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Porządek obrad Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 30.05.2018 roku
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 kwietnia 2018 roku
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
3. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Gabrieli Grotkowskiej i powołanie
członków komisji habilitacyjnej – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Zatrudnienie dr. Michała Brzozowskiego na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu
na czas nieokreślony w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
6. Zatrudnienie dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
7. Zatrudnienie dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na stanowisku st. wykładowcy w
wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
8. Zatrudnienie dr. Wojciecha Grabowskiego na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu
na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
9. Zatrudnienie dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu
na czas nieokreślony w Katedrze Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
10. Zatrudnienie dr Katarzyny Kowalskiej na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
11. Zatrudnienie dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
12. Zatrudnienie dr. Grzegorza Paluszaka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu na czas
nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
13. Zatrudnienie dr. Krzysztofa Spirzewskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
14. Zatrudnienie dr. Mateusza Szczurka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu na czas
nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
15. Zatrudnienie dr. hab. Włodzimierza Włodarskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
16. Zatrudnienie dr. Rafała Woźniaka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu na czas
nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
17. Zatrudnienie mgr. Marcina Dwórznika na stanowisku asystenta w wymiarze 1/3 etatu na czas
nieokreślony – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
18. Przedłużenie zatrudnienia dr. Stanisława Cichockiego na stanowisku adiunkta w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
19. Przedłużenie zatrudnienia dr. Tomasza Jeruzalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
20. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Marka Sylwestrzaka – ref. prof. dr hab. M. Bednarski
21. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Markowi Sylwestrzakowi
– ref. prof. dr hab. M. Bednarski
22. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława W. Cerana
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
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23. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Palińskiego (The Economics of
Privacy: the economic impact of data) – ref. dr hab. K. Śledziewska
24. Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Palińskiego
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
25. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Sylwestrzak (Essays on Social Preferences in
Experimental Economics) – ref. dr hab. K. Safarzyńska
26. Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Sylwestrzak
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
27. Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Finansów Ilościowych
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
28. Uchwała w sprawie prowadzenia seminariów magisterskich przez osoby ze stopniem doktora
w r. ak.2018/2019 – ref. dr hab. K. Kopczewska
29. Sprawy różne.
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Rozpoczynając posiedzenie Rady Wydziału Dziekan J.J. Michałek wręczył nagrody im. Semkowa za
najlepsze prace magisterskie. Zaznaczył, iż konkurencja była silna. Nagrody otrzymali: mgr Jonas Feld
– nagroda I stopnia za pracę „The Influence of Minimum Wages, Unemployment Benefits, and
Unemployment Protection Legislation: Do More Supportive EU Member States Attract More
Immigration? (promotor: dr hab. Bartłomiej Rokicki); mgr Beata Gosk – nagroda II stopnia za pracę
„Czy dotacje dla polskich przedsiębiorstw są skuteczne – wyniki empiryczne na podstawie danych
panelowych” (promotor: dr Natalia Nehrebecka).
Ad.1.
Porządek Rady Wydziału został przekazany wcześniej pracownikom WNE.
Porządek Rady Wydziału został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.2.
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.04.2018 został zamieszczony na stronie WNE.
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński nadesłał uwagi do protokołu: zamiast sformułowania
„modelowanie cen zmienności” powinno być użyte „modelowanie zmienności cen”.
Po uwzględnieniu powyższej poprawki protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.3.
W dniach 17-19 maja 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Małego Senatu UW, na którym
omawiano głównie potencjalne konsekwencje nowej Ustawy 2.0. Ustawa zakłada duży stopień
autonomii we wprowadzaniu struktur organizacyjnych wewnątrz Uczelni. Najwięcej uwagi
poświęcono analizie rozwiązań, które będą konieczne i wynikają bezpośrednio z tekstu nowej
Ustawy.
