu Dolnym w dniach 27-28 września 2013.
Ad. 5.
W dniu 21.11.2012 Rada Wydziału wszczęła procedurę odnowienia doktoratu pana profesora
Jerzego Kleera. Profesor Kleer jako jeden z pierwszych uzyskał doktorat z nauk
ekonomicznych na naszym Wydziale w roku 1958 na podstawie pracy doktorskiej napisanej
pod opieką Oskara Langego, Ekonomiczne aspekty spółdzielczości. Wpłynęły już wszystkie
trzy pozytywne recenzje dorobku prof. Jerzego Kleera od prof. prof. Bogusława Fiedora,
Mariana Goryni i Stanisława Owsiaka. W związku z tym Dziekan proponuje przyjęcie
uchwały o odnowieniu doktoratu w ramach uroczystości ogólnouniwersyteckiej. Decyzja
taka, po podjęciu Uchwały Rady WNE, musi być rozpatrzona przez Komisję Rektorską
i przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Odnowienie doktoratu – obok debat publicznych
- będzie jednym z ostatnich, ważnych elementów obchodów 60. lecia Wydziału i jest
wstępnie planowane na grudnia 2013.
W głosowaniu jawnym w sprawie odnowienia doktoratu w ramach uroczystości
ogólnouniwersyteckiej oddano 26 głosów: 26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za przekazaniem sprawy do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
oddano 15 głosów: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 6.
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin zdecydował się przejść na emeryturę. Zamierza jednak
kontynuować pracę na naszym Wydziale. Dlatego Dziekan zmierza zwrócić się z wnioskiem
do Rektora UW o zatrudnienie prof. Wilkina na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Ekonomii Politycznej od 1 grudnia 2013.
Dyskusja:
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz zauważył, iż przy zatrudnieniu na pełen etat Rektor UW może
nie wyrazić zgody na zwolnienie z 50% pensum.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem prof. dr. hab. Jerzego Wilkina na stanowisku
profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomii Politycznej WNE UW oddano 25 głosów:
25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 7.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
o otwarcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany potrzebami naukowymi i dydaktycznymi. Jest również potencjalny, bardzo
dobry kandydat.
W głosowaniu jawnym za otwarciem konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych oddano 26 głosów: 26 za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Dyskusja:
Dr Mikołaj Czajkowski zapytał o najbliższy termin otwarcia konkursów, gdyż zgodnie
z nowymi uregulowaniami mają się one odbywać w ściśle określonych terminach.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska odpowiedziała, iż najbliższy termin
konkursów przewidywany jest na listopad tego roku.
Ad. 8.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii handlu Zagranicznego o
zatrudnienie dr Katarzyny Śledziewskiej na ½ etatu do końca lutego 2014 roku na stanowisku
starszego wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany potrzebami naukowymi i
dydaktycznymi Katedry. Jest to rozwiązanie przejściowe w związku z przedłużającą się
procedura habilitacyjną dr K. Śledziewskiej. Wpłynęły już trzy pozytywne recenzje dorobku i
procedura ta wkrótce powinna zostać zakończona.

Dziekan przypominał, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko adiunkta w tej
Katedrze, który wygrała dr Katarzyna Śledziewska. Nie może jednak być na nim zatrudniona
do czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Katarzyny Śledziewskiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
WNE UW oddano 25 głosów: 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 9.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Historii Gospodarczej o zatrudnienie dr Łucji
Lisieckiej na ½ etatu do końca lutego 2014 roku na stanowisku starszego wykładowcy w tej
Katedrze. Wniosek jest umotywowany potrzebami naukowymi i dydaktycznymi. Zatrudnienie
to ma charakter „pomostowy” pozwalający na dokończenie zajęć dydaktycznych
powadzonych przez dr Lisiecką w semestrze zimowym 2013-‐2014.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Łucji Lisieckiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Historii Gospodarczej WNE UW oddano
25 głosów: 24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad. 9a.
Wpłynął wniosek od prof. dra hab. Tomasza Żylicza, kierownika projektu TRANPAREA,
o zatrudnienie mgra Sviataslaua Valasiuka na ½ etatu na stanowisku asystenta naukowego do
dnia 31.08.2015. Zatrudnienie to będzie finansowane z tego projektu.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem mgra Sviataslaua Valasiuka na stanowisku asystenta
naukowego w wymiarze ½ etatu w ramach projektu TRANPAREA (program PolskoNorweskiej Współpracy Badawczej) oddano 25 głosów: 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się, 1 nieważny.

