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Lista kandydatów na członków
Rady Polityki Pieniężnej
Marek Chrzanowski
(ur. 25 stycznia 1981 roku) – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.
W 2006 roku obronił doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Zawodowo związany z SGH, gdzie pracuje w Zakładzie Polityki Gospodarczej (do
2012 Katedra Polityki Gospodarczej) na stanowisku adiunkta. Kierownik Podyplomowych Studiów
Administrowania Funduszami Unijnymi, członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Redaktor naczelny czasopisma „Polityka Gospodarcza”. Od października 2015 roku członek
i koordynator prac w sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość w Narodowej Radzie Rozwoju
powołanej przez Prezydenta RP.
Od 2009 roku Prezes Instytutu Gospodarki Narodowej – stowarzyszenia zajmującego się
prowadzeniem badań oraz formułowaniem i propagowaniem strategii w dziedzinie życia publicznego
i gospodarczego. W latach 2003-2005 przewodniczący Sekcji Biznesu Międzynarodowego Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Kierownik lub członek zespołu analitycznego w projektach badawczych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Autor publikacji naukowych z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej oraz oceny
instrumentów polityki gospodarczej i społecznej.
UZASADNIENIE
Pan Marek Chrzanowski spełnia kryteria wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej wynikające
z odpowiednich ustaw. Dr Marek Chrzanowski, adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, jest cenionym i rozpoznawalnym w środowisku naukowym
badaczem polityki fiskalnej i monetarnej, co znajduje potwierdzenie również w jego dorobku
naukowym, popularyzatorskim i dydaktycznym. W dorobku dr Chrzanowskiego można wskazać
publikacje poświęcone wspólnej polityce monetarnej w Unii Europejskiej, wyzwaniom wobec polityki
fiskalnej i monetarnej związanym z kryzysem w sektorze finansów publicznych czy towarzyszącym
im działaniom stabilizacyjnym.
Wiedza i dorobek naukowy dr Marka Chrzanowskiego w pełni uzasadniają wybór na członka Rady
Polityki Pieniężnej.
Kandydat zgłoszony przez senatorów: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława
Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda.
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Marek A. Dąbrowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Makroekonomii
ur. 27 listopada 1973, żonaty, dwie córki

WYKSZTAŁCENIE
wrzesień 2005

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowanie modeli kursu walutowego
równowagi w perspektywie członkostwa Polski w Unii Gospodarczej
i Walutowej” (praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja
Wojtyny)

czerwiec 2000

Magister prawa (kierunek: Prawo)
Uniwersytet Jagielloński
tytuł pracy magisterskiej „Powstanie zobowiązania z weksla zupełnego
i weksla in blanco” (praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Ireneusza
Weissa)

luty 1997

Magister ekonomii (kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
i polityczne)
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
tytuł pracy magisterskiej „Ryzyko kursowe w transakcjach handlu
międzynarodowego” (praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab.
Andrzeja Wojtyny)

Postępowanie habilitacyjne w toku. W dniu 10 listopada 2015 r. Komisja Habilitacyjna przyjęła uchwałę
rekomendującą Radzie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplinie
ekonomia). Głosowanie Rady Wydziału zaplanowano na 14 grudnia 2015 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1997-

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Makroekonomii:
– adiunkt, 2005– asystent, 1997-2005

2000-2002

Małopolski Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej
i Funduszy Pomocowych, Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Banku
Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” (1/2 etatu)

2013-

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Argumenta Oeconomica
Cracovienia” od maja 2013 r.
czasopismo wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2013-

