Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w dniu
15.04.2015
W posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczyli:
1. Dr hab. Ewa Aksman
2. Prof. dr hab. Marek Bednarski
3. Dr hab. Michał Brzeziński
4. Prof. dr hab. Andrzej Cieślik
5. Dr hab. Mikołaj Czajkowski, prof. UW
6. Prof. dr hab. Dariusz Dziuba
7. Dr hab. Łukasz Hardt
8. Dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
9. Dr hab. Janusz Kudła, prof. UW
10. Dr hab. Cecylia Leszczyńska
11. Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda
12. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
13. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski (ZNP)
14. Dr hab. Wojciech Otto, prof. UW
15. Dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
16. Dr hab. Katarzyna Śledziewska
17. Dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW
18. Dr hab. Maciej Tymiński
19. Dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW
20. Dr hab. Włodzimierz Włodarski
21. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
22. Szymon Dederko
23. Dr Gabriela Grotkowska
24. Dr Anna Janicka
25. Dr Katarzyna Kopczewska
26. Dr Przemysław Kusztelak
27. Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
28. Dr Maria Ogonek
29. Mgr Piotr Ćwiakowski
30. Ewa Domańska
31. Mgr Beata Kąca
32. Jakub Alama
33. Wojciech Brosig
34. Jakub Malec
35. Monika Pomianek
36. Dawid Siwicki
37. Krzysztof Stelmach
Nieobecni byli:
1. Dr hab. Stanisław Kubielas, prof. UW
2. Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
3. Dr hab. Mieczysław Socha, prof. UW
4. Prof. dr Oded Stark
5. Dr hab. Joanna Tyrowicz
6. Dr hab. Włodzimierz Włodarski
7. Dr Agata Górny
8. Wojciech Brosig

9. Olaf Laszewicz
10. Piotr Wróbel
w tym:
1. Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
2. Dr hab. Mieczysław Socha, prof. UW
3. Dr hab. Joanna Tyrowicz
4. Dr Agata Górny
usprawiedliwili swoją nieobecność
Prodziekan WNE prof. U. Sztandar-Sztanderska otwierając posiedzenie wyjaśniła nieobecność
dziekana (służbowy wyjazd do Chin z zamiarem nawiązania współpracy dotyczącej uruchomienia
wspólnego programu kształcenia) i poinformowała zebranych o najważniejszych wydarzeniach na
Wydziale. W okresie od marcowej Rady Wydziału nie było posiedzenia Senatu. Opóźnia się
rozdysponowanie środków z dotacji na badania statutowe, ponieważ bardzo wiele osób nie wpisało
swoich publikacji do systemu PBN. Projekt uchwały na temat uczestnictwa pracowników WNE we
wnioskach grantowych innych instytucji, do którego przygotowania zobowiązała Dziekana
marcowa Rada Wydziału, został przygotowany i wysłany do konsultacji z pracownikami.
Prof. Sztandar-Sztanderska poinformowała, że w skład nowego Zakładu Finansów Ilościowych,
powołanego na mocy decyzji poprzedniej Rady, weszły następujące osoby: poza kierownikiem
dr hab. prof. UW Ryszardem Kokoszczyńskim, znaleźli się w nim dr Marcin Chlebus, dr Juliusz
Jabłecki, dr Paweł Sakowski, dr Robert Ślepaczuk, dr Piotr Wójcik, mgr Tomasz Skoczylas.

Ad. 1
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska zaproponowała uzupełnienie porządku obrad o punkt
5a „Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii”
Porządek obrad z proponowaną poprawką został jednogłośnie przyjęty.
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.03.2015
– ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zawojskiej (Incentive compatibility in stated
preference valuation methods) – ref. dr hab. M. Czajkowski, prof. UW
4. Otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bankowości,
Finansów i Rachunkowości – ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
5. Otwarcie konkursu na dwa stanowiska adiunktów w Katedrze Bankowości, Finansów
i Rachunkowości - ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
5a. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii
– ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
6. Powołanie Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Goczka
– ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
7. Zatrudnienie dr Katarzyny Dąbrowskiej-Gruszczyńskiej na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości –
ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
8. Zatrudnienie dr Agaty Górny na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu
w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii
– ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW

9. Zatrudnienie dr. Wojciecha Grabowskiego na stanowisku starszego wykładowcy
w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
10. Zatrudnienie dr Olgi Sionkowskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
11. Zatrudnienie mgr Katarzyny Pfeifer na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w
projekcie GENDEQU – ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW
12. Sprawy różne
Ad. 2.
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.03.2015 został jednogłośnie przyjęty po
uwzględnieniu poprawek redakcyjnych zgłoszonych przez dr hab. prof. UW Ryszarda
Kokoszczyńskiego.
Ad. 3.
Referując wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zawojskiej (Incentive compatibility
in stated preference valuation methods), dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski powiedział, że mgr
Zawojska od dłuższego czasu pracuje intensywnie nad tym samym tematem i że stan
zaawansowania jej pracy jest wystarczający.
W tajnym głosowaniu za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Ewy Zawojskiej opowiedziało się
19 członków Rady Wydziału, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ad 4
Przedstawiając wniosek o otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości, dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
przypomniała, że poprzedni konkurs zakończył się niepowodzeniem, bowiem nie zgłosił się żaden
kandydat. Tymczasem Katedra potrzebuje samodzielnego pracownika naukowego specjalizującego
się w finansach przedsiębiorstw.
Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym zdecydowała o otwarciu konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.
Ad. 5.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przedstawiła wniosek o otwarcie konkursów na dwa
stanowiska adiunktów w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Również i w tym
przypadku na poprzednie konkursy nie zgłosili się kandydaci. Zatrudnienie nowych osób jest
potrzebne zarówno ze względów dydaktycznych, jak i naukowych. Jeden z nowozatrudnionych
adiunktów powinien specjalizować się w finansach przedsiębiorstw, a drugi – w rachunkowości
Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym zdecydowała o otwarciu konkursów na dwa
stanowiska adiunktów w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.
Ad. 5a.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przedstawiła wniosek o otwarcie konkursu na
stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii. Nowa osoba miałaby prowadzić zajęcia
z mikroekonomii oraz innych przedmiotów związanych z mikroekonomią (dr hab. prof. UW
Mikołaj Czajkowski wymienił tu organizację rynku i teorię gier).

Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym zdecydowała o otwarciu konkursu na
stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii.
Ad. 6
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska poinformowała zebranych, że dr Łukasz Goczek
wystąpił do Centralnej Komisji o otwarcie postępowania habilitacyjnego i że CK przychyliła się do
jego wniosku. W związku z tym Kolegium Dziekańskie proponuje powołanie Komisji w sprawie
postępowania habilitacyjnego dr Goczka w składzie: dr hab. prof. UW Stanisław Kubielas
(recenzent), dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński (członek Komisji), dr hab. Michał Brzeziński
(sekretarz Komisji).
W tajnym głosowaniu za powołaniem Komisji w proponowanym składzie opowiedziało się 19 osób,
nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ad 7
Przedstawiając wniosek o zatrudnienie dr Katarzyny Dąbrowskiej-Gruszczyńskiej na stanowisku
starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
na trzy lata, dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska przypomniała, że zatrudnienie
w wymiarze pół etatu nie wymaga ogłaszania konkursu. Dr Dąbrowskiej-Gruszczyńskiej kończy się
okres rotacji i jest to jedyna droga do utrzymania jej zatrudnienia na WNE, na czym władzom
Wydziału bardzo zależy, po pierwsze ze względu na jej pracę nad habilitacją, a po drugie ze
względu na bardzo istotną rolę dydaktyczną. Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska
przypomniała, że dr Dąbrowska-Gruszczyńska była jednym z pomysłodawców i organizatorów
kierunku Finanse i nadal jest jego kierownikiem. Ponadto. dr hab. prof. UW
U. Sztandar-Sztanderska przypomniała, że cały etat starszego wykładowcy wiąże się z pensum
w wysokości aż 360 h. To powoduje, że dr Dąbrowska-Gruszczyńska jest zainteresowana
zatrudnieniem tylko na część etatu.
W tajnym głosowaniu za zatrudnieniem dr Katarzyny Dąbrowskiej-Gruszczyńskiej na stanowisku
starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
na trzy lata opowiedziało się 39 członków Rady Wydziału, 1 osoba była przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Ad 8
Prof. Sztandar-Sztanderska przedstawiła wniosek o zatrudnienie dr Agaty Górny na stanowisku
starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii na trzy
lata. Prof. Sztandar-Sztanderska wyjaśniła, że jest to sytuacja podobna do sytuacji
dr Dąbrowskiej-Gruszczyńskiej: dr Górny jest kierownikiem Zakładu i osobą niezwykle ważną dla
Wydziału.
Dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski spytał, czy na pracowników zatrudnionych w ten sposób
Wydział dostaje dotację z MNiSW.
W nawiązaniu do wypowiedzi prof. Czajkowskiego wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli
dr hab. prof. UW Sztandar-Sztanderska, dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski i dr hab. prof. UW
Wojciech Otto. Jej konkluzje można przedstawić następująco. Od tego roku dotacja ministerialna
nie obejmuje pracowników zatrudnionych na połowę etatu. Zarazem nie jest tak, że koszty
zatrudnienia pracowników pełnoetatowych są w pełni pokrywane przez dotację. Przykładowo,
wynagrodzenie adiunkta to koszt dla Wydziału ok. 80 tys. zł rocznie, podczas gdy nawet za
zatrudnienie profesora Wydział otrzymuje w dotacji algorytmicznej jedynie ok. 37 tys. Każdy
pracownik „zarabia” na wynagrodzenie finansowane z dotacji z Ministerstwa różnymi drogami:
poprzez samo zatrudnienie, poprzez pracę ze studentami, na których MNISW przekazuje osobną

