Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału
Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 20 kwietnia 2005 r.
1. Informacje z działalności WNE oraz sprawozdanie z obrad Senatu:
Prof. dr Zbigniew Chrupek poinformował, że wybory nowego dziekana odbędą się 11 maja o godz.
17.00.
Dziekan poinformował, że prof. dr hab. Andrzej Lubbe złożył podanie, żeby Uniwersytet Warszawski
nie był jego pierwszym miejscem pracy.
Prof. dr hab. Andrzej Lubbe przedstawiając przed Radą Wydziału powody swojej decyzji stwierdził, że nie
była ona łatwa szczególnie, że pracował wiele lat na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Lubbe
powiedział, że najważniejszym powodem jego odejścia jest odczuwany przez niego narastający brak
szacunku. Przejawia się to przede wszystkim niedostatecznym informowaniu o podejmowanych
rozstrzygnięciach, nie konsultowaniu decyzji w sytuacjach, które wymagają takiego uzgodnienia, wreszcie w
ignorowaniu zastrzeżeń przedstawianych władzom uczelni bądź wydziału. Profesor Lubbe jako przykład
podał zachowanie Pani Prorektor UW, która całkowicie zignorowała jego pismo z uwagami dotyczącymi
sposobu przyznawania podwyżek płac. Zdaniem Profesora Lubbe podobnie postępowano na WNE
ignorując jego veto odnośnie kandydatury dr Brzozowskiego na kierownika kierunku International
Economics. Profesor Lubbe zgłosił również zastrzeżenia, co do sposobu informowania o decyzjach
podejmowanych w związku z obsadą zajęć na studiach w Centrum Europejskim oraz do sposobu załatwienia
sprawy dr hab. Adama Koronowskiego.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek wyraził opinię, że dr Michał Brzozowski jest bardzo kompetentną osobą i
nadaje się na stanowisko kierownika kierunku International Economics. Prof. Michałek zauważył, że on także
czasem przegrywa głosowania, ale uznaje porażkę. W sprawie studiów w Centrum Europejskim, prof.
Michałek powiedział, że z racji tego, iż był odpowiedzialny za Studia Międzynarodowe, został wydelegowany
przez wydział do komisji mającej się zająć zmianami programu. Jak podkreślił prof. Michałek wszelkie
informacje starał się przekazywać do dziekanatu i dyskutować je podczas obrad Komisji Dydaktycznej.
Prof. Lubbe odnosząc się do wypowiedzi prof. Michałka stwierdził, że żadna katedra nie była konsultowana
w sprawie kandydatury dr Brzozowskiego i w ogóle nie próbowano dojść do konsensusu.
Prof. dr hab. Mirosława Lasek zapytała, czy wolno nam podejmować pracę na drugim etacie i być
zaliczanym do minimum kadrowego na drugiej uczelni.
Prof. dr Zofia Morecka zauważyła, że jeśli są osoby, które czują się źle na wydziale, to należy przeprowadzić
dyskusję na temat kondycji WNE.
Dr hab. Adam Koronowski powiedział, że podobnie jak w przypadku prof. Lubbe, on również nie otrzymał
odpowiedzi na pismo, które skierował do rektora. Dr hab. Koronowski podkreślił, że w sprawie
nieporozumień dotyczących jego osoby jedynie profesor Kleer zaprosił go na rozmowę, żeby wyjaśnić
zaistniałe wątpliwości.
Dziekan odpowiadając na wątpliwości prof. Lasek powiedział, że osoba mianowana na UW nie może

nigdzie oddać swoich uprawnień na poziomie magisterium. Można oddać uprawnienia na poziomie
licencjackim, Senat uważa jednak, że takie postępowanie jest naganne.
Dziekan poinformował, że w następną środę 27 kwietnia br. swój wykład inauguracyjny na WNE
będzie miał profesor Oded Stark.
Prof. Wiśniewski jeszcze raz przypomniał o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na
rzecz fundacji UW ze wskazaniem, żeby przekazane środki posłużyły naszemu wydziałowi. Dziekan
zaapelował o skorzystanie z tej możliwości.
Dziekan poinformował, że na przełomie września i października odbędzie na naszym wydziale
międzynarodowa konferencja pt. „Comparative Economic Analysis of Households’ Behaviour
(CEAHB): Old and New EU Members”.