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Entrepreneurial Business
and Economics Review” od października 2013 r.
czasopismo wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
Dąbrowski, M.A., Śmiech, S., Papież, M. (2015), Monetary policy options for mitigating the impact of the
global financial crisis on emerging market economies, „Journal of International Money and Finance”
Vol. 51: 409-431.
Dąbrowski, M.A. (2015), Did the Great Deflation of 1929-33 really have to happen? A reconsideration of the
inevitability of the Great Deflation view, „European Review of Economic History” 9(3): 235-254.
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Dąbrowski, M.A., Papież, M., Śmiech, S. (2015), Causal relations between nominal exchange rates and
monetary fundamentals in Central and Eastern European countries, „Economics of Transition” 23(1): 45-73.
Dąbrowski, M.A., Papież, M., Śmiech, S. (2014), Exchange rates and monetary fundamentals in CEE countries:
Evidence from a panel approach, „Journal of Macroeconomics” Vol. 41: 148-159.
Śmiech, S., Papież, M., Dąbrowski, M.A. (2015), Does the euro area macroeconomy affect global commodity
prices? Evidence from a SVAR approach, „International Review of Economics and Finance” Vol. 39: 485503.
Dąbrowski, M.A. (2014), Zagrożenia dla zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w krajach na średnim
poziomie rozwoju, w: A. Wojtyna, red., Charakter ożywienia po kryzysie, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa, s. 50-80.
Dąbrowski, M.A. (2013), Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej
równowagi makroekonomicznej, w: A. Wojtyna, red., Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 132-165.
Dąbrowski, M.A. (2012), Amortyzacja zaburzeń gospodarczych przez gospodarki wschodzące w czasie kryzysu
2008-2010 za pomocą kursu walutowego i rezerw dewizowych, w: A. Wojtyna, red., Efekty działań
antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
s. 33-64.
Dąbrowski M.A. (2011), Rozprzestrzenianie się kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej – analiza
znaczenia systemu kursu walutowego, w: J. Czekaj, S. Owisiak, red., Mechanizmy funkcjonowania strefy
euro: wybrane problemy II, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków, s. 11-35.
Dąbrowski M.A. (2010), Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie
narodowym a kursem walutowym, w: A. Wojtyna, red., Zależności między produktywnością, dochodami
i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
s. 15-37, ISBN: 978-83-208-1869-7.
Wajda-Lichy, M., Dąbrowski, M.A. (2010) Strategie rozszerzenia strefy euro, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Dąbrowski M. A., Searching for Optimum Conversion Rate, w: A. Surdej, red., Global Financial Crisis and
Euro Zone Enlargement, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Szopa, B., Dąbrowski, M.A, Kawa, P. (2008), Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu
dochodu na poziomie makro- i mikroekonomicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków
Dąbrowski, M.A. (w druku), Mechanizmy osiągania zewnętrznej równowagi makroekonomicznej przez kraje
strefy euro, w: A. Wojtyna, red., Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro: rozbieżne interesy
ekonomiczne różnych grup krajów, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 50-80.
Dąbrowski, M.A., Wróblewska, J. (w przygotowaniu), Exchange rate as shock absorber in Poland and Slovakia:
BSVAR models with common serial correlation, artykuł przesłany do publikacji w „Economic Modelling”,
artykuł jest obecnie w recenzji.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
Udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Ostatnio:






Macroeconometric Workshop, Berlin, 27-28 listopada 2015, organizator: German Institute for
Economic Research,
42nd Macromodels International Conference, Trzebieszowice, 16-18 listopada 2015, organizator:
Katedra Modeli I Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitet Statystyki i
Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk,
17th EBES Conference - Venice, Wenecja, 15-17 października 2015, organizator: Eurasia Business and
Economics Society,
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie
i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, Zakopane, 12–15 maja 2015 r., organizatorzy:
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Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet
Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowa za osiągnięcia naukowe za współautorstwo książki
pt. „Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju”, nagroda otrzymana
15 września 2009.
Medal Brązowy za długoletnią służbę (Nr 273‐2012‐162), postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 czerwca 2012.
Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej
otrzymywane w latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie
naukowej otrzymywane w latach: 2013, 2014, 2015.

