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Ocenadorobku dr hab. Marka Rutkowskiegow zwi4zkuz postgpowaniemo nadanie
mu tytufu profesora nauk matematycznych

Marek Rutkowski uzyskal stopiefidoktorahabilitowanegow roku 1998na
PolitechniceWarszawskiej,co wypelnia pierwszywym6g ustawowy do nadania
tytufu naukowego.
Pozostalewymogi analizujgzgodniez artykulem26 ustawy o stopniachnaukowych.
1) Osi4gnigcianaukowe.Zgodnie ztrelci4ustawy, om6wiony jest wyl4czniedorobek
uzyskanypo nadaniustopniadoktorahabilitowanego.
W dorobku Marka Rutkowskiegoszczeg6ln4role petni4monografie."Martingale
Methodsin FinancialModelling" to jedno znajwainiejszych2r6del ksi4zkowychz
matematykifinansowej.Przezwiele latbylato dominuj4camonografiaz tego zakresu,
dopieroniedawnopojawity sig teksty o podobnymznaczeniu.Niemniej w zakresie
st6p procentowychod stronyteoretycznejjest to wciE?
stochastycznych
W teorii ryzyka kredytowegoksi42ka"Credit Risk" 22004
najwa2niejszapozycja.
roku jest podstawowymir6dlemdlabadaczy ztego zakresu.Jestona bardzo
jest do6i zwigLle,rozumowanias4 czgstoszkicowei jest
zaawansorv
ana)a napisana
Swietnymir6dlem dla prac magisterskich,gdziepo uzupetnieniuszczeg6t6wobjgtoSi
teksturo6nieco najmniej dwukrotnie.Bardziej przystgpnapozycja: "Credit Risk
Modelling" 22009 jestnapisanadla szerszegokrggu odbiorc6w.Obie maj4 pewn4
usterkgzw i4zan4z precyzy jnym sformutowaniem podstawowy ch zaloieri (mi mo
deklaracji,Le opieraj4signa arbitrazowejwycenie,nie zawieraj4precyzyjnejdefinicji
arbitrazu,nie jest sprecyzowanyrynek podstawowy,a ograniczaj4sig do stwierdzenia
iebrak arbitraLuoznaczaistnieniemiary wzglgdemkt6rej wszystkieprocesy
zdyskontowanychcen s4 martyngalami - tezafundamentalnegotwierdzenia
matematyki finansowej jest zatem przyjgta jako zaloLenie).Niemniej od strony
zakresui precyzji twierdzef s4 to pozycjeniezast4pionei nie ma dla nich alternatywy,
co jest zwi4zanez faktem, 2e ryzyko kredytowejest stosunkowomlod4 galgzi4
matematyki finansowej i nie powstaly jeszczekonkurencyjne teksty.
Gl6wny dorobekto 31 prac po habilitacji opublikowanychw wiod4cych
glownie z zakresumatematykifinansowej.Spo6rdd2l artykul6w
czasopismach,
opublikowanychw pracachzbiorowych,14 zawieranowe wyniki jakoSciowonie
ustgpuj4cpracomz czasopism,co daje 45 orygrnalnychprac. Do tego dochodzikilka
preprint6w, zkt6rych dwauznajg zanqwuhniejsze w calym dorobku. Pozostate
rczdzialy to artykuly przegl4dowe,niekt6re obszernez zakresuryzyka kredytowego,
kt6rych zawartoil(w znacznymstopniupokrywa sig z wyzej wspomnianymi
monografiami(w nadeslanychmaterialachbrakjest pliku z pozycjq8. ze spisu
publikacji: "Alternative approachesto credit risk modelling'.'z 2009 roku).