Po pierwsze, trzeba określić sposób organizacji Rad Dyscypliny Naukowej (RDN), odpowiedzialnych za
przyznawanie stopni naukowych w uczelni. Należy przypomnieć, że parametryzacja Uczelni ma być
dokonywana na poziomie dyscyplin, a nie jednostek. RDN-y mają być dyscyplinowe oraz w przypadku
doktoratów inter-dyscyplinarnych dziedzinowe (np. nauki społeczne) . W ekonomii mają być jedynie
dwie dyscypliny: nauki ekonomiczne (wraz z finansami) oraz nauki o zarządzaniu. Think-tank
powołany przez Rektora zaproponował, by RDNy, liczące nie więcej niż 50 osób, były wybierane
przez wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego i zlokalizowane w różnych
jednostkach, z ewentualnym uwzględnieniem kategorii naukowej jednostki, z której pochodzą
kandydaci. W niektórych przypadkach RDNy będą „prawie tożsame” z obecnymi radami wydziałów
(fizyka, chemia, matematyka), a w innych przypadkach (np. kulturoznawstwo) członkowie RDN-ów
będą wybierani z wielu jednostek obecnego UW. Rodzi to pytania, jak wyłaniać członków rady i jak
powinny one funkcjonować w praktyce. Wstępna analiza osób z dyscypliny ekonomia wskazuje,
że obok pracowników WNE w RDN-ie znajdą się przedstawiciele z kilku innych jednostek (głównie
z Wydziału Zarządzania, Euroregu). Należy dodać, że RDN-y mają procedować za pośrednictwem
odpowiednich komisji (jak obecnie) i mają wyznaczać standardy naukowe w danej dyscyplinie.
Po drugie, analizowano wstępne propozycje dotyczące szkół doktorskich. W proponowanej Ustawie
zapisano, że w jednej szkole muszą być co najmniej dwie dyscypliny, a dana dyscyplina nie może być
więcej niż w trzech szkołach. Odpowiedni think-tank powołany przez JM Rektora zaproponował, by
powstały duże szkoły doktorskie dziedzinowe (humanistyczna, społeczna, przyrodnicza, ścisła oraz
międzyobszarowe). Szkoły doktorskie mają być odpowiedzialne za proces rekrutacji, kształcenia oraz
okresowej ewaluacji doktorantów.
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Najwięcej dyskusji dotyczyło sposobu finansowania tych szkół oraz zasad rekrutacji kandydatów
(najlepsi kandydaci, ale czy również ramowe kwoty dziedzinowe). Dyskutowano także na temat
sposobu organizacji procesów dydaktyki. Wstępnie rozważano także propozycje integracji studiów
dyscyplinowych w pewne grupy (np. studia ekonomiczne), do prowadzenia których byliby
powoływani odpowiedni kierownicy. Koncepcja ta ma służyć wprowadzaniu wspólnych standardów
uniwersyteckich oraz unikaniu dublowania tych samych typów studiów (np. europeistyka) w różnych
jednostkach UW. Nie dyskutowano natomiast na temat innych struktur organizacyjnych.
Zatem, pojawia się szereg wyzwań po przyjęciu ustawy. Będzie to wymagało dużych zmian i prac
legislacyjnych.
Ponadto, Prorektor M. Duszczyk przedstawił informację o wsparciu dla czasopism oraz pozycji
Uniwersytetu Warszawskiego w świetle różnych rankingów. UW zajmuje prawie zawsze pierwszą
pozycję wśród uczelni polskich, lecz jego pozycja na świecie nie podnosi się, a w niektórych
przypadkach przesuwa się w dół. Odzwierciedla to wzrost poziomu i konkurencyjności innych uczelni,
zwłaszcza tych z Chin i niektórych innych uczelni azjatyckich. Prorektor M. Duszczyk podkreślał
znaczenie internacjonalizacji studiów i wspólnych badań międzynarodowych oraz grantów dla
poprawy pozycji UW w światowych rankingach. W tym kontekście zachęcał on do nawiązania
kontaktów i współpracy z uczelniami powiązanymi w ramach konsorcjum 4 EU
(https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/uw-europejski-sojusz-uczelni-komunikatprasowy.pdf), czyli z Sorboną, Heidelbergiem i Uniwersytetem Karola w Pradze. Na razie nawiązany
został kontakt z Sorboną z Instytutem Statystyki (planowany wyjazd w połowie czerwca) oraz
przygotowany został list do dziekanów wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu w Heidelbergu
i w Pradze. Propozycje tych listów były konsultowane z niektórymi pracownikami i zostały wysłane
do kierowników katedr z prośbą o ewentualne uzupełnienia. Dzień przed Radą Wydziału odbyło się
posiedzenie koordynacyjne z uczestnikami z różnych wydziałów w Chęcinach, w którym wzięła udział
dr hab. K. Kopczewska.