POPULARYZACJA NAUKI
Popularyzacja wiedzy ekonomicznej w mediach:


udział w programie telewizyjnym „Ekonomia z ludzką twarzą” (TVP Info), odcinek 33 (emisja w maju
2011),
 wywiady udzielone dziennikarzom na temat bieżących problemów gospodarczych: „Dziennik Polski”,
„Tygodnik Solidarność”,
 udział w programach radiowych: Radio TOK FM (program EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka)
(pięć razy, ostatnio wrzesień 2015), Radio Kraków (dwa razy), Radio KRK FM (raz), studenckie radio
Radiofonia (kilka razy).
Przekłady prac naukowych:


udział w przekładzie z języka angielskiego pięciu książek z zakresu ekonomii. Przekłady książek
wydane m.in. przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Wolters Kluwer Polska,
 przekład ok. 20 artykułów z dziedziny ekonomii (w tym wykłady z okazji otrzymania nagrody
im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii). Przekłady artykułów opublikowano w „Gospodarce Narodowej”
w ramach rubryki „Z ekonomii światowej”.
Wykłady dla studentów i pracowników naukowych uczelni zagranicznych:


referat pt. „Transition in Poland: from Centrally Planned to Market Economy” wygłoszony w
konsulacie Stanów Zjednoczonych w Krakowie dla pracowników naukowych i studentów Washington
and Jefferson College (Washington, Pennsylvania, Stany Zjednoczone), Kraków, 20 stycznia 2011,
 referat pt. „Dilemmas of stabilisation policy during difficult economic times: macroeconomic
perspective” wygłoszony w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dla pracowników naukowych
i studentów Fairleigh Dickinson University (Teaneck, NJ, Stany Zjednoczone), Kraków, 14 czerwca
2012,
 dwa wykłady pt. „Exchange rate regime and macroeconomic policy in an open economy” wygłoszone
w Grand Valley State University dla studentów tamtejszego uniwersytetu, Grand Rapids, MI, Stany
Zjednoczone, październik 2007.
Współorganizacja cyklu spotkań „Zaufanie i przedsiębiorczość”. Projekt jest skierowany do studentów
i absolwentów uczelni wyższych i ma na celu kształtowanie u jego uczestników postawy, pozwalającej na
postrzeganie otaczającej rzeczywistości oraz niepewnej przyszłości jako szansy a nie tylko jako zagrożenia.
Projekt objęty patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Udział w panelu dyskusyjnym „Między oczekiwaniami a nadzieją w gospodarce” zorganizowanym w ramach
Dni Jana Pawła II na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 4 listopada 2014.
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Prowadzenie warsztatów z zakresu mikro- i makroekonomii w ramach warsztatów szkoleniowych „Ekonomia
i ewangelia” zorganizowanych przez Instytut myśli Józefa Tischnera i Narodowy Bank Polski
(4 października 2009 w Rzeszowie, 11 lutego 2010 w Rudach, 24 maja 2010 w Radomiu).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Zajęcia dydaktyczne prowadzone po uzyskaniu stopnia doktora w macierzystej Uczelni:


wykłady i ćwiczenia na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia
z następujących przedmiotów: makroekonomia, ekonomia matematyczna, ekonomia integracji
europejskiej, strategie rozszerzenia strefy euro, advanced economics, macroeconomics II, economics of
european integration,
 zajęcia na studiach doktoranckich z przedmiotów: przegląd współczesnych teorii i modeli
ekonomicznych, contemporary issues in macroeconomics, international economics,
 zajęcia na studiach podyplomowych z przedmiotów: ekonomia, economics oraz zajęcia w ramach kursu
„Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, którego współorganizatorem jest Narodowy Bank Polski.
Zajęcia prowadzone poza macierzystą jednostką po uzyskaniu stopnia doktora (w ramach umowy o dzieło):




makroekonomia: zajęcia dla studentów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa
Tischnera w Krakowie, prowadzone w latach 2007/2008 – 2009/2010,
makroekonomia II: zajęcia dla studentów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Krakowie, prowadzone w latach 2005/2006 – 2009/2010,
zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”
zorganizowanych przez Narodowy Bank Polski i Uniwersytet Rzeszowski w latach 2009/2010 –
2013/2014.