Ad. 10.
W dniu 25.09.2013 odbyła się publiczna obrona pani mgr Anety Dzik-‐Walczak.
Dziewięcioosobowa komisja jednogłośnie opowiedziała się pozytywnie.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Anecie DzikWalczak oddano 15 głosów: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 11.
Tytuł proponowanej rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Dymarskiego brzmi: „Estymacja
szarej strefy w oparciu o dane ankietowe gospodarstw domowych”. Promotorem rozprawy
jest prof. dr hab. Wojciech Maciejewski.
Dyskusja:
Dr hab. prof. UW Wojciech Otto zasugerował zmianę sformułowania w temacie rozprawy
z „Estymacja szarej strefy…” na „Estymacja rozmiaru szarej strefy…”. Wniosek ten został
zaakceptowany.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Konrada Dymarskiego
z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki w tytule oddano 16 głosów: 16 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Ad. 12.
Tytuł zaproponowanej rozprawy doktorskiej mgr. Huberta Wiśniewskiego brzmi: „Wpływ
zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe”. Promotorem rozprawy jest dr hab.
prof. UW Ryszard Kokoszczyński.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Huberta Wiśniewskiego
o podanym tytule oddano 16 głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 13.
Jeśli zostanie zawarte porozumienie z Instytutem Tele -‐ i Radiotechnicznym, to pojawi się
możliwość zagospodarowania dodatkowo około 1300 m2 powierzchni budynku przy ulicy
Długiej 44/50. W tej sytuacji konieczne będzie opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego tej dodatkowej powierzchni, w kontekście korzystania z budynku Wydziału jako
zintegrowanej całości. Kolegium dziekańskie wyraziło opinię, że -‐ zgodnie z postulatami
wielu pracowników -‐ ta dodatkowa powierzchnia powinna być przede wszystkim
wykorzystana na pomieszczenia biurowe dla katedr, zakładów i zespołów badawczych.
Władze dziekańskie chciałyby, by znalazło się również miejsce dla Centre of Excellence, jeśli
uda się zgromadzić odpowiednie fundusze zewnętrzne na to przedsięwzięcie. Potrzebny
będzie również remont dachu oraz przebudowa klatek schodowych i innych pomieszczeń w
celu integracji budynku i zapewnienia właściwych warunków przeciwpożarowych. Prorektor
UW prof. Anna Giza wstępnie przyznała fundusze na wykonanie planu
funkcjonalno-‐użytkowego, a Rektor wystąpił w naszym imieniu do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków na adaptację budynku.

Dyskusja:
Dr hab. prof. UW Wojciech Otto zapytał, czym jest wspomniane 1300 m2 powierzchni
w odniesieniu do 8 miejsc parkingowych, którymi obecnie dysponuje Wydział.
Dr Mikołaj Czajkowski zadał pytanie o opłacalność takiego przedsięwzięcia z punktu
widzenia Instytutu.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek odpowiedział, iż Instytutowi zależy na uregulowaniu statusu
prawnego budynku oraz parkingu.
Dr Mikołaj Czajkowski zasugerował konsultacje prawne w tej sprawie.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska wyjaśniła, iż takie konsultacje zostały
przeprowadzone zarówno przez Kolegium Dziekańskie, jak i kanclerza UW.
Dr hab. prof. UW Zofia Liberda zapytała dlaczego dotychczas Wydział nie korzystał
z przysługującej mu liczby miejsc parkingowych.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek odpowiedział, iż korzystanie z ośmiu miejsc parkingowych
zostało ustalone w trakcie budowy nowego budynku Wydziału dziesięć lat temu i od tego
czasu Uniwersytetowi nie udało się wynegocjować większej liczby miejsc, gdyż Instytut był
głównym użytkownikiem działki parkingowej.
Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski potwierdził, iż Instytut przez ostanie lata nie był
zainteresowany podjęciem rozmów w tej sprawie.
Doktor Mikołaj Czajkowski ponownie zasugerował, iż kierownictwo Instytutu musi widzieć
korzyść w takim posunięciu.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska odpowiedziała, iż bez precyzyjnego
określenia rozdziału użytkowania budynku i parkingu, proporcjonalnego do zapisów
prawnych i liczby zajmowanych miejsc parkingowych, nie uda się uregulować statusu
prawnego budynku i działki, na czym zależy Instytutowi (i Wydziałowi).
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek dodał, iż remont pozyskanej części budynku to inwestycja
rzędu minimum 5 mln złotych, ale pełny remont wymaga około 10 mln.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski zadał pytanie o możliwość podnajmowania części budynku.
Dr Katarzyna Kopczewska odpowiedziała, iż jest to możliwe, ale do 1 mln zł. Powyżej tej
kwoty niezbędna jest zgoda Ministra.

