PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 23 04 2008
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, wręczył dyplomy jubileuszowe prof. dr. hab.
Michałowi Gmytrasiewiczowi, prof. dr. hab. Wojciechowi Maciejewskiemu i dr Łucji
Lisieckiej oraz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW i następujące
informacje dotyczące spraw Wydziału:
I. Informacje Dziekana dotyczące WNE UW:
a. Pani Diana Krysińska została zatrudniona jako asystent koordynatora programu
Socrates-Erasmus, zastępując panią Martę Szugajew, która przeszła do pracy w BWZ
UW.
b. Komisja ds Promocji ma sekretarza w osobie pani Anny Gryc.
c. Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułów poinformowała WNE UW, że
wniosek o tytuł profesorski dla prof. dr hab. Mirosławy Lasek został pozytywnie
zaopiniowany i przekazany do Kancelarii Prezydenta. Gratulujemy.
d. Dziekanat dokonał drobiazgowego przeglądu stawek płac wszystkich pracowników
naukowo-dydaktycznych i dokonał kilku niewielkich korekt w przypadkach, gdy przyjęta
stawka wydawała się odpowiadać sytuacji sprzed kilku lat, która obecnie straciła
aktualność. Korekty te są drobne i nie powodują drastycznego wzrostu presji na budżet
Wydziału. Jednocześnie Dziekanat nie widzi możliwości zasadniczej zmiany relacji płac
dla poszczególnych typów stanowisk. Czym innym jest ewentualna zmiana zasad
naliczania i wypłacania premii dydaktycznych, co jednak powinno być zadaniem do
podjęcia w przyszłej kadencji władz dziekańskich.
e. Dziekan przypomniał o obowiązkowych (co kilka lat) badaniach lekarskich i
zaapelował do pracowników o wywiązywanie się z tego obowiązku (odpowiedni rejestr
prowadzi pani Ewa Stachowska). Poinformował również, że w sytuacji naruszania
obowiązków tego typu pracodawca może wyciągać wobec pracowników rozmaite
konsekwencje, np. odmówić podpisania umów o "wykonywanie utworu dydaktycznego"
(potrzebnych do uruchomienia naszych premii dydaktycznych)
f. W ocenie Dziekana Rektorat nie ma właściwego obrazu sytuacji lokalowej panującej na
poszczególnych wydziałach, zaś WNE jest uważany za jednostkę funkcjonującą w
"znośnych" warunkach. Fakt nie łamania przepisów BHP i przeciwpożarowych wynika ze
świadomej polityki WNE UW, by nie dopuszczać do dekapitalizacji i dewastacji budynku
i nie świadczy o tym, że warunki są "znośne". Budynek oddany w 2001 r. pozwolił na
zaspokojenie elementarnych potrzeb dydaktycznych, ale nie poprawił sytuacji
pracowników akademickich i administracyjnych. Dlatego władze WNE UW będą
stanowczo dążyć do pozyskania obszerniejszej siedziby albo na głównym kampusie (w
budynku przejmowanym po Akademii Medycznej), albo na Powiślu.
g. Profesorowie: Z. Hockuba, J. Kochanowicz, M. Okólski oraz J. Wilkin przedstawili
projekt uruchomienia studiów roboczo nazwanych "Ekonomia 2". Ich materiał został
przekazany Komisji Dydaktycznej do ewentualnego dalszego opracowania. Zdaniem
Dziekana idee projektu mogłyby skutkować uruchomieniem nowych specjalności pod
dwoma warunkami: (1) wykorzystania prowadzonego na WNE UW kierunku "Ekonomia"
(Wydział nie dysponuje zapasem minimum kadrowego, by uruchomić nowy kierunek); i

(2) nie podważania wysokiej oceny dotychczasowego kierunku "Ekonomia", który – jako
jedyny w kraju – został wyróżniony przez PKA.
II. Sprawozdanie z Senatu UW w dniu 16 kwietnia 2008 r.
a. Uniwersytet Warszawski został uznany za najlepszą uczelnię w kraju w rankingu
Dziennika. Rangę tę potwierdzają również stypendia dla młodych naukowców przyznane
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Około 1/5 wszystkich laureatów pochodzi z UW.
Z WNE UW tegorocznym stypendystą został mgr Bartłomiej Rokicki. Ubiegłoroczny
stypendysta, mgr Mikołaj Czajkowski, otrzymał przedłużenie stypendium na kolejny rok.
Dziekan pogratulował laureatom.
b. Senat UW przyjął do aprobującej wiadomości działania na UW zmierzające do
uczynienia naszej uczelni uniwersytetem otwartym. Jest to inicjatywa związana z faktem,
iż społeczeństwo starzeje się i potencjał intelektualny zgromadzony w szkołach wyższych
powinien w większym stopniu niż dotychczas być wykorzystywany na rzecz kształcenia
nie tylko studentów. Dotychczas UW angażował się w studia podyplomowe i "uniwersytet
trzeciego wieku". Natomiast "uniwersytet otwarty" ma na celu przygotowanie jeszcze
bogatszej oferty: poczynając od kursów dla licealistów, a kończąc na jednostkach
(zazwyczaj 30-godzinnych) prostszych niż studia podyplomowe. WNE UW może
partycypować zwłaszcza w obszarze IV "Biznes, Gospodarka i Prawo". Nasza oferta
dydaktyczna będzie wykorzystywać różne formy przekazu (elektroniczne i "realne").
c. W bieżącym tygodniu powinna zostać ogłoszona lista stypendiów rektorskich na rok
2008.
2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Prodziekan, prof. dr hab. Wojciech Otto przedstawił projekt budżetu WNE UW na rok
2008. Projekt ten – zgodnie ze Statutem UW – uwzględnia wyłącznie wpływy i sposoby
rozdysponowania środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.
Omawiając projekt budżetu, prof. W. Otto zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:
-

dotacja MEN w większym stopniu pokrywa koszty funkcjonowania Wydziału;