Dr hab. K. Kopczewska zaznaczyła, że konsorcjum uniwersytetów badawczych stanowi dużą szansę.
Przypomniała, że pomysł porozumienia wynika z deklaracji prezydenta Francji. UW stał się częścią
pilotażowego konsorcjum, polegającego na stworzeniu platformy uniwersytetów badawczych.
Ustalono, że integracja będzie następować w zakresie dydaktyki, badań, wymiany pracowników
administracyjnych, infrastruktury oraz udostępniania zasobów w chmurze. Jednocześnie dr hab.
K. Kopczewska poinformowała, że wysłała listy zapraszające do definiowania fiszek. Fiszka powinna
zamknąć się w 900 znakach i zawierać informację na temat zakresu projektu oraz partnerów. Termin
ich wysłania to 19 czerwca. Dr hab. K. Kopczewska jest koordynatorem procesu dla naszego
Wydziału.
Dr hab. prof. UW W. Otto zadał pytanie, czy w momencie wysyłania fiszki trzeba już wiedzieć, z kim
projekt będzie realizowany. Dr hab. K. Kopczewska odpowiedziała twierdząco.
Dr hab. A. Bartczak spytała, czy w ramach tej współpracy aplikujemy o środki, czy musimy mieć
zapewnione środki na badania. Dr hab. K. Kopczewska odpowiedziała, że fiszki mogą zawierać koszty
etapu przygotowania projektu. Spodziewany budżet projektu to 5 mln euro na 4 lata. Rektorzy
czterech uniwersytetów będą decydować wspólnie, które projekty będą realizowane.
W dniu 23 maja odbyło się regularne posiedzenie Senatu UW. Jednym z punktów porządku miało być
utworzenie Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Rachunkowość i Finanse w Praktyce przez
Wydział Zarządzania. Studia te mogą być konkurencyjne w stosunku do Podyplomowych Studiów
Rachunkowości i Rewizji Finansowej utworzonych przez Wydział Prawa i Administracji, WNE i CSTIRL.
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Po wewnętrznych konsultacjach, sprawa ta będzie prezentowana na następnym posiedzeniu Senatu,
po zakończeniu konsultacji pomiędzy zainteresowanymi instytucjami. W roku akademickim
2018/2019 posiedzenia Senatu będą odbywały się dwa razy częściej, ze względu na konieczność prac
nad statutem w świetle nowej Ustawy.
Rektor przypomniał, że już wkrótce wejdzie w życie RODO. Odpowiednie zarządzenie w tej sprawie
zostało wydane przez Rektora. W sytuacjach trudnych należy kontaktować się z p. Ferencem, nowo
mianowanym Inspektorem Ochrony Danych.
Na tym posiedzeniu Senatu po raz pierwszy przyjmowano wnioski o zatrudnienie na stanowisku
profesora w drodze awansu. W świetle nowej procedury uniwersyteckiej wymaga to przedstawienia
trzech recenzji, w tym jednej pochodzącej z zagranicy. Przy tej okazji Rektor przypomniał, że w opinii
dziekana dotyczącej awansów powinny być zawarte informacje bibliometryczne. Zachęcał również do
rejestracji na kontach Web of Science, Google Scholar oraz na ORCID, co będzie wkrótce
obowiązkowe.
Nasz Wydział wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wspólnych studiów doktorskich z Wydziałem
Psychologii i możliwym udziałem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki w ramach programu
ZIP na UW. W przygotowaniach do tej aplikacji ze strony WNE uczestniczył głównie dr hab.
M. Krawczyk. Staramy się, by uznano, że nasz program spełnia w pełni warunek
międzydziedzinowości.
Od pierwszego lipca br. zostaną wprowadzone okresowe zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników
naukowo-dydaktycznych na okres jednego roku oraz dla pracowników administracji naszego
Wydziału. Uzyskaliśmy na to zgodę Rektora. Ograniczenie czasowe wynika z niepewności dotyczących
finalnych kosztów remontu budynku A, skali dotacji budżetowej z Ministerstwa oraz zakresu reform
związanych z wprowadzaniem nowej Ustawy.
W 2018 roku WNE obchodzi 65 lecie istnienia. W związku z tym przygotowujemy się do
zorganizowania balu i sesji jubileuszowej w listopadzie 2018 roku. Bal odbędzie się w Sali Wydziału
Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dziekan J.J. Michałek zwrócił się z prośbą do kierowników katedr
i zakładów o przygotowanie materiałów (posterów) informujących o osiągnięciach katedr.
Przypomniał, że w nadchodzących tygodniach Biuro Rekrutacji i Promocji skontaktuje się
z kierownikami Zakładów i Katedr w sprawie planowanej produkcji plakatów informujących
o działalności naukowej. BRiP zaprojektuje szablon plakatów, a po uzupełnieniu ich treści
merytorycznej, zleci druk.
W dniach 24-26 maja 2018 odbył się workshop RCEA-Poland poświęcony zagadnieniom
makroekonomicznym i finansowym. Gościem honorowym (key-note speaker) był prof. Stephen
Cecchetti. Dziekan J.J. Michałek podziękował prof. Jerzemu Koniecznemu oraz dr hab. J. SiwińskiejGorzelak za wkład w organizację udanej konferencji.
W tym roku odbędzie się również doroczna konferencja WIEM w dniach 3-5 lipca 2018. Gościem
honorowym w tym roku będzie prof. Ariel Rubinstein. Po zakończeniu konferencji WIEM, w dniu
6 lipca, odbędzie się 6 godzinne seminarium prof. Tomasza Strzałeckiego z Harvard University dla
doktorantów nt. teorii wyboru stochastycznego.
W dniach 28-30 września odbędzie się doroczna Konferencja Wydziałowa w Chęcinach. W tym roku
tematem wiodącym będzie ekonomia behawioralna i eksperymentalna. Osobą koordynującą
przygotowania do tej sesji jest dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk. Dziekan podziękował za zgłoszenia
pracowników Wydziału, a zwłaszcza ze strony Katedry Mikroekonomii.
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Poinformował również, że koordynatorem sesji doktoranckiej jest dr Przemysław Kusztelak, przy
współpracy mgr. Marcina Bieleckiego.
Dziekan J.J. Michałek poinformował również o dwóch kolejnych ważnych wydarzeniach. Odbędzie się
konferencja "Innovative Economy" (13-14 września, gośćmi specjalnymi będą prof. R. Faff oraz prof.
J. Toporowski) oraz "Emerging Scholars Paper Development Workshop" (14 września i 24 listopada,
gościem specjalnym będzie prof. R. Faff), koordynowane przez KBFiR. W obu przypadkach
w przygotowanie konferencji jest zaangażowanych szereg osób z WNE UW, a call for papers /
research proposals są już otwarte.
W imieniu dr hab. K. Kopczewskiej Dziekan zwrócił się z prośbą do pracowników o uzupełnienie
sylabusów zajęć na studiach II stopnia o komponent badawczy oraz przesyłanie sprawozdań nt. oceny
efektów kształcenia.
Dr hab. K. Kopczewska poinformowała, że WNE UW otrzymał akredytację ACCA dla przedmiotów
prowadzonych na kierunku „Finanse, Inwestycje i Rachunkowość”. Złożyła podziękowania
koordynatorce akredytacji dr Dominice Gadowskiej-dos Santos. Wydział dostał akredytację na
5 modułów, do uzyskania pozostały jeszcze 4.
Dr hab. K. Kopczewska poinformowała również, iż WNE UW znalazł się na drugim miejscu w rankingu
Perspektyw w kierunkach „Ekonomia” oraz „Finanse i rachunkowość”, tuż za SGH.
Ad.4.
Dziekan J.J. Michałek poinformował, że wpłynęło pismo z Centralnej Komisji dotyczące wszczęcia
postepowania habilitacyjnego dr Gabrieli Grotkowskiej. W związku z tym zaproponował powołanie
następujących członków komisji habilitacyjnej w tym postepowaniu: recenzent – prof. dr hab.