Najwigcej prac dotyczy ryzyka kredytowego.W serii prac teoretycznychdotycz4cych
og6lnejteorii wyr62nia sig praca"CVA underalternativesettlementconventionsand
with systemicrisk" z 2013 roku (plik W), gdziebadanes4 realistyczneproblemy
zwi1zanez funkcjonowaniemrynk6w finansowychuwzglgdniaj4cpraktyczneaspekty
inwestycji.PodejSciejest abstrakcyjne,a szczeg6lnieinteresuj4cejest numeryczne
potwierdzenie
uzyciaog6lnychwyrafinowanychtechnik.Innapracaz
konieczno6ci
tego nurtu, "Completenessof a generalsemimartingalemarket under constrained
trading" rozdzialw pracy zbiorowej 22006 (plik ClI),zrobila duie wraienie na ni2ej
podpisanym.Tematykajest tu zwiEzanaze strategiamiz naloionymi ograniczeniami,
a choi motywowanazastosowaniamido replikacji kredytowychinstrument6w
a.
pochodnych,powinna znaleI( bardzo szerokiezastosowani
Metody stosowanew teorii ryzyka kredytowego zostalyrozwinigte w kilku nowych
pracach dotyczqcychwyceny instrument6w pochodnychz uwzglgdnieniem r6znych
praktycznychaspekt6w.Najwazniejszapraca w tym zakresieto preprint 22014 roku
(plik
pt. "Valuationand hedgingof contractswith fundingcostsand collateralization"
W6). PodejSciedo wyceny opartejest na zasadziebraku arbitra|u i wypelnia lukg o
kt6rej wspomnialem powyzej. Uwzglgdnienie realistycznychograniczenwymaga
uwzglgdnienianieliniowej dynamiki walor6w bazowych. Jestto moim zdamemchyba
najbardziej wartoSci ow a praca w calym dorobku.
Seriasiedemnastuprac dotyczy kredytowychinstrument6wpochodnych.Na
wyr6znieniezaslugujepraca"Hedgingof credit derivativesin modelswith totally
unexpecteddefault" opublikowanajako rozdzialw pracy zbiorowej w 2006 (plik
jest metodawycenyinstrumentSwpochodnych
C10).W og6lnejsytuacjipokazana
poprzezreplikacjgwykorzystuj4c4walory bazowe.Wyprowadzones4 konkretne
wzory na strategigoslony (hedging).Na szczeg6ln4uwaggzastuguj4pracedotycz4ce
kredytowychopcji koszykowych.To jest trudnezagadnieniegdy| wymagabadania
zaleLnoici migdzy momentami bankructwadla wielu firm. Do tego zakresumozna
teL zaliczyt pracena temat obligacji zamiennychbadanychz punktu widzeniateorii
gier.
Tematyka prac jest zro2nicowanaobejmuj4ckilkana5ciepozycji spozaryzyka
kredytowego.Naturalny ale trudny temat to wycena opcji walutowych z losowym
wsp5lczynnikiemzmiennoSciopartymna modeluHestonaoraz losowymi stopami
procentowymiopartymi na modelu Cox-Ingersoll-Rossstopy kr6tkiej. W serii pigciu
prac uzyskano miEdzy innymi konkretne wzory na ceng opcji wymiany.
Najnowszepracedotycz4wieloosobolvychgier losowych.Najciekawszywynik to
pokazanier6wnowaznoScicen opartych nazasadziebraku arbitruzuz punktami
r6wnowagi gier, w preprincie 22013 pt. "Arbitragepricing of multi-persongame
contigentclaims".
Jakjasno wida6, dorobek naukowy Marka Rutkowskiegojest bardzo bogaty, zar6wno
jakoSciowej.Pracesqzwi4zanez
od strony iloSciowej,jak i co najwazniejsze,
r o zmaitymi zagadnieniami matematyki fi nansowej, i ch spektrum j est szeroki e.
Osi4gn4lwiele wartoSciowychwynik6w, a dwie monografie s4 klasycznymi
pory cjam| szeroko wykorzystywanymi glownie w proj ektach badawczych.

2) Kierowanie zespotamibadawczymi.
Marek Rutkowski kierowal w latach 2001-2003 du?ymprojektem finansowanym
przezKBN; w projekt zaangtzowanychbyNo32 wykonawc6w. Ponadtokierowal
dwoma mniejszymi projektami w Australii.
3) Osi4gnigciaw opiecenaukowej
Marek Rutkowski byl promotoremw trzechprzewodachdoktorskichzakoficzonych
nadaniemstopnia.Doktorancito Ewa Frankiewicz,pracaobronionaw 2006 na
PolitechniceWarszawskiej,Libi Li orazlvan Gou, przewodyzakoriczonena
UniwersytecieSydney.
Doktorat Libi Li dotyczy zagadniefiwykorzystywanych w modelach ryzyka
kredytowego,a mianowicie kwestii stabilno6cipojgciamartyngatuprzy
filtracjach. Pracastanowikompletneom6wienietego problemuz
rozszerzonych
petnymi dowodami,kt6re s4 niedostgpnew literaturze,aponadtozawietanowe
wyniki. W ostatnichrozdzialachprzedstawionyjest model opisuj4cydynamikgpremii
podstawowyinstrumentdla ryzyka kredytowego
zaryzyko (spread)charakteryzuj4cej
(CDS) w ramachrynkowego modelu LIBOR st6pprocentowych.Nowe wyniki tej
pracy wystarczylybyna dwa doktoraty.PracaIvana Gou dotyczy ekonomicznych
zastosowafistochastycznejteorii gier, a gl6wne wyniki dotycz4gier z wieloma
uczestnikami.Obie te prace,gdyby przewodyodbywaty sig w Polsce,zastugiwatyby
na wyr62nienie.
Bylrecenzentem13 prac doktorskichw r62nychoSrodkach(m.in. Politechnika
PAN, Universityof New SouthWalesi Universityof Technology,
Warszawska,
Sydney)co znacznieprzekraczawymagan4liczbqdw6ch recenzji.
4) Stazenaukowe
Z polskiej perspektywy,Marek Rutkowski wigkszo6i czasuspgdzana stazu
zagranicznymbgd4czatrudnionymna uniwersyteciew Sydney.Ponadtodwa lata
spgdziljak o wizytujqcv profesor w Paryirui odbyl prawie czterdzielci kr6tszych stazy
w rozmaitych wiod4cych oSrodkach.
5) Inne osi4gnigcia.W bazie AMS na dziehdzisiejszyodnotowalem4I4 cytowah,
niemal dwukrotnie wigcej niz najbardziejcytowany spoSr6drecenzent6wdorobku.
WigkszoS6cytowari (257) dotyc,rymonografti,a pozostateto cytowania40 prac.
Daje to relatywnieniski indeksHirscha7. Jestczlonkiemredakcji najwazniejszych
czasopismzmatematyki finansowej.Imponuje lista wyklad6w na konferencjach,
ponad60, w wigkszoSci"invitedspeaker".
W podsumowaniu,uwaLam,2eMarek Rutkowski z du|ym nadmiaremspelnia
wymogi ustawowedla nadaniatytutu naukowegoprofesoranauk matematycznych.
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