-

i dzięki temu w 2007 roku udało się zredukować o prawie 700 tys. zł (czyli ok. 50%)
zadłużenie Wydziału związane z budową nowego budynku

-

przedstawiony projekt budżetu WNE sporządzony został przy założeniu, że dotacja z
MEN utrzyma się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (jej rzeczywista
wartość w momencie prezentacji budżetu nie była znana).

W trakcie dyskusji dotyczącej przedstawionego budżetu prof. B. Liberda skrytykowała
zbyt niską w stosunku do potrzeb kwotę przeznaczoną na remonty budynków. Zwróciła
też uwagę na problem doktoranta z Afryki, który nie otrzymuje stypendium
doktoranckiego.
W głosowaniu jawnym Rada Wydziału przyjęła zaproponowany plan budżetu przy
jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się.
Przyjęty plan budżetu znajduje się w załączeniu.
4. Prodziekan, prof. dr hab. Wojciech Otto przedstawił informację na temat podziału
środków BST na 2008 rok. Podział środków BST między Katedrami jest dokonywany na

podstawie liczby punktów za publikacje z wagami: 50% punkty z 2007 roku, po 25%
punkty za publikacje z lat 2005 i 2006. Szczegółowa informacja dotycząca działalności
naukowej w WNE UW oraz podziału środków BST znajduje się w załączniku.
5. Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński przedstawił wniosek Komisji dotyczący wszczęcia
przewodu profesorskiego dr. Odeda Starka. W głosowaniu tajnym Rada Wydziału
wniosek przyjęła (oddano 23 głosy: 21 za i 2 przeciw). Na recenzentów dorobku
naukowego dr. Odeda Starka wyznaczono: prof. dr. hab. Marka Okólskiego z WNE UW
(22 głosy, wszystkie za) oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu
Łódzkiego (22 głosy: 21 za, 1 przeciw).
6. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Gabrieli
Grotkowskiej na stanowisku adiunkta na czas określony w Katedrze Makroekonomii i
Teorii Handlu Zagranicznego. Oddano 36 głosów, wszystkie za.
7. Na wniosek prof. dr hab. Jerzego Wilkina Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk
ekonomicznych mgr. Januszowi Krajewskiemu. Oddano 24 głosy, w tym: 20 za, 1
przeciw i 3 wstrzymujące się.
8. Na wniosek prof. dr hab. Jerzego Wilkina Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk
ekonomicznych mgr. Tomaszowi Potockiemu. Oddano 24 głosy, wszystkie za.
9. Na wniosek prof. dr hab. Jerzego Kleera powołano na recenzentów rozprawy doktorskiej
mgr Beaty Jajko prof. dr. hab. Michała Gmytrasiewicza z WNE UW (23 głosy, w tym: 18
za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się i 2 nieważne) oraz prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka z
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (23 głosy, w tym: 21 za i 2 nieważne).
10. Dr hab. Dariusz Dziuba wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Kamila
Kucharskiego, przygotowującego rozprawę pt. „Wpływ rozwiązań technologicznych na
efektywność gospodarowania zasobami nieruchomości w przedsiębiorstwach”. Rada
Wydziału przyjęła wniosek. Oddano 20 głosów: 18 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się.
11. Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała przedstawione przez Dziekana poprawki w
programie studiów Development Economics. Zmodyfikowany program tych studiów
znajduje się w załączniku.
12. Rada Wydziału zaakceptowała projekt uruchomienia studiów zaocznych pierwszego
stopnia „Ekonomia i Biznes”. Oddano 36 głosów: 20 za, 13 przeciw i 3 wstrzymujące
się. Szczegółowy opis i program tych studiów znajduje się w załączniku.

13. Sprawy różne:
Dziekan zaproponował powołanie komisji w składzie prof. U Sztanderska, dr D.
Milczarek-Andrzejewska, dr P. Strawiński oraz przedstawiciele doktorantów i studentów,
której zadaniem byłoby wypracowanie procedur rozwiązywania konfliktów dotyczących
podziału zajęć dydaktycznych występujących między prodziekanem ds. studenckich a
kierownikami katedr.
Prof. U. Sztanderska stwierdziła, że ewentualne problemy powinny być rozwiązywane w
drodze negocjacji prodziekana z kierownikami katedr. Prof. B. Liberda, dodała, że
powołanie takiej komisji osłabiłoby rolę kierowników katedr.
Dziekan wycofał wiosek, uznając, że wypracowywanie kompromisu jest rozwiązaniem
dobrym, natomiast postulat powołania takiej komisji pochodził od części pracowników.
Równocześnie zapowiedział, że zaproponuje odpowiednie procedury postępowania w
przypadkach, kiedy takiego kompromisu nie uda się osiągnąć.

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski

