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1. Ocena dorobku naukowego
Dr hab. Marek Rutkowskiurodzil sig22listopada 1952roku. Stopierimagistra iniyniera podstawowychproblem6wtechniki uzyskalw 1976roku na PolitechniceWarszawskiejw Warszawie.Na tej samejuczelniuzyskalkolejnostopnie
naukowedoktora nauk matematycznychw 1980roku i doktora habilitowanego
nauk matematycznychw roku 1998.
Dorobeknaukowydra hab. Marka Rutkowskiegojest obszernyi batdzo t6znorodny. Zgodniez danymi z Anki,etyocenyiest on autorem Iub wsp6lautorem
5 monografiioraz 73 artykul6w naukowych,w tym 51 opublikowanychw czasopismachi 22 opublikowanychjako rozdzialyw ksi42kach.Trzy z monografiiwyof
dane zostaly przez wydawnictwospringeraw cenionychseriachAppli,cati,ons
jedna
ptzez
PWN'
Pressi
t F'inance,jedna ptzez OsakaUni,uersi,ty
Mathemati,cs
w dobrych i bardzo dosiq
ukazala
Podobniewiqkszosdartykul6w naukowych
Theory and Related Fi,elds(1 praca),
brych .ruropirrnuch,w tym w Probabi,lity
on Automati,cControl (L
Analyszs(1 praca), IEEE Thansact'ions
J. Multi,uari,ate
Process.Appl. (3 prace),AnF,inance(5 prac), stochastr,c
praca),
-nats Mathemati,cal
Finance (3 prace), F'inance
(3 prace), Quanti,tati,ue
i1 Appli,ed,Probabi,li,ty
(3 prace)lub cenioLetters
and Probabi,li'ty
ond, Siociisti,cs(2 prace), St;ati,sti,cs
nych wydawnictwachtakich iak spri,nger(8 prac), J. Wi,Ieyand sons (2 prace),
(2 prace), Hermann \l
Press (2 prace), AMS Proui,dence
Uni,uersi,ty
Cambri,d,ge
(1 praca). Z dokonanejformalnejanalizyjasno wynika,ze
praca),czy tez Elseui,er
jego
a, hub. Marek Rutkowsi<iposiadabardzopowaznydorobekpublikacyjny' o
duzej wartoscinaukoweji r62norodno6cimoznasiq przekonai po szczeg6lowym
pracamikandydatado tytulu'
zapoznaniusiq z monografiamii poszczeg6lnymi

Badanianaukowedra hab. Marka Rutkowskiegodotyczqgl6wnie teorii proces6wstochastycznych
oraz jej: zastosowafw matematycefinansowej. Badana
jest
tematyka
tak bardzoszeroka,ie jej pelny opis bylby bardzotrudny do wykonania. Dlategochcialbymskoncentrowaisig tylko na wybranychzagadnieniach,
kt6re dotyczq:
1) stochastycznych
r6wnaf r6zniczkowych
o nieregularnychwsp6lczynnikach
i
czas6wlokalnychsemimartyngal6w,
2) stochastycznego
modelowaniast6p procentowych,ryzyka kredytowegoi obligacji oraz wycenyr6Znorodnychinstrument6wpochodnych
3) stochastycznego
modelowaniawykorzystuj4cego
progresywn
e rozszerzenia
filtracji i stochastyczne
r6wnaniar6zniczkowe
wstecz.
W wszystkichtych zagadnieniachdr hab. Marek Rutkowski uzyskalszereg
bardzowartoSciowych
rezultat6w.
Jeieli chodzi o pierwszezagadnienieto wyr6zni(, nalezywyniki kandydata
uzyskanew pracach137,47-461(zgodnie
ze spisemprac z Listy publikacji). w
pracachl4L-461badanejestzagadnienie
istnieniaijednoznaczno6cirozwi4zanjednowymiarowychstochastycznych
r6wnaf r6Zniczkowych,
w tym r6wnafi.z czasem
lokalnym. Dr hab. Marek Rutkowskiskoncentrowalsiq szczeg6lnie
na badaniu
wlasnoScirrjednoznaczno6ci
traj ektoriirr ich rozwiyzari.Poniewaz dIa wiqkszosci
tozwazanychprzypadk6wmoZnapokaza6istnienie slabego rozwiqzania,dziqki
twierdzeniuYamadyi WatanabewlasnoSita zapewniaistnieniei jednoznacznoit
mocnegorozwiqzania.Metody dowodowebazuj1gl6wniena wlasno6ciach
czas6w
lokalnychmartyngal6wi semimartyngal6w,
kt6re pozwalajQw pewnychprzypadkach sprowadzii badanier6wnaf z dryfem do r6wnari bez dryfu. Rozwiqzanie
r6wnaniastaje siq w tym przypadkuzwyklejednowymiarowymmartyngalemco
pozwalastosowaiszeregtwierdzeridotycz}cychci4glychmartyngal6wtakich jak
np. twierdzenieDubinsa i Schwartzao wloieniu w procesWienera. Z kolei w
pracy [37] udowodnionoszeregwynik6w na temat postaci czas6wlokalnychdla
r6Znorodnychtransformacjijedno i dwuwymiarowychsemimartyngal6w.