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski zapytał o prawdopodobieństwo zwrotu poniesionych
nakładów w czasie, czy za kilkanaście lat nie zmieni się właściciel i pojawi się problem.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska odpowiedziała, iż status prawny działki był
dwukrotnie poddany analizie.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek zapytał, czy Rada Wydziału sugeruje wycofanie się
z omawianej inicjatywy.
Dr hab. prof. UW Wojciech Otto stwierdził, że nie widzi w pomyśle zawarcia porozumienia
z Instytutem niczego, co mogłoby wydawać się nietrafnym posunięciem.
Dr hab. prof. UW Zofia Liberda zapytała czy Instytut będąc jej użytkownikiem może
sprzedać działkę.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska odpowiedziała, iż po rozdzieleniu własności
Instytut będzie mógł wystąpić do Wojewody o przyznanie gruntu na własność
a w konsekwencji – jeśli to prawo uzyska – także sprzedać działkę.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski stwierdził, że pojawiła się bardzo duża szansa i należy ją
wykorzystać.
Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski dodał, iż omawiana propozycja jest lepsza niż nowy
budynek.
	
  
W głosowaniu za inicjatywą podjętą przez Kolegium Dziekańskie dotyczącą podpisania
porozumienia z Instytutem i uregulowania statusu prawnego budynku przy ul. Długiej 44/ 50
oddano 26 głosów: 25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad. 14.
Ze względu na brak kworum w tej fazie posiedzenia Rady Wydziału nie można było podjąć
Uchwały
Rady Wydziału w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zmianę
w perspektywicznym planie inwestycyjnym UW. Sprawa ta będzie głosowana na następnej
Radzie Wydziału.
Ad. 15.
Ze względu na dodatkowe korekty wprowadzane do Regulaminu sprawa ta będzie
rozpatrywana na następnej Radzie Wydziału.

Ad. 16.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przedstawiła krótko proponowane zasady
ustalania godzin nieregularnych.
Dyskusja:
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zasugerował zmianę sformułowania w pkt 1.
z „zajęcia nieregularne nie mogą przekroczyć” na „nieregularne zajęcia wliczane do pensum
nie mogą przekroczyć”.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zauważyła, że proponowany zapis jest lepszy
od przedstawionego w projekcie i że w tej sytuacji należy usunąć ostatnie zdanie w tym
samym punkcie.
W głosowaniu jawnym w sprawie Uchwały dotyczącej zasad ustalania godzin nieregularnych
oddano 26 głosów: 26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 17.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przedstawiła krótko informacje ws. zasad
rozliczania pensum. Rada Wydziału przyjęła do wiadomości te informacje.
Ad. 18.
Prodziekan ds. studenckich dr Katarzyna Kopczewska poprosiła o wyrażenie zgody na
wspólne prowadzenie seminarium magisterskiego na specjalizacji Quantitaive Finance przez
dra Krzysztofa Spirzewskiego i dra Sylwestra Kozaka. Jest to potrzebne ze względu na dużą
liczbę studentów na tej specjalizacji i stosunkowo małą liczbę promotorów. Panowie ci
prowadziliby seminaria magisterskie wspólnie z drem R. Ślepaczukiem i drem P. Sakowskim.
W głosowaniu jawnym za wyrażeniem zgody na wspólne prowadzenie seminarium
magisterskiego na specjalizacji Quantitative Finance przez dra Krzysztofa Spirzewskiego
i dra Sylwestra Kozaka oddano 26 głosów: 26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 18a.
Wpłynął wniosek mgra Łukasza Byry o przyznanie stypendium Ministra NiSW za wybitne
osiągnięcia. Kandydat przedstawił listę swoich trzech wysoko punktowanych publikacji.
Zgłoszenie tej kandydatury wymaga zgody Rady Wydziału.

W głosowaniu jawnym za przyznaniem stypendium Ministra NiSW za wybitne osiągnięcia
mgr. Łukaszowi Byrze oddano 26 głosów: 0 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 19.
Ze względu na brak kworum w tej fazie posiedzenia Rady Wydziału nie można było podjąć
Uchwały Rady Wydziału w sprawie dyplomu z wyróżnieniem dla Pani Bernadetty
Gołębiowskiej. Sprawa ta będzie głosowana na następnej Radzie Wydziału.