Senat uchwalił podział dotacji budżetowej. WNE otrzymał 6,9 mln zł, nominalnie to o 23% więcej niż
w zeszłym roku, ale część zeszłorocznych podwyżek będzie finansowana z tej dotacji.
Przedstawiciel studentów zaprosił członków Rady Wydziału na Bal organizowany przez samorząd 22
kwietnia.
2. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła informację na temat wykonania pensum dydaktycznego na
WNE (w załączeniu).
Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda powiedziała, że dane przedstawione przez prof. Sztanderską pokazują,
iż pracując na WNE nie wiemy ile będziemy zarabiać. Kryteria podwyżek według prof. Liberdy są
uznaniowe. Różnice na poziomie adiunktów pomiędzy katedrami nie są merytorycznie uzasadnione, jest to
wynikiem polityki ustalających program zajęć.
Prof. dr hab. Marian Wiśniewski odparł, że przytoczone dane nie świadczą o wielkich dysproporcjach
pomiędzy katedrami.
Prof. Sztanderska powiedziała, że wydział cierpi na brak proseminariów z określonych dziedzin (np. z
finansów).
3. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w roku 2004
(w załączeniu).
Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski zauważył, że w rankingach wyższych uczelni przygotowywanych przez
różne czasopisma potencjał kadrowy WNE jest oceniany bardzo nisko.
Prof. Wiśniewski odpowiedział, że rankingi układane są tak, że dyskryminują wydziały uniwersyteckie, co
powoduje niską pozycję WNE. Sprostowania wysyłane do czasopism nie odnoszą żadnych skutków.
Dziekan podkreślił, że spośród wydziałów uniwersyteckich jesteśmy na pierwszym miejscu.
4. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił podział środków na badania statutowe pomiędzy katedry WNE
(w załączeniu).
5. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił informację na temat tegorocznej Konferencji Wydziałowej (w
załączeniu)
6. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła projekt uchwały rekrutacyjnej na rok 2006 (w załączeniu).
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła proponowaną uchwałę.
7. Prof. dr hab. Witold Koziński przedstawił propozycję utworzenia nowej specjalności European Finance
and Banking w ramach kierunku Finanse i Bankowość (w załączeniu). Rada Wydziału jednogłośnie

przyjęła proponowana propozycję.
8. Prof. dr hab. Władysław Sztyber w imieniu komisji przedstawił wniosek o dopuszczenie dr Janusza Kudły
do kolokwium habilitacyjnego (w załączeniu). Rada Wydziału w tajnym głosowaniu jednogłośnie przyjęła
wniosek komisji (głosowało: 34).
9. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu jednogłośnie przedłużyła zatrudnienie dr Pawła Kaczmarczyka na
stanowisku adiunkta w Katedrze Demografii (głosowało: 34).
10. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Piotrowi Łysoniowi (głosowało: 35, za: 33, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0).
11. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dariusza
Wierzby: prof. dr hab. Mirosławę Lasek (głosowało: 35, za: 30, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0,
nieważnych: 5) oraz prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza ze Szkoły Głównej Handlowej (głosowało: 35, za:
30, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 4).
12. Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda przedstawiła wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Anny
Gabryjelskiej przygotowującej pod kierunkiem prof. Liberdy pracę pt. „Wielowymiarowa analiza
jakościowa kapitału ludzkiego”. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu
przewodu doktorskiego mgr Anny Gabryjelskiej (głosowało: 33, za: 30, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3,
nieważnych: 0).
13. Prof. dr hab. Brunon Górecki przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Pawła
Strawińskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Góreckiego pracę pt. „Efektywność programów
pomocy publicznej”. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu
doktorskiego mgr Pawła Strawińskiego (głosowało: 37, za: 36, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1,
nieważnych: 0).
14. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu opowiedziała się za zwolnieniem z postępowania nostryfikacyjnego
Michała Mycka i uznaniem dyplomu Master of Philosophy in Economics wydanego w Wielkiej Brytanii przez
University of Oxford za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce
(głosowało: 35, za: 33, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
15. Sprawy różne:
Rada zatwierdziła wniosek prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem
mgr Iwonie Kowalskiej, która obroniła prace pod kierunkiem dr Tomasza Kopczewskiego .
Sekretarz Rady Wydziału
dr Maciej Tymiński

