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OCpNn DOROBKU NAUKOWEGO, DYDAKTYCZNEGO I ORGANIZACYJNEGO

DRA HAB. M.q,nxR RurxowsxlEco w zwI4tZKU Z POST4POWANIEM

oNADANIEMUTYTULUPROFESORANAUKMATEMATYCZNYCH

1. Ocena dorobku naukowego

Dr hab. Marek Rutkowski urodzil sig22listopada 1952 roku. Stopieri magi-

stra iniyniera podstawowych problem6w techniki uzyskal w 1976 roku na Poli-

technice Warszawskiej w Warszawie. Na tej samej uczelni uzyskal kolejno stopnie

naukowe doktora nauk matematycznych w 1980 roku i doktora habilitowanego

nauk matematycznych w roku 1998.

Dorobek naukowy dra hab. Marka Rutkowskiego jest obszerny i batdzo t6z-

norodny. Zgodnie z danymi z Anki,ety oceny iest on autorem Iub wsp6lautorem

5 monografii oraz 73 artykul6w naukowych, w tym 51 opublikowanych w czaso-

pismach i 22 opublikowanych jako rozdzialy w ksi42kach. Trzy z monografii wy-

dane zostaly przez wydawnictwo springera w cenionych seriach Appli,cati,ons of

Mathemati,cs t F'inance, jedna ptzez Osaka Uni,uersi,ty Press i jedna ptzez PWN'

Podobnie wiqkszosd artykul6w naukowych ukazala siq w dobrych i bardzo do-

brych .ruropirrnuch, w tym w Probabi,lity Theory and Related Fi,elds (1 praca),

J. Multi,uari,ate Analyszs (1 praca), IEEE Thansact'ions on Automati,c Control (L

praca), Mathemati,cal F,inance (5 prac), stochastr,c Process. Appl. (3 prace), An-
-nats 

i1 Appli,ed, Probabi,li,ty (3 prace), Quanti,tati,ue Finance (3 prace), F'inance

ond, Siociisti,cs (2 prace), St;ati,sti,cs and Probabi,li'ty Letters (3 prace) lub cenio-

nych wydawnictwach takich iak spri,nger (8 prac), J. Wi,Iey and sons (2 prace),

Cambri,d,ge Uni,uersi,ty Press (2 prace), AMS Proui,dence (2 prace), Hermann \l
praca), czy tez Elseui,er (1 praca). Z dokonanej formalnej analizy jasno wynika, ze

a, hub. Marek Rutkowsi<i posiada bardzo powazny dorobek publikacyjny' o jego

duzej wartosci naukowej i r62norodno6ci mozna siq przekonai po szczeg6lowym

zapoznaniu siq z monografiami i poszczeg6lnymi pracami kandydata do tytulu'



Badania naukowe dra hab. Marka Rutkowskiego dotyczq gl6wnie teorii pro-
ces6w stochastycznych oraz jej: zastosowaf w matematyce finansowej. Badana
tematyka jest tak bardzo szeroka, ie jej pelny opis bylby bardzo trudny do wyko-
nania. Dlatego chcialbym skoncentrowai sig tylko na wybranych zagadnieniach,
kt6re dotyczq:

1) stochastycznych r6wnaf r6zniczkowych o nieregularnych wsp6lczynnikach i
czas6w lokalnych semimartyngal6w,

2) stochastycznego modelowania st6p procentowych, ryzyka kredytowego i ob-
ligacji oraz wyceny r6Znorodnych instrument6w pochodnych

3) stochastycznego modelowania wykorzystuj4cego progresywn e rozszerzenia
filtracji i stochastyczne r6wnania r6zniczkowe wstecz.

W wszystkich tych zagadnieniach dr hab. Marek Rutkowski uzyskal szereg
bardzo wartoSciowych rezultat6w.

