Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 8 grudnia 1999 r.
1. Informacje Dziekana
· Prof. Marian Wiśniewski serdecznie zaprosił w imieniu swoim oraz prof. Jerzego Wilkina i prof. Marka
Bednarskiego na sesję naukową zorganizowaną z okazji jubileuszu pani profesor Zofii Moreckiej. Sesja
odbędzie się 18 grudnia o godz. 12.00 w Sali Senatu UW, w pałacu Kazimierzowskim.
· Prof. Wiśniewski poinformował Radę Wydziału o decyzji Senatu UW, który na posiedzeniu 19 listopada
dokonał mianowania na profesorów nadzwyczajnych dwóch osób z grona pracowników WNE: doc. dr
Jakuba Michałka i dr hab. Józefa Oleńskiego.
·

Prof. Wiśniewski poinformował Radę Wydziału o przyznaniu nagród Ministra Edukacji Narodowej w
postaci rocznego stypendium dwojgu studentom WNE UW: Marzenie Rostek i Szymonowi
Pogorzelskemu.

· Prof. Wiśniewski poinformował Radę Wydziału o przyznaniu jednorazowej dotacji przez rektora UW na
uzupełnienie dziur płacowych. 18 354 złote z tej dotacji przeznaczono na podwyższenie stypendiów
doktoranckich, a 62 402 złote przeznaczono na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Dziekani
podjęli także decyzję o przeznaczeniu części pieniędzy na bony świąteczne w wysokości 400 złotych dla
pracowników Wydziału.
· Prof. Wiśniewski serdecznie zaprosił wszystkich pracowników wydziału na spotkanie świąteczne, które
odbędzie się we wtorek 21 grudnia o godzinie 15.00.

2.

·

Prof. Wiśniewski odniósł się do sprawy obciążenia umów o dzieło składką na ZUS. Zapoznał Radę
Wydziału z pomysłem prawników uniwersyteckich zastąpienia umowy cywilnej o dzieło z
przeniesieniem praw autorskich, która to umowa będzie obciążona składką, umową niecywilną o dzieło,
której przedmiotem jest przeniesienie prawa autorskiego, majątkowego. Prawnicy twierdzą, że dzieło w
postaci wykładu, ćwiczeń, artykułu naukowego doskonale wypełniają wszystkie atrybuty dzieła w sensie
niecywilnej umowy majątkowej. Ten nowy typ umowy majątkowej o dzieło daje możliwość
dobrowolnego ubezpieczenia się w ZUS-ie. Pracownik ma prawo zadecydować czy jego umowa ma
być objęta składką, czy też nie. Dziekani oczekują, że pracownicy na początku przyszłego roku złożą
deklaracje jaki ma być status ubezpieczeniowy zawieranych przez nich umów o dzieło.

·

Prof. Wiśniewski poinformował Radę Wydziału o zakupie komputerów ze środków przyznanych przez
KBN. Każda Katedra dostała nowy komputer. Prof. Wiśniewski zwrócił się z prośbą o zgłaszanie
starszych, zbędnych komputerów panu Rylskiemu. Zostaną one przekazane pracowni komputerowej i
będą służyły jako końcówki do poczty elektronicznej.

·

Prof. Wiśniewski poinformował Radę Wydziału o wydanym pozwoleniu na budowę auli. Wszystkie
kroki proceduralno-prawne zostały już sfinalizowane.

·

Prof. Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW. Senat
powoływał kolejne komisje senackie. Odbyła się także runda mianowań profesorskich: mianowano 11
profesorów zwyczajnych i 21 profesorów nadzwyczajnych. Senat zatwierdził zasady rekrutacji na
najbliższy rok akademicki oraz przyjął sprawozdanie kończącego kadencję Zarządu Fundacji UW.
Powołano nowy Zarząd Fundacji, do którego wszedł m.in. prof. Jerzy Wilkin.

Dr Urszula Sztanderska poinformowała Radę Wydziału o pracach Komisji ds. reformy studiów płatnych.
Zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Komisja opracowała projekt likwidacji studiów zaocznych I stopnia i
powołania w to miejsce pięcioletnich magisterskich wieczorowych studiów płatnych, z możliwością ich
zakończenia po 3 latach na poziomie licencjatu. Dr Sztanderska wnioskowała o zamknięcie rekrutacji na
studia zaoczne I stopnia, o otwarcie studiów wieczorowych zgodnie z projektem uchwały.