DODATKOWE INFORMACJE
Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki:


„Związki między przyczynami wahań realnych kursów walutowych a skutecznością mechanizmu
dostosowań kursowych do wstrząsów finansowych i gospodarczych w krajach Europy Środkowej”
(projekt przyjęty do finansowania w maju 2013 r.),
 „Zależności przyczynowe między nominalnymi kursami walutowymi a podstawowymi zmiennymi
makroekonomicznymi w europejskich gospodarkach wschodzących – podejście z wykorzystaniem
klasy modeli bazujących na wartości bieżącej” (projekt przyjęty do finansowania w maju 2014 r.)
 „Wiarygodna klasyfikacja faktycznych systemów kursu walutowego: konstrukcja i zastosowanie do
oceny relacji między elastycznością kursu walutowego a zmiennością produkcji” (projekt przyjęty do
finansowania w listopadzie 2015 r.)
Staż badawczy w Grand Valley State University (Grand Rapids, MI, Stany Zjednoczone) w okresie wrzesieńpaździernik 2007 r.
Autorstwo ekspertyzy nt. "Kryzys gospodarczy w latach 2008-2009: przyczyny, przebieg i wpływ
na gospodarki Polski, Kazachstanu i Rosji", Kraków 2011, ekspertyza napisana pod kierunkiem prof. UEK
dra hab. Aleksandra Surdeja.
Członek Komisji ds. Dydaktyki Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w latach 2006-2008
(główne zadanie: opracowanie programu studiów dla kierunku International Business Studies, studia
w języku angielskim).
Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej pt. „Kurs walutowy jako główna determinanta odporności polskiej
gospodarki na światowy kryzys finansowy i gospodarczy” Pana mgr. Adama Twardosza (przewód doktorski
otwarty uchwałą Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 2 czerwca 2014 r.).
Opieka naukowa nad studenckim Kołem Naukowym Makroekonomii i Gospodarki Światowej od 2006 r.
Znajomość języka angielskiego – biegle.
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UZASADNIENIE
Platforma Obywatelska zgłasza Pana doktora Marka Andrzeja Dąbrowskiego jako kandydata
na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej.
Zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „W skład Rady Polityki
Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby
wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, Sejm i Senat”.
W ocenie Klubu Senackiego Platformy Obywatelskiej Pan dr Marek A. Dąbrowski spełnia
określone w Konstytucji RP wymogi stawiane kandydatowi na członka Rady Polityki Pieniężnej. Bez
wątpienia jest osobą, która wyróżnia się wiedzą z zakresu finansów. Świadczy o tym jego kariera
zawodowa: od początku aktywności zawodowej koncentrował się w pracy naukowo-badawczej na
polityce pieniężnej oraz kursowej. Najważniejszymi rezultatami tej pracy były: rozprawa doktorska,
którą poświęcił zagadnieniu określenia kursu walutowego równowagi dla gospodarki polskiej
(„Zastosowanie modeli kursu równowagi w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej
i Walutowej”), oraz publikacje w renomowanych czasopismach z zakresu ekonomii i finansów
wydawanych w kraju (np. „Ekonomista”, “Gospodarka Narodowa”) i za granicą (np. „Journal of
International Money and Finance”, “International Review of Economics and Finance”). W ostatnich
latach przygotował cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. „Rezerwy dewizowe jako instrument
zapobiegania kryzysom finansowym i łagodzenia ich przebiegu w gospodarkach wschodzących ”.
W dniu 14 grudnia 2015 r. Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Ekonomicznego