Jeieli chodzi o pierwsze zagadnienie to wyr6zni(, nalezy wyniki kandydata
uzyskane w pracach 137,47-461(zgodnie ze spisem prac z Listy publikacji). w
pracach l4L-461 badanejest zagadnienie istnienia ijednoznaczno6ci rozwi4zanjed-
nowymiarowych stochastycznych r6wnaf r6Zniczkowych, w tym r6wnafi. z czasem
lokalnym. Dr hab. Marek Rutkowski skoncentrowal siq szczeg6lnie na badaniu
wlasnoSci rrj ednoznaczno6ci traj ektorii rr ich rozwiyzari. Poniew az dIa wiqkszosci
tozwazanych przypadk6w moZna pokaza6 istnienie slabego rozwiqzania, dziqki
twierdzeniu Yamady i Watanabe wlasnoSi ta zapewnia istnienie i jednoznacznoit
mocnego rozwiqzania. Metody dowodowe bazuj1gl6wnie na wlasno6ciach czas6w
lokalnych martyngal6w i semimartyngal6w, kt6re pozwalajQ w pewnych przypad-
kach sprowadzii badanie r6wnaf z dryfem do r6wnari bez dryfu. Rozwiqzanie
r6wnania staje siq w tym przypadku zwykle jednowymiarowym martyngalem co
pozwala stosowai szereg twierdzeri dotycz}cych ci4glych martyngal6w takich jak
np. twierdzenie Dubinsa i Schwartza o wloieniu w proces Wienera. Z kolei w
pracy [37] udowodniono szereg wynik6w na temat postaci czas6w lokalnych dla
r6Znorodnych transformacji jedno i dwuwymiarowych semimartyngal6w.

Uwa2am przedstawione powy2ej wyniki zabardzo interesuj4ce i wartosciowe.
Uog6lniaj4 one wczesniejsze rezultaty na podobne tematy tak znanych probabi-
list6w jak Harrison i Sheep, Yamada i Watanabe, Engelbert i Schmidt czy tez Le
Gall.

Badaniom stochastycznego modelowania st6p procentowych, ryzyka kredyto-
wego i obligacji oraz wyceny r6Znorodnych instrument6w pochodnych poSwiqcone
s4 wszystkie monografie oraz zdecydowana wiqkszoSd artykul6w naukowych dra
hab. Marka Rutkowskiego. Znaczenie tej tematyki potwierdzone zostalo przy-
znaniem w 1997 roku jej prekursorom Mertonowi i Scholesowi nagrody Nobla



z ekonomii. Z ich badaf wiadomo, ze arbitrailowe (sprawiedliwe) ceny instru-
ment6w pochodnych s4 wartoSciami oczekiwanymi wzglqdem odpowiednich miar
martyngalowych, tzn. miar probabilistycznych wzglqdem kt6rych modelowane za
pomocQ proces6w stochastycznych zdyskontowane ceny akcji lub obligacji staj4
siq martyngalami lub lokalnymi martyngalami. Zaleznos(, ta pozwala wykorzy-
stywad do modelowania instrument6w finansowych i ich wyceny zaawansowane
elementy teorii proces6w stochastycznych i stochasty cznych r6wnaf r6zniczko-
wych. Z drugiej strony praktyczne problemy z finans6w stajq siq tez waznym
impulsem do badari teoretycznych. Badania dra hab. Marka Rutkowskiego w
tym zakresie zapocz4tkowane zostaly ciekawE pracQ opublikowanq w Mathema-
ttcal Fi,nance w L994 roku, w kt6rej por6wnane zostaly ceny arbitrazowe opcji
europejskich i amerykariskich z uwzglgdnieniem dynamiki kursu walutowego i r6i-
nicy st6p procentowych w ekonomii krajowej i zagranicznej. Efektem dalszych
badaf jest 5 monografii i kilkadziesiqt artykul6w naukowych. WSr6d monografii
wyr62nia siq napisana wsp6lnie z Markiem Musiel4 i wydana w rgg7 roku przez
Springer-Verlag ksiQzka Martingale Methods i,n Fi,nanc,iat Mod,eting. Jest ona bar-
dzo dobrze napisana i cieszy siq zasluZenie bardzo dobr4 opini4 w6r6d krajowych
i zagranicznych ekspert6w z zastosowari matematyki. Jest ona bardzo czqsto cy-
towana przez matematyk6w (aktualnie 143 cytowania pierwszego wydania i BB
drugiego w MathSciNet).

wyniki z pozostalych monografii i prac kandydata do tytulu dotycz4podsta-
wowych problem6w zwiEzanych z martyngalowym nurtem w matematyce finanso-
wej. Jest to do chwili obecnej przedmiot zainteresowania wielu bardzo mocnych
matematyk6w takich jak np. Follmer, Shiryaev, El Karoui, czy tez Karatzas.
Uwazam, ze dorobek naukowy dra hab. Marka Rutkowskiego jest w tym zakresie
szeroki i bardzo warto6ciowv.