Prof. Wiśniewski przypomniał, że przesłanką dla takiej zmiany było poczucie dyskomfortu z jakości
studiów zaocznych. Wydział zaczął przegrywać w konkurencji ze studiami płatnymi oferowanymi przez
szkoły prywatne. Prof. Wiśniewski stwierdził, że Wydziału nie stać jest, z powodów organizacyjnych, na
prowadzenie trzech toków studiów: dziennych, zaocznych i wieczorowych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu magisterskich
wieczorowych studiów płatnych oraz poparła inne wnioski zgłoszone przez dr Sztanderską.
3.

Dr Urszula Sztanderska przedstawiła Radzie Wydziału propozycje stawek opłat za studia zaoczne i
wieczorowe. Propozycje te znajdują się w Regulaminie opłat za zajęcia dydaktyczne na WNE UW w
roku akademickim 2000/2001. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła Regulamin.

4.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił Radzie Wydziału Zasady rozliczania i wynagradzania przez
WNE zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników własnych. Prof. Wiśniewski dodał, że
przeprowadzone symulacje dowodzą, iż kwoty wypłacane według nowych zasad będą zbliżone do
wypłaconych w tym roku, nie są to zatem zmiany, które powodowałyby pogorszenie sytuacji pracowników.

Z uwagi na kontrowersje jakie wywołała prezentacja Zasad, przedstawiamy przebieg dyskusji wokół
proponowanych zmian.
·

Prof. Maciejewski zapytał czy w związku z proponowanymi zasadami rozliczania i wynagradzania
zmieniają się warunki wynagradzania doktorantów, wynikające np. z różnicy pensum. Doktoranci mają
pensum w wysokości 90 godzin, dodatkowe pieniądze otrzymywaliby według nowych zasad dopiero po
przekroczeniu 120 godzin.

·

Dr Sztanderska przyznała, że dodatkowe pieniądze za pracę ponad pensum będą wypłacane
doktorantom dopiero po przekroczeniu 120 godzin (do tej pory po przekroczeniu 105 godzin). Przeliczniki
pozwalają jednak znacznie zmniejszyć konieczną do przepracowania liczbę godzin, jeśli zajęcia
prowadzone będą w soboty i niedziele (przelicznik 1,5).

·

Prof. Wiśniewski w uzupełnieniu dodał, że w nowym systemie tkwi zachęta dla doktorantów, aby limit
90 godzin był przekraczany. Zapewnił ponadto, że warunki dla doktorantów nie ulegają zmianom.

·

Prof. Bednarski zadał pytanie odnośnie punktu 1 Zasad. Dotyczy on rozliczania zajęć prowadzonych
poza WNE na studiach płatnych. Według tego punktu Wydział nie rozlicza ani nie płaci wynagrodzeń za
takie zajęcia. Prof. Bednarski prosił o wyjaśnienie, czy to oznacza, że Wydział nie płaci za te zajęcia
pieniędzy, czy też nie wlicza ich do pensum uniwersyteckiego.

·

Dr Sztanderska zwróciła uwagę na fakt, że różnego rodzaju studia płatne: zaoczne, wieczorowe,
uzupełniające prowadzone na Uniwersytecie tworzą konkurencyjny popyt na pracę pracowników
naszego Wydziału. Podejmują oni zajęcia z pominięciem Wydziału. Nie są to zajęcia, o których
prowadzenie Wydział zwraca się do pracowników. Uniwersytet nie honoruje takich zajęć w
sprawozdaniach naszego Wydziału. Dr Sztanderska wyraziła swoje stanowisko, że z punktu widzenia
Wydziału te zajęcia są sprawą indywidualną pracowników i proponowała nie wliczać ich do pensum.

·

Prof. Bednarski zwrócił uwagę, że jest zatrudniony na Uniwersytecie, a nie na Wydziale Nauk
Ekonomicznych. Prace wykonywane są na rzecz Uniwersytetu powinny być włączone do pensum,
według którego Uniwersytet a nie WNE płaci pensje. Zdaniem prof. Bednarskiego nie jest w porządku
sytuacja, gdy pracy wykonanej na Uniwersytecie nie wlicza się do pensum.