M. Bednarski, członek Komisji – dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski oraz sekretarz Komisji –
dr hab. Agata Górny.
W głosowaniu tajnym za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Gabrieli Grotkowskiej
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, oddano 29 głosów: wszystkie głosy za.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem prof. dr. hab. Marka Bednarskiego na recenzenta
w postępowaniu habilitacyjnym dr Gabrieli Grotkowskiej oddano 30 głosów: wszystkie głosy za.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr hab. Agaty Górny na sekretarza w postępowaniu
habilitacyjnym dr Gabrieli Grotkowskiej oddano 28 głosów: wszystkie głosy za.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr. hab. prof. UW Mariana Wiśniewskiego na członka komisji
w postępowaniu habilitacyjnym dr Gabrieli Grotkowskiej oddano 26 głosów: 25 głosów za, 0 przeciw,
1 wstrzymujący się.
Ad.5.
Dziekan J.J. Michałek poinformował, iż wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Michała Brzozowskiego na
stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Makroekonomii
i Teorii Handlu Zagranicznego. Wniosek jest umotywowany przyczynami naukowymi i dydaktycznymi.
Dr M. Brzozowski prowadzi od wielu lat zajęcia, które są bardzo dobrze oceniane, a niedługo planuje
złożyć wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Michała Brzozowskiego na stanowisku st. wykładowcy
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
oddano 42 głosy: 41 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieważny.
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Ad.6.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej. Wniosek umotywowany jest
przyczynami dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku st. wykładowcy
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej oddano 41 głosów:
40 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad.7.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na stanowisku
st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Informatyki Gospodarczej
i Analiz Ekonomicznych. Wniosek umotywowany jest przyczynami dydaktycznymi. Dziekan
J.J. Michałek zaznaczył, że zajęcia prowadzone przez dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego cieszą
się dużym zainteresowaniem.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na stanowisku
st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Informatyki Gospodarczej
i Analiz Ekonomicznych oddano 41 głosów: 37 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 nieważny.
Ad. 8.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Wojciecha Grabowskiego na stanowisku st. wykładowcy
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.
Wniosek umotywowany jest przyczynami dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Wojciecha Grabowskiego na stanowisku st. wykładowcy
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano
40 głosów: 37 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny.
Ad. 9
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku st. wykładowcy
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Mikroekonomii. Wniosek umotywowany jest
przyczynami dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem zatrudnienie dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku
st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Mikroekonomii oddano
41 głosów: 40 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieważny.
Ad. 10
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr Katarzyny Kowalskiej na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze
½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej. Wniosek umotywowany jest
przyczynami dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Katarzyny Kowalskiej na stanowisku st. wykładowcy w
wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej oddano 40 głosów:
37 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.
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Ad. 11.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Wniosek umotywowany jest
przyczynami naukowymi i dydaktycznymi.
Dr hab. prof. UW M. Wiśniewski poinformował, że wniosek habilitacyjny dr N. Nehrebeckiej jest na
ukończeniu.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku st. wykładowcy
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 41 głosów:
40 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieważny.
Ad.12.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Grzegorza Paluszaka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu
na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Wniosek umotywowany
jest przyczynami naukowymi i dydaktycznymi. Dziekan J.J. Michałek zaznaczył, iż dr G. Paluszak jest
nowym pracownikiem, a w tej dziedzinie Wydział boryka się z deficytem pracowników
dydaktycznych.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Grzegorza Paluszaka na stanowisku adiunkta w wymiarze
½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 41 głosów:
34 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się, 2 nieważne.
Ad. 13
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Krzysztofa Spirzewskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Wniosek
umotywowany jest przyczynami naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Krzysztofa Spirzewskiego na stanowisku adiunkta
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano
41 głosów: 38 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny.
Ad. 14
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Mateusza Szczurka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu
na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Wniosek umotywowany
jest przyczynami naukowymi i dydaktycznymi. Dziekan J.J. Michałek zaznaczył, iż zajęcia prowadzone
przez dr. M. Szczurka cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Mateusza Szczurka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 42 głosy:
35 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się, 2 nieważne.