Stochastyczne modelowanie wykorzystujqce progresywne rozszerzenie filtracji
i stochastyczne r6wnania fizniczkowe wstecz stalo siq przedmiotem badarl dra
hab. Marka Rutkowskiego w ostatnich kilku latach. W pracach z tej tematyki
praktyczne problemy finansowe staly siq impulsem do uzyskania wartoSciowych
wynik6w teoretycznych z og6lnej teorii proces6w i teorii stochastycznych r6wnah
r6Zniczkowych. Chcialbym wyr6zni(, dwie bardzo ciekawe prace kandydata do
tytulu opublikowane w 2074 r. w Annals of Appli,ed Probabi,li,ty (wsp6lna z L. Li)
tw Stochast'ic Processes and Thei,r Appli,cations (wsp6lna z T. Nie). W pierwszej
z nich zaproponowano ciekawe rozszerzenie pojqcia uczciwego momentu losowego
wprowadzonego przez Barlowa i Jewulina w 1978 r. (tzw. pseudo-uczciwy mo-
ment losowy) i udowodniono twierdzenie o rozkladzie semimartyngalu wzglqdem
filtracji rozszerzonej (najmniejszej filtracji wzglqdem kt6rej pseudo-uczciwy mo-
ment losowy jest momentem zatrzymania), kt6re uog6lnia znany wynik Jeulina
i Yora. Z kolei druga praca opisuje ciekawe zwiqzki pomiqdzy grami redystry-
bucyjnymi, w kt6rych losowe wyplaty dla poszczeg6lnych graczy w momencie



zatuzymania gry sQ okreslone przez przypisane im z g6ry wagi, a stochastycznymi
r6wnaniami r6lniczkowymi wstecz z odbiciem ukoSnym.

Ten bardzo pobiezny przeglqd wynik6w naukowych dra hab. Marka Rutkow_
skiego dowodzi szerokoSci i dojrzaloSci jego tematyli badawczej. Warto zwr6ci(
uwagQ, 2e po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nie tylko istotnie powigk-
szyl sw6j dorobek naukowy, ale rczpocz4l owocne badania naukowe caikowicie
nowych zagadnieri dotyczqcych stochastycznego modelowania w matematyce fi_
nansowej' Wymagalo to praktycznego rozwiniqcia r6znorodnych, czgsto oryginal-
nych metod badawczych. W efekcie dr hab. Marek Rutkowski stal siq ."niiny-
ekspertem tak wainego dzialu zastosowaf matematyki jaki stanowi obecnie ma-
tematyka finansowa. Tematyka poruszana w pracach kandydata do tytulu zwi4_
zanych z matematykE finansow4 jest bardzo aktualna i jest intensywnie rozwijana
w wielu silnych oSrodkach probabilistycznych na calym Swiecie. Z niekt6rymi ma-
tematykami z tych osrodk6w kandydat do tytulu bezpoSrednio wsp6lpracu;e, w
tym z T. Bieleckim z Applied Mathematics Dept. Illinois Institute of t .t notogy
i M. Jeanblanc z universite d'Evry val d'Essone w paryzu. Monografie i artykuiy
naukowe kandydata do tytulu s4 wysoko oceniane przez wielu matematyk6w i sE
czqsto cytowane (aktualnie 416 cytowaf w MathsciNet przez 4gg matematyk6w).
Dr hab. Marek Rutkowski byl wielokrotnie (38 razy) zapraszany jako Visiting
Professor do takich osrodk6w jak: CIMAT, Guantajuato ltttet<syk), university
of california (Berkeley, usA), columbia university (Nowy york, usA), corne-
gie Melon university (Pitsburgh, usA), university of oxford (oxford, wielka
Brytania)i Humboldt universitat zu Berlin (RFN). Kandydat do tytulu aktyw-
nie uczestniczyl w wielu (78) konferencjach miqdzynarodowych. Na wigks zoici z
nich mial wyklady zaproszone. Dr hab. Marek Rutkowski byl tez kili<akrotnie
wyr62niany za dzialalno6i naukowar. tJzyskal miedzy innymi Nagrodg indywidu_
aln4 III stopnia MSWiT w 1981 roku oraz Nagrody zespolowe MEN w lggg r i
MENiS w 2002 roku.