·

Prof. Wiśniewski rozstrzygnął tę kwestię. Zajęcia prowadzone na innych wydziałach Uniwersytetu
wlicza się do pensum uniwersyteckiego.

·

Prof. Opolski zapytał, co robić w sytuacji gdy pracownicy zatrudnieni na płatnych studiach
podyplomowych nie chcą otrzymywać wynagrodzenia, lecz jedynie wliczyć godziny tam przepracowane
do pensum.

·

Prof. Wiśniewski odpowiedział, że należy w takiej sytuacji wliczyć te godziny do pensum, gdyż

finansowo jest to korzystne dla Wydziału.
· Prof. Wilkin nawiązał do wątpliwości prof. Bednarskiego. Rozumiał to zaniepokojenie, gdyż sam odniósł
wrażenie, że zajęcia poza Wydziałem na studiach płatnych nie są wliczane do pensum. Przypomniał
słowa prof. Lewandowskiego, który uważał, że Katedry powinny pełnić działalność usługową poza
własnym Wydziałem. Prof. Wilkin wskazał na paradoksy proponowanego systemu wynagradzania, np.
wymagający dużych przygotowań wykład dla studentów socjologii będzie wynagradzany gorzej niż
konwersatorium dla małej grupy na naszym Wydziale. To, które zajęcia pracownik podejmie jest
oczywiście jego wyborem. Wybór taki odbywa się jednak ze szkodą dla Uniwersytetu.
·

Prof. Wiśniewski stwierdził, że pensum jest wielkością statystyczną. Wszelka aktywność prowadzona
przez pracownika w ramach Uniwersytetu, niezależnie od tego czy jest płatna, czy niepłatna, powinna
być zgłaszana i odnotowywana. Prof. Wiśniewski rozumiał potrzebę świadczenia usług na rzecz innych
wydziałów. Przypomniał jednak, że pieniądze na wynagrodzenia pochodzą od studentów zaocznych
WNE. Nie mogą oni fundować zajęć dla studentów socjologii.

·

Dr Sztanderska poinformowała Radę, że prawie wyłącznie zajęcia obce na Wydziale pochodzą ze
Studium Języków Obcych i z Wydziału Matematyki. Wydział ma także niewielką liczbę godzin z
Wydziału Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji. Wydział nasz nie mógł przez długi czas
zorganizować zajęć z księgowości, gdyż Wydział Zarządzania nie był zainteresowany świadczeniem
usług zewnętrznych w formie niepłatnej. Z kolei WNE świadczy usługi wydziałom Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych, które prowadzą dużo kursów płatnych. Tym samym de facto sponsorujemy
wydziały, które same zarabiają.

·

Prof. Lubbe miał zastrzeżenia w stosunku do proponowanych Zasad, m.in. do różnych stawek w
zależności od tego czy zajęcia prowadzone są na Wydziale, czy poza Wydziałem. Różnicowane są
bowiem w ten sposób dochody. Prof. Lubbe wyraził także zdanie, że Wydział nie powinien finansować
z własnych pieniędzy edukacji studentów innych wydziałów.

·

Prof. Wilkin proponował wypracowanie funduszu wyrównawczego, który skorygowałby różnice w
stawkach płaconych za zajęcia poza Wydziałem.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie przeciwnym, przyjęła Zasady rozliczania i
wynagradzania przez WNE zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników własnych.
5.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski zapoznał Radę Wydziału ze standardem materiałów do informatora
wydziałowego zawierającego informacje o zajęciach dydaktycznych na WNE oraz informacje o
pracownikach WNE. Poprosił o składanie materiałów dotyczących zajęć prowadzonych w roku
akademickim 1999/2000 do 20 stycznia 2000.

6.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości i Finansów
dr Janusza Kudły.

7.

Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Wawrzyniewiczowi,
który 17 listopada br. obronił pracę doktorską pt. Instytucjonalizacja i kierunki polityki pieniężnej w
Polsce w latach 1990-1996.

8. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Siwińskiej.
9. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Jana Gadomskiego.
10. Dr Sztanderska poinformowała członków Rady Wydziału o skierowanym do każdego pracownika piśmie z
prośbą o podanie 4 godzin tygodniowo, podczas których mogą być do dyspozycji Wydziału.
Sporządził:
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