Ad. 15
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. hab. Włodzimierza Włodarskiego na stanowisku adiunkta
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.
Wniosek umotywowany jest przyczynami dydaktycznymi. Zajęcia dr. hab. W. Włodarskiego cieszą się
dużym zainteresowaniem studentów.
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W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. hab. Włodzimierza Włodarskiego na stanowisku adiunkta
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano
42 głosy: 37 głosów za, 1 przeciw, 4 nieważne.
Ad. 16.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie dr. Rafała Woźniaka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Wniosek umotywowany jest przyczynami
naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Rafała Woźniaka na stanowisku adiunkta w wymiarze ½
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 42 głosy: 40 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 nieważne.
Ad. 17.
Wpłynął wniosek o zatrudnienie mgr. Marcina Dwórznika na stanowisku asystenta w wymiarze 1/3
etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Wniosek
umotywowany jest przyczynami naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem mgr. Marcina Dwórznika na stanowisku asystenta
w wymiarze 1/3 etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
oddano 42 głosy: 35 głosów za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 nieważny.
Ad. 18
Wpłynął wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Stanisława Cichockiego na stanowisku adiunkta na
czas określony, do marca 2019 r., w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Wniosek umotywowany jest
przyczynami naukowymi i dydaktycznymi. Dziekan J.J. Michałek dodał, że dr Stanisław Cichocki
zamierza wkrótce złożyć wniosek do CK o wszczęcie procedury habilitacyjnej.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Stanisława Cichockiego na stanowisku adiunkta na czas
określony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 43 głosy: 39 głosów za, 0 przeciw,
2 wstrzymujące się, 2 nieważne.
Ad. 19.
Wpłynął wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Tomasza Jeruzalskiego na stanowisku adiunkta na
czas określony, do marca 2019 r., w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.
Wniosek umotywowany jest przyczynami naukowymi i dydaktycznymi. Dr Tomasz Jeruzalski jest
również kierownikiem wydziałowej Sekcji Technik Informatycznych oraz nadzoruje administrowanie
danymi osobowymi na WNE.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Tomasza Jeruzalskiego na stanowisku adiunkta na czas
określony w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych oddano 42 głosy: 41 głosów
za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 20.
W dniu 30 maja 2018 r. odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr. Marka Sylwestrzaka. Wniosek
Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy przedstawił prof. dr hab. Marek Bednarski.
Prof. dr hab. Marek Bednarski poinformował, iż tytuł bronionej rozprawy doktorskiej brzmiał
„Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich
w latach 2000-2007”.
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Jej promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Opolski, a promotorem pomocniczym dr Anna BiałekJaworska. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska z SGH oraz prof. dr hab.
Dariusz Zarzecki z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Obie recenzje kończyły się jednoznacznie pozytywnymi konkluzjami. Dyskusja po prezentacji
Doktoranta była ożywiona, praca wzbudziła duże zainteresowanie. Prawie wszyscy członkowie
Komisji wzięli udział w dyskusji, nie tylko zadając pytania, ale również dodając komentarze.
Odpowiedzi na pytania zostały ocenione różnie przez poszczególnych członków Komisji, ale wszyscy
głosowali za rekomendowaniem Radzie Wydziału nadania stopnia doktora mgr. M. Sylwestrzakowi.
Prof. dr hab. M. Bednarski podsumował, iż była to bardzo ciekawa i udana obrona.
W głosowaniu tajnym za przyjęciem obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Sylwestrzaka oddano
25 głosów, wszystkie głosy za.
Ad.21
Na podstawie przedstawionego wniosku Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka
Bednarskiego, Rada Wydziału głosowała w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr. Markowi Sylwestrzakowi.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
mgr. Markowi Sylwestrzakowi oddano 29 głosów, wszystkie głosy za.
Ad.22.
Dziekan J.J. Michałek poinformował, iż wpłynęła rozprawa doktorska mgr. Stanisława W. Cerana,
zatytułowana „Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych
gospodarek. Studium podregionu suwalskiego”. W związku z tym niezbędne jest powołanie Komisji
i recenzentów w jego przewodzie doktorskim. Zaproponował, aby recenzentami byli prof. dr hab.