Uwa2amprzedstawionepowy2ejwyniki zabardzointeresuj4cei wartosciowe.
Uog6lniaj4one wczesniejsze
rezultaty na podobnetematy tak znanychprobabilist6wjak Harrisoni Sheep,Yamadai Watanabe,Engelberti Schmidt czy tez Le
Gall.
Badaniomstochastycznego
modelowaniast6p procentowych,ryzykakredytowegoi obligacjioraz wycenyr6Znorodnych
instrument6wpochodnychpoSwiqcone
s4 wszystkiemonografieoraz zdecydowana
wiqkszoSd
artykul6w naukowychdra
hab. Marka Rutkowskiego.Znaczenietej tematyki potwierdzonezostaloprzyznaniemw 1997 roku jej prekursoromMertonowi i Scholesowinagrody Nobla

z ekonomii. Z ich badaf wiadomo, ze arbitrailowe(sprawiedliwe)ceny instrument6wpochodnychs4 wartoSciamioczekiwanymiwzglqdemodpowiednichmiar
martyngalowych,tzn. miar probabilistycznych
wzglqdemkt6rych modelowaneza
pomocQproces6wstochastycznych
zdyskontowane
ceny akcji lub obligacji staj4
siq martyngalami lub lokalnymi martyngalami. Zaleznos(,ta pozwala wykorzystywaddo modelowaniainstrument6wfinansowychi ich wyceny zaawansowane
elementyteorii proces6wstochastycznych
i stochastycznychr6wnaf r6zniczkowych. Z drugiej strony praktyczneproblemy z finans6wstajq siq tez waznym
impulsemdo badari teoretycznych.Badania dra hab. Marka Rutkowskiegow
tym zakresiezapocz4tkowane
zostaly ciekawEpracQopublikowanqw Mathemattcal Fi,nancew L994roku, w kt6rej por6wnanezostaly ceny arbitrazoweopcji
europejskichi amerykariskich
z uwzglgdnieniem
dynamiki kursu walutowegoi r6inicy st6p procentowychw ekonomiikrajowej i zagranicznej.Efektem dalszych
badaf jest 5 monografiii kilkadziesiqtartykul6w naukowych.WSr6dmonografii
wyr62niasiq napisanawsp6lniez Markiem Musiel4i wydana w rgg7 roku przez
Springer-Verlag
ksiQzkaMartingaleMethodsi,nFi,nanc,iat
Mod,eting.Jestona bardzo dobrzenapisanai cieszysiq zasluZenie
bardzodobr4 opini4 w6r6dkrajowych
i zagranicznychekspert6wz zastosowarimatematyki. Jest ona bardzo czqstocytowana przez matematyk6w(aktualnie 143 cytowaniapierwszegowydania i BB
drugiegow MathSciNet).
wyniki z pozostalychmonografiii prac kandydatado tytulu dotycz4podstawowychproblem6wzwiEzanych
z martyngalowymnurtem w matematycefinansowej. Jest to do chwili obecnejprzedmiotzainteresowania
wielu bardzomocnych
matematyk6wtakich jak np. Follmer, Shiryaev,El Karoui, czy tez Karatzas.
Uwazam,ze dorobeknaukowydra hab. Marka Rutkowskiegojest w tym zakresie
szerokii bardzowarto6ciowv.