w

Krakowie

będzie

głosowała

uchwałę

w sprawie

nadania

Panu

Markowi

A. Dąbrowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Pan dr Dąbrowski posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczanie w zakresie polityki
pieniężnej. Potwierdzają to jego liczne publikacje w bardzo dobrych czasopismach krajowych
i zagranicznych, a także współautorstwo kilku książek, w których zajmował się m.in. kwestiami
polityki pieniężnej i kursowej, stabilnością międzynarodowego systemu walutowego, utrzymywaniem
zewnętrznej równowagi makroekonomicznej przez kraje na średnim poziomie rozwoju (a właśnie do
tej grupy krajów należy Polska) oraz procesami integracji monetarnej w Unii Europejskiej. Za pracę
naukową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UEK zarówno za osiągnięcia zespołowe, jak
i indywidualne, a także przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nagroda zespołowa za
współautorstwo książki pt. „Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie
rozwoju”). Ponadto, jego wiedza i doświadczenie znalazła potwierdzenie w ocenach ekspertów
Narodowego Centrum Nauki (NCN) – zgłoszone przez Pana dra Dąbrowskiego projekty badawcze
zostały trzykrotnie zakwalifikowane do finansowania ze środków NCN (w latach 2013, 2014 oraz
2015).
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Gruntowna wiedza i doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej, którą posiada Pan dr Marek
A. Dąbrowski, dają gwarancję, że będzie w sposób fachowy i bezstronny wywiązywał się
z obowiązku działania zgodnie z celami Narodowego Banku Polskiego (NBP), który na wszystkich
członków Rady Polityki Pieniężnej nakłada art. 13 ust. 4 ustawy o NBP.
Pan dr Marek A. Dąbrowski jest obecnie zatrudniony obecnie na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną. Nie jest i nie był
członkiem żadnej partii politycznej. Z tego względu jego kandydatura spełnia także wymogi
sformułowane w art. 14 ust. 1 ustawy o NBP, zgodnie z którym „W okresie kadencji członek Rady nie
może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza
pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, a za zgodą Rady wyrażoną w drodze uchwały
(bez udziału zainteresowanego) – dopuszczalna jest działalność w organizacjach międzynarodowych.”
Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Klub Senacki Platformy Obywatelskiej z pełnym
przekonaniem rekomenduje Pana dr. Marka A. Dąbrowskiego jako bardzo dobrego, wyróżniającego
się wiedzą z zakresu finansów kandydata na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej.
Kandydat zgłoszony przez senatorów: Mieczysława Augustyna, Ryszarda Bonisławskiego, Bogdana
Borusewicza, Piotra Florka, Bogdana Klicha, Jana Filipa Libickiego, Marka Rockiego, Grażynę
Sztark, Piotra Wacha.
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Eugeniusz Gatnar
Urodziłem się w 1960 roku w Wodzisławiu Śląskim. Ukończyłem studia ekonomiczne na Wydziale
Zarządzania Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach. W roku 1993 uzyskałem stopień naukowy
doktora nauk ekonomicznych, a roku 1999 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych. W roku 2009 Prezydent RP nadał mi tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk
ekonomicznych.
Od roku 1993 jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytety Ekonomicznego
w Katowicach obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Analiz Gospodarczych
i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. W latach 2002-2010 pełniłem kolejno funkcję
prodziekana oraz dziekana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Ponadto, w latsvh 2012-2014 byłem także zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbyłem staże naukowe w Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (Francja), University of
Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania), University of Cambridge (Wielka Brytania), Arnhem
Business School w Arnhem (Holandia).
Jestem autorem przeszło 160 prac naukowych, w tym: 5 monografii naukowych i 4 podręczników.
Byłem promotorem 7 prac doktorskich oraz recenzentem w wielu przewodach doktorskich,
habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Wygłosiłem referaty na wielu
konferencjach krajowych i zagranicznych.
Obecnie jestem członkiem Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym
Rady Programowej „Gazety Bankowej”.
Uzyskałem nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską (1994),
pracę habilitacyjną (2000) oraz za książkę pt. „Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji”
(2002).
W 2000-2008 byłem Członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a w okresie
2008-2010 członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie. W latach 2007-2010 byłem
doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie Sławomira Skrzypka.
W dniu 25 marca 2010 roku Pan Prezydent Lech Kaczyński, na wniosek Prezesa Sławomira Skrzypka,
powołał mnie w skład Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008). W dniu 18 marca 2010 roku Prezydent RP Lech
Kaczyński odznaczył mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). W roku 2015
Prezydent RP Andrzej Duda przyznał mi Krzyż Wolności i Solidarności.
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Warszawa, 17 grudnia 2015 r.