część dotacji i poprzez aktywność naukową (w algorytmicznej części dotacji istnieje parametr
odnoszący się do projektów badawczych). Stosunek dotacji „na studentów” do dotacji „na
pracowników” jest jak 2,5 do 1. Zatem starszy wykładowca, który wykonuje pensum w wymiarze
zbliżonym do adiunkta, co prawda pomaga w uzyskaniu dotacji ministerialnej w stopniu mniejszym
niż adiunkt, ale różnica nie jest wielka. Ponadto części ruchome dotacji (np. zależne od liczby
studentów) stanowią ok. 35% jej kwoty, podczas gdy 65% dotacji to tzw. stała przeniesienia.
W tajnym głosowaniu za zatrudnieniem dr Agaty Górny na stanowisku starszego wykładowcy
w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii na trzy lata opowiedziało się
33 członków Rady Wydziału, 1 osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ad 9
Prof. Sztandar-Sztanderska przypomniała, że długo trwające postępowanie habilitacyjne
dr Wojciecha Grabowskiego zakończyło się niepowodzeniem. Upłynął zaś czas jego zatrudnienia
jako adiunkta. Dr Grabowski zadeklarował, że zamierza przygotować nową książkę i pracować nad
artykułami naukowymi. Wydaje się, że trzy lata dadzą mu szansę na uzupełnienie dorobku
naukowego. Dr Grabowski wypełnia obowiązki dydaktyczne na UW i wyróżnia się jeśli chodzi
o promowanie wysoko ocenianych prac dyplomowych.
W tajnym głosowaniu za zatrudnieniem dr Wojciecha Grabowskiego na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na trzy lata
opowiedziało się 30 członków Rady Wydziału, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się od
głosu.
Ad 10
Prof. Sztandar-Sztanderska przedstawiła wniosek o zatrudnienie dr Olgi Sionkowskiej na
stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów
i Rachunkowości na dwa lata. Prof. Sztandar-Sztanderska podkreśliła, że jest to sytuacja inna od
tych dyskutowanych wcześniej. Dr Sionkowska pochodzi z Ukrainy, jest biegłym rewidentem, ma
doktorat, specjalizuje się w rachunkowości i ma doświadczenie akademickie. Kończy studia
podyplomowe na Uniwersytecie w Gdańsku. Wyszła za mąż i przeprowadziła się do Warszawy.
Ponieważ specjalizuje się w dziedzinie, w której WNE odczuwa dotkliwe braki dydaktyczne,
władze Wydziału chciałyby ją zatrudnić na dwa lata tytułem próby. Dr Sionkowska poprowadziła
demonstracyjne zajęcia ze studentami obserwowane przez pracowników WNE.
Na pytanie prof. Otto, na jakiej uczelni dr Sionkowska
prof. Sztandar-Sztanderska odpowiedziała, że był to Uniwersytet w Odessie.

uzyskała

doktorat,

W tajnym głosowaniu za zatrudnieniem dr Olgi Sionkowskiej na stanowisku starszego wykładowcy
w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na dwa lata opowiedziało
się 30 członków Rady Wydziału, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
Ad 11
Prof. Sztandar-Sztanderska przedstawiła wniosek o zatrudnienie mgr Katarzyny Pfeifer na
stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w projekcie GENDEQU. Jest to projekt finansowany
z funduszy norweskich i kierowany przez dra Michała Krawczyka. Mgr Pfeifer została wybrana
z zachowaniem wszystkich procedur konkursowych.
W tajnym głosowaniu za zatrudnieniem mgr Katarzyny Pfeifer na stanowisku asystenta
w wymiarze ½ etatu w projekcie GENDEQU opowiedziało się 34 członków Rady Wydziału, nikt
nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 12.
Nie zgłoszono spraw różnych