Nie mam zadnych w4tpliwosci, ze opisane powyzej osiqgniqcia naukowe dra
hab. Marka Rutkowskiego znacznie przekraczaja! wymagania stawiane w przewo-
dzie habilitacyjnym, a wiqc spelniajq one ustawowe i zwyczajowe wymagania w
przewodzie o nadanie tytulu profesora.

2. osi4gniqcia dydaktyczne i w ksztalceniu kadr naukowvch

Dr hab. Marek Rutkowski posiada bardzo powaZne osiqgniqcia dydaktyczne i
w ksztalceniu kadry naukowej. Byl promotorem w trzech zakoficzonych przewo-
dach doktorskich E. Flankiewicz (obrona w 2006 na Politechnice Warszawskiej),
L. Li (obrona w 2072 r. w university of Sydney) i I. Guo (obrona w 2014 r.



w university of Sydney). w swoim dorobku opr\cz wyklad6w kursowych z ra-
chunku prawdopodobieflstwa, statystyki matematycznej i matematyki finansowej
na Politechnice Warszawskiej ma wyklady d,otycz4ce proces6w stochastycznych i
modeli matematycznych rynk6w finansowych w University of New South Wales
i w University of Sydney. Prowadzil r6wnie2 szereg wyklad6w zaproszonych w
innych uczelniach, w tym zaawansowane wyklady na szkolach letnich. Cykl wy-
klad6w MSc and Di'ploma i,n Mathemati,cal Fi,naince prowadzony w University of
Oxford (lata 2002-2006) stal sig w szczeg6lnosci podstawQ do wypromowania 7
magistr6w. Jest autorem szeregu (9) artykul6w o charakterze popularnonauko-
wym na temat instrument6w pochodnych. Bral aktywny udzial w licznych impre-
zach popularyzujqcych naukq, w tym prowadzil w latach 1993-1997 liczne kursy
wyklad6w w ramach Kurs6w Zastosowari Matematyki organizowanych przez In-
stytut Matematyczny PAN i byl wsp6lzalozycielem polskiej sekcji Professional
Risk Managers' International Association (PRIMIA) oraz byl w latach lggg-2003
organizatorem regularnych seminari6w PRIMIA dla pracownik6w sektora finan-
sowego w Polsce.

3. Osi4gniqcia organizacyjne

Dr hab. Marek Rutkowski posiada istotne osiqgnigcia w dzialalnosci organi-
zacyjnej. Byl kierownikiem grantu zamawianego KBN Metody matematyczne w
anali,zi,e rynk1w 'i 'instrumentdw fi,nansowych w Polsce nr pBZ-KBN-016/p0B/gg
(lata 2001-2003, liczba wykonawc6w 32) oraz grant6w Australian Research Co-
uncil Discovery Project Stochasti,c methods for dynamic ri,sk menagement nr
DP0881460 (lata 2008-2010, 1 wykonawca) i Multi,-person stochasti,c games with
i,di,osyncrati,c i,nformation flows nr DP12010089b (lata 2012-2014, 2 wykonaw-
c6w). Od wielu lat jest czlonkiem komitet6w redakcyjnych czasopism naukowych
F'inance and Stochasti,cs, Mathematical F,inance, Opuscula Mathemati,ca i Inter-
nati,onal Journal of Theoreti,cal and Appli,ed F'inance. Dwa pierwsze z nich naleil1
do grupy najwaZniejszych czasopism publikujqcych prace z matematyki finanso-
wej. Swiadczy to o bardzo duZym autorytecie jakim cieszy siq kandydat do tytulu
wSr6d specjalist6w z tej dziedziny matematyki.

4. Konkluzja

Z dokonanej powy2ej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organiza-
cyjnego dra hab. Marka Rutkowskiego wynika, 2e jest on bardzo dobrym kandy-
datem do tytulu naukowego profesora. Dlatego zdecydowanie popieram wniosek
o nadanie mu tytulu profesora nauk matematycznych.