UZASADNIENIE
Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pana prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara jako kandydata na stanowisko
członka Rady Polityki Pieniężnej.
Zgodnie z art. 227 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „W skład Rady Polityki Pieniężnej
wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się
wiedzą z zakresu finansów, powoływane na okres 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, Sejm i Senat”.
W opinii Grupy Senatorów Prawa i Sprawiedliwości p. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar spełnia
określone w Konstytucji wymogi stawiane kandydatowi na członka Rady Polityki Pieniężnej.
1. Posiada tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, uzyskany w roku 2009 oraz dorobek
liczący ok. 160 publikacji naukowych, w tym 5 monografii naukowych. Od roku 2001 jest
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach. Obecnie w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów
i Ubezpieczeń. Poza macierzystą uczelnią, prowadził także wykłady na wielu uczelniach w kraju
i za granicą. Odbył staże naukowe na Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie, Uniwersytecie
Strathclyde w Glasgow i Uniwersytecie Cambridge.
2. Nasz kandydat posiada także duże doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołami.
W latach 2002-2010 pełnił funkcje prodziekana i dziekana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.
3. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji polityki
pieniężnej jako członek Zarządu NBP powołany w dniu 25 marca 2010 roku przez Pana
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wniosek Prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Wcześniej,
tj. w latach 2007-2010 był doradcą Prezesa NBP Sławomira Skrzypka.
4. Kandydat prowadzi szeroką działalność edukacyjną i publicystyczną w obszarze bankowości
i finansów. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym
Rady Programowej miesięcznika „Gazeta Bankowa”.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Grupa Senatorów Prawa i Sprawiedliwości z pełnym
przekonaniem rekomenduje pana prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara, który wyróżnia się wiedzą
merytoryczną w zakresie polityki pieniężnej, dużym doświadczeniem i odpowiedzialnością, jako
kandydata na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej.
Kandydat zgłoszony przez senatorów: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława
Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda.
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Jerzy Janusz Kropiwnicki
Urodzony 05.07.1945 w Częstochowie
1. Aktualne zatrudnienie:
Narodowy Bank Polski – Doradca Prezesa (0,5 etatu)
2. Służba publiczna
- Poseł na Sejm I i III Kadencji
- Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rządzie Jana Olszewskiego
- Minister-szef Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Hanny Suchockiej
- Minister-Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w rządzie Jerzego Buzka
- Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (i organizator tego Ministerstwa) w rządzie
Jerzego Buzka
- Przewodniczący Polskiej Delegacji na Sesje Specjalne ONZ w 1999, 2000 i 2001 r.
- Prezydent m. Łodzi w okresie XI.2002-I.2010
- Członek Rady Unii Metropolii Polskich (2002-2010), a po wyborze Lecha Kaczyńskiego na
Prezydenta RP - Przewodniczący Rady UMP;
- Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w okresie pełnienia urzędu Prezydenta Miasta
(2002-2010)
-