K. Opolski z WNE UW i prof. dr hab. Jerzy Parysek z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Dariusz
Dziuba. Dziekan J.J. Michałek zaznaczył jednocześnie, że ten przewód doktorski został otwarty na RW
w marcu 2012, w związku z czym obowiązuje stara procedura, zgodnie z którą jeden z recenzentów
może być z macierzystego wydziału. Zaproponował, aby ta rozprawa była prowadzona w II Komisji
Doktorskiej.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr. Stanisława W. Cerana oddano 30 głosów: 26 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
się, 3 nieważne.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab. Jerzego Paryska na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr. Stanisława W. Cerana oddano 30 głosów: 26 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
się, 3 nieważne.
Ad. 23.
Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Michała Palińskiego pod tytułem
„The Economics of Privacy: the economic impact of data”. Sprawę zreferowała dr hab. Katarzyna
Śledziewska.
Dr hab. Śledziewska poinformowała, że mgr M. Paliński współpracuje z nią w DELabie, wspólnie
realizują projekty. Mgr M. Paliński uzyskał ostatnio grant Preludium. Jego rozprawa związana jest
z ekonomiką prywatności (RODO), a promotorem pomocniczym jest dr Maciej Sobolewski.
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Mgr M. Paliński jest bardzo aktywny naukowo. Napisał już dużo publikacji, a pierwsze z nich zostały
przyjęte do druku. Praca związana z RODO została złożona.
W głosowaniu tajnym za wszczęciem przewodu doktorskiego mgr. Michała Palińskiego
„The Economics of Privacy: the economic impact of data” oddano 30 głosów, wszystkie głosy za.
Ad. 24.
Dziekan J.J. Michałek zaproponował, aby promotorem rozprawy doktorskiej mgr. M. Palińskiego
została dr hab. Katarzyna Śledziewska.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr hab. Katarzyny Śledziewskiej na promotora w przewodzie
doktorskim mgr. Michała Palińskiego oddano 31 głosów, wszystkie głosy za.
Ad. 25.
Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Marty Sylwestrzak pod tytułem „Essays on
Social Preferences”. Sprawę zreferowała dr hab. Karolina Safarzyńska.
Dr hab. K Safarzyńska poinformowała, że od kilku lat współpracuje z mgr M. Sylwestrzak w ramach
projektu Juventus. Mgr Marta Sylwestrzak dotychczas opublikowała jeden artykuł, dwa kolejne
zostały złożone, a planowany jest kolejny. Dodała również, że tytuł rozprawy zostanie doprecyzowany
przed obroną.
W głosowaniu tajnym za wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Marty Sylwestrzak „Essays on
Social Preferences” oddano 29 głosów, wszystkie za.
Ad. 26.
Dziekan J.J. Michałek zaproponował, aby promotorem rozprawy doktorskiej mgr M. Sylwestrzak
została dr hab. Karolina Safarzyńska.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr hab. Karoliny Safarzyńskiej na promotora w przewodzie
doktorskim mgr Marty Sylwestrzak oddano 29 głosów, wszystkie głosy za.
Ad. 27
Wpłynął wniosek kierownika Zakładu Finansów Ilościowych o ogłoszenie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy w Zakładzie Finansów Ilościowych. Wniosek umotywowany jest przyczynami
dydaktycznymi.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto w/w wniosek.
Ad. 28.
Dr hab. Katarzyna Kopczewska poinformowała, iż jak co roku RW powinna podjąć uchwałę w sprawie
prowadzenia seminariów magisterskich przez osoby ze stopniem doktora. Lista zawierająca
51 seminariów została przesłana wcześniej członkom Rady Wydziału. Dr hab. K. Kopczewska wyraziła
zadowolenie, że zgłoszona została tak duża liczba seminariów.
W głosowaniu jawnym Rada Wydziała podjęła uchwałę w sprawie prowadzenia seminariów
magisterskich przez osoby ze stopniem doktora, przy jednym głosie wstrzymującym się.
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