Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 25 lutego 2004 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
- Dziekan przypomniał, że 3 marca o godz. 12.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się
uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego profesorowi Alasdairowi
Smith’owi. Prof. Wiśniewski zwrócił się do członków Rady Wydziału o jak najliczniejsze uczestnictwo w
uroczystości.
- Dziekan poinformował, że 18 lutego odbyła się sesja poświęcona pamięci profesora Czesława
Bobrowskiego. W sesji uczestniczyło wielu gości, referaty wygłoszone podczas obrad były fascynujące i
spotkały się z żywym odbiorem słuchaczy. Dziekan złożył szczególne podziękowania za wkład w
organizację sesji dr Małgorzacie Kuli oraz profesorom Władysławowi Bace i Aleksandrowi
Łukaszewiczowi.
- Dziekan poinformował, że odbędzie się sesja z okazji jubileuszu prof. Oskara Lange, której
przygotowaniem zajmuje się prof. dr hab. Jerzy Wilkin. Prof. Wilkin powrócił jeszcze do sesji ku czci
profesora Czesława Bobrowskiego podkreślając, że była ona niezwykle interesująca. Prof. Wilkin
wyrażając nadzieję, że przygotowywana sesja poświęcona prof. Oskarowi Lange przyciągnie również
liczne grono uczestników. Poinformował, że odbędzie się ona 28 maja i będzie nosiła tytuł „Czym jest
ekonomia polityczna dzisiaj?”.
-

Prodziekan prof. dr hab. Tomasz Żylicz poinformował, że zasady podziału środków na BST i BW
pozostają niezmienione w porównaniu z zeszłym rokiem. Prof. Żylicz zwrócił przy okazji uwagę, że
kierownicy katedr mogliby w większym stopniu naciskać na pozostałych pracowników, aby ci publikowali
w recenzowanych czasopismach oraz występowali na konferencjach zewnętrznych. Zdaniem dziekana
Żylicza przy podziale środków należy w pierwszym rzędzie brać pod uwagę dokonania naukowe
pracowników.

-

Dziekan przekazał informację Rektora nt. dodatkowego zatrudnienia. Obecna wersja projektu ustawy
o szkolnictwie wyższym przewiduje, iż w przypadku podwójnego zatrudnienia zainteresowany pracownik
powinien poinformować rektora o pracy na drugim etacie na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Rektor ma prawo nie zgodzić się na zatrudnienie na drugim etacie.

-

Rektor ogłosił skład Komisji do oceny konfliktu interesów w związku z podejmowaniem pracy poza
UW, do której weszli: prof. dr hab. Włodzimierz. Lengauer, prof. dr hab. Grzegorz Lisowski, dr hab.
Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Michał Szulczewski, prof.dr hab. Adam St. Zieliński oraz prof.
dr hab. T. Żylicz.

-

Senat sformułował uchwałę, w której stanowczo sprzeciwił się pomysłom nałożenia VAT na umowyzlecenia oraz umowy o dzieło.

-

Dziekan poinformował o problemach z rekrutacją w 2005 roku w związku z nowymi maturami.
Najważniejszym z nich jest to, że tylko część maturzystów będzie miała nowe matury i trzeba będzie
przeprowadzić rekrutację według starych i nowych zasad.

-

Dziekan powiedział, że jest szansa na odbudowę Wydawnictw Uniwersyteckich. Na sesji Senatu nowy
szef wydawnictw zaprezentował wizję rozwoju firmy, która ma publikować książki szybko, dobrze i tanio.

Dziekan zachęcał, by oddawać książki do druku do Wydawnictwa Uniwersyteckiego.
-

Dziekan poinformował, że BUW prowadzi usługę sprowadzania artykułów z czasopism (25 zł/ szt.), za
które można płacić z BW i BST. Najlepszym rozwiązaniem byłoby scentralizowanie tej działalności
poprzez pośrednictwo biblioteki wydziałowej, tak żeby nie sprowadzać dwa razy tego samego artykułu.

2. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił wyniki konkursu na prace magisterskie im. A. Semkowa. W tym
roku laureatami konkursu zostali mgr Michał Krawczyk oraz mgr Michał Czajkowski.
3. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła uzupełnienia i korekty do zasad rozliczeń pensum na rok
2003/2004. Według tych propozycji limit rozliczeń przy proseminariach zostaje obniżony do 15 osób
uczestniczących w zajęciach, przy czym jeden prowadzący nie może prowadzić nie więcej niż dwa
proseminaria. Prof. Sztanderska wprowadziła również sprostowanie odnośnie przelicznika przy
seminariach, który wynosi 1. Jednocześnie prof. Sztanderska zaproponowała poprawkę, według której
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przysługuje po osiągnięciu progu 180 godzin rozliczeniowych w
przypadku profesorów i adiunktów oraz 300 w przypadku wykładowców i starszych wykładowców (co w
obu przypadkach stanowi ok. 85% pensum). Rada przyjęła zaproponowane poprawki.
4. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła zasady rekrutacji na rok 2004 związane z wprowadzeniem
nowej matury (w załączeniu). Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie proponowane zasady.
5. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła skład Komisji Rekrutacyjnej zaproponowany przez dziekana prof. dr
hab. Mariana Wiśniewskiego (skład komisji w załączeniu).
6. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił wniosek o zgłoszenie do nagrody Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu dr Katarzyny Zawalińskiej za rozprawę doktorską pt. „The Competitiveness of Polish
Agriculture in the Context of Integration with the European Union” (wyd.WNE UW, Warszawa 2004)
napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wilkina. Rada jednogłośnie przyjęła decyzję o
zaakceptowaniu wniosku Komisji ds. przewodu doktorskiego, by następnie w głosowaniu tajnym
skierować pracę dr Katarzyny Zawalińskiej do nagrody MENiS (głosowało: 39, za: 36, przeciw: 1,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 2)
7. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Pawłowi Kaczmarczykowi (głosowało: 28). Jednocześnie przewodniczący prof. dr
hab. Tadeusz Kasprzak w imieniu Komisji zaproponował przekazanie pracy do nagrody MENiS w
przyszłym roku.
8. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Pawła Kaczmarczyka na
stanowisku adiunkta w Katedrze Demografii (głosowało: 39, za: 38, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0,
nieważnych: 1)
9. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu mgr Grzegorza Kuli na stanowisku
asystenta w Katedrze Ekonomii Sfery Publicznej (głosowało: 41, za: 38, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1,
nieważnych: 1)
10. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki
Markowskiej: prof. dr hab. Jerzego Śleszyńskiego (głosowało: 28, za: 26, przeciw: 1, wstrzymujących się:
0, nieważnych: 1) oraz prof. dr hab. Józefę Famielec z Akademii Ekonomicznej w Krakowie (głosowało:
30, za: 27, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 3).
11. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym jednogłośnie postanowiła wszcząć procedurę nostryfikacyjną

dyplomu doktorskiego mgr Grzegorza Kuli (głosowało: 28).
12. Rada Wydziału w głosowaniach tajnych zwolniła z postępowania nostryfikacyjnego p. Marcina
Krzysztofa Morawieckiego (głosowało: 30, za: 27, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0), a
następnie opowiedziała się za nostryfikacją jego dyplomu magisterskiego obronionego na Uniwersytecie w
Glasgow (głosowało: 29, za: 28, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).