Członek

Komitetu

Regionów

Unii

Europejskiej

(KR),

Przewodniczący

i Wiceprzewodniczący Delegacji Polskiej, Członek Prezydium KR oraz Wiceprzewodniczący
i Przewodniczący Grupy Roboczej Komitetu Regionów Unii Europejskiej i Kongresu Władz
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
- Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski z nominacji Lecha Kaczyńskiego
3. Studia i działalność zawodowa
- Absolwent (mgr) Wydz. Handlu Zagranicznego SGPiS (dziś Szkoła Główna Handlowa)
- Dr nauk ekonomicznych (na Uniwersytecie Łódzkim)
- Pracownik Uniwersytetu Łódzkiego (X.1968-IX.2014): asystent, starszy asystent, adiunkt,
profesor wizytujący;
- Profesor w kilku wyższych szkołach prywatnych w różnym czasie w przeszłości;
- Profesor wizytujący w University of Wisconsin, Madison, USA w r. ak. 1978-79 i 1990-1991;
- Doradca Prezesa NBP od września 2010 (1/2 etatu);
4. Znajomość j. obcych: angielski (egzamin państwowy, znajomość biegła), rosyjski (egz.państwowy,
długo nie używany), hiszpański (egz. państw. nie używany), włoski (samouk, nie używany
w praktyce);
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5. Najważniejsze odznaczenia
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nadany przez Prezydenta RP na Uchodźstwie
Ryszarda Kaczorowskiego;
- Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – nadany przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego;
- Krzyż Komandorski Orderu Św. Grzegorza Wielkiego – nadany przez O.Św. Benedykta XVI

Warszawa, 17 grudnia 2015 r.
UZASADNIENIE
Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pana doktora Jerzego Janusza Kropiwnickiego jako kandydata na
stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej
Zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „W skład Rady Polityki Pieniężnej
wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się
wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
Sejm i Senat”.
W opinii Grupy Senatorów Prawa i Sprawiedliwości p. dr Jerzy J. Kropiwnicki spełnia określone
w Konstytucji RP wymogi stawiane kandydatowi na członka Rady Polityki Pieniężnej.
1. Niewątpliwie wyróżnia się wiedzą w zakresie finansów. Jego zainteresowania, wiedza
i kompetencje w zakresie finansów publicznych i funkcjonowania gospodarki narodowej w krajach
o gospodarce rynkowej znajdują potwierdzenie w jego pracy magisterskiej i doktorskiej („Teoria
automatycznych stabilizatorów koniunktury” – napisana w oparciu o literaturę powstałą w USA) oraz
w licznych publikacjach. Jako pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego i kilku
uczelni prywatnych prowadził wykłady z zakresu makroekonomii. W ciągu ostatnich 10 lat pracy na
UŁ prowadził zajęcia wykłady i seminaria z zakresu makroekonomii i polityki gospodarczej w języku
angielskim – przez ostatnich kilka lat jako profesor wizytujący UŁ (stanowisko przyznane uchwałą
Senatu Uczelni).
2. Pan Jerzy Kropiwnicki ma również duże doświadczenie w zakresie polityki gospodarczej państwa
i w służbie publicznej. Kierował gospodarczymi ministerstwami w rządzie Hanny Suchockiej
(Centralnym Urzędem Planowania) i Jerzego Buzka (Rządowym Centrum Studiów Strategicznych
oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa) a także Ministerstwem Pracy i Polityki
Socjalnej w rządzie Jana Olszewskiego.
3. Nasz kandydat posiada także praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania Narodowego Banku
Polskiego. Od 2010 jest Doradcą Prezesa NBP i dzięki temu poznał „od środka” funkcjonowanie tej
ogromnie ważnej instytucji naszego życia gospodarczego i wyzwania przed którymi stawały jej władze
– Prezes, Zarząd i Rada Polityki Pieniężnej.
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4. Jako pracownik wysokiego stopnia i wysokiego zaufania w Narodowym Banku Polskim
charakteryzuje się wielką odpowiedzialnością i wynikającą z niej dyskrecją. Stanowczo odmawia
mediom wszelkich wypowiedzi dotyczących polityki NBP i decyzji władz tego Banku. Nie dzieli się
też tą wiedzą w tzw. „rozmowach prywatnych”.
Biorąc pod uwagę tę argumentację Grupa Senatorów Prawa i Sprawiedliwości z pełnym przekonaniem
rekomenduje p. dr. Jerzego Kropiwnickiego jako wyróżniającego się wiedzą, doświadczeniem
i odpowiedzialnością kandydata na stanowisko Członka Rady Polityki Pieniężnej.
Kandydat zgłoszony przez senatorów: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława
Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