Stochastyczne
modelowaniewykorzystujqceprogresywnerozszerzenie
filtracji
i stochastyczner6wnania fizniczkowewsteczstalo siq przedmiotembadarl dra
hab. Marka Rutkowskiegow ostatnichkilku latach. W pracachz tej tematyki
praktyczneproblemy finansowestaly siq impulsemdo uzyskaniawartoSciowych
wynik6w teoretycznychz og6lnejteorii proces6wi teorii stochastycznych
r6wnah
r6Zniczkowych.Chcialbym wyr6zni(,dwie bardzo ciekaweprace kandydata do
tytulu opublikowanew 2074r. w Annals of Appli,edProbabi,li,ty
(wsp6lnaz L. Li)
tw Stochast'ic
Processes
and Thei,rAppli,cations(wsp6lnaz T. Nie). W pierwszej
z nich zaproponowanociekawerozszerzenie
pojqcia uczciwegomomentu losowego
przez Barlowa i Jewulinaw 1978r. (tzw. pseudo-uczciwy
wprowadzonego
moment losowy)i udowodnionotwierdzenieo rozkladziesemimartyngaluwzglqdem
(najmniejszejfiltracji wzglqdemkt6rej pseudo-uczciwy
filtracji rozszerzonej
mojest
ment losowy
momentemzatrzymania),kt6re uog6lnia znanywynik Jeulina
i Yora. Z kolei druga praca opisujeciekawezwiqzkipomiqdzygrami redystrybucyjnymi, w kt6rych losowewyplaty dla poszczeg6lnychgraczy w momencie

zatuzymaniagry sQokresloneprzezprzypisaneim z g6rywagi, a
stochastycznymi
r6wnaniamir6lniczkowymiwsteczz odbiciemukoSnym.
Ten bardzopobieznyprzeglqdwynik6w naukowychdra hab. Marka
Rutkow_
skiegodowodziszerokoSci
i dojrzaloScijego tematyli badawczej.Warto zwr6ci(
uwagQ,2epo uzyskaniustopniadoktorahabilitowanegonie tylko istotnie powigkszyl sw6j dorobek naukowy, ale rczpocz4lowocnebadania naukowe
caikowicie
nowychzagadnieridotyczqcychstochastycznego
modelowaniaw matematycefi_
nansowej'Wymagaloto praktycznegorozwiniqciar6znorodnych,czgsto
oryginalnych metod badawczych.W efekciedr hab. Marek Rutkowskistal siq
."niinyekspertemtak wainegodzialu zastosowafmatematykijaki stanowi obecnie
matematykafinansowa.Tematykaporuszanaw pracachkandydatado tytulu
zwi4_
zanychz matematykEfinansow4jest bardzoaktualnai jest intensywnierozwijana
w wielu silnychoSrodkach
probabilistycznych
na calym Swiecie.Z niekt6rymimatematykamiz tych osrodk6wkandydatdo tytulu bezpoSrednio
wsp6lpracu;e,w
tym z T. Bieleckimz Applied MathematicsDept. Illinois Institute of t .t notogy
i M. Jeanblancz universited'Evry val d'Essonew paryzu. Monografiei artykuiy
naukowekandydatado tytulu s4 wysokoocenianeprzez wielumatematyk6w
i sE
czqstocytowane(aktualnie416cytowaf w MathsciNet przez4gg matematyk6w).
Dr hab. Marek Rutkowski byl wielokrotnie(38 razy) zapraszany
jako Visiting
Professordo takich osrodk6wjak: CIMAT, Guantajuato
ltttet<syk),university
of california (Berkeley,usA), columbia university (Nowy york, usA), cornegie Melon university (Pitsburgh, usA), university of oxford (oxford,
wielka
Brytania)i Humboldt universitat zu Berlin (RFN). Kandydat do tytulu aktywnie uczestniczylw wielu (78) konferencjach
miqdzynarodowych.Na wigkszoici z
nich mial wyklady zaproszone.Dr hab. Marek Rutkowski byl tez kili<akrotnie
wyr62nianyza dzialalno6i naukowar.tJzyskalmiedzy innymi Nagrodg indywidu_
aln4 III stopniaMSWiT w 1981roku oraz Nagrodyzespolowe
MEN w lggg r i
MENiS w 2002roku.
Nie mam zadnychw4tpliwosci,ze opisanepowyzej osiqgniqcianaukowedra
hab. Marka Rutkowskiegoznacznieprzekraczaja!
wymaganiastawianew przewodzie habilitacyjnym, a wiqc spelniajqone ustawowei zwyczajowewymaganiaw
przewodzieo nadanietytulu profesora.
2. osi4gniqcia dydaktyczne i w ksztalceniu kadr naukowvch
Dr hab. Marek RutkowskiposiadabardzopowaZneosiqgniqciadydaktycznei
w ksztalceniukadry naukowej.Byl promotoremw trzech zakoficzonych
przewodach doktorskichE. Flankiewicz(obronaw 2006na PolitechniceWarszawskiej),
L. Li (obrona w 2072r. w university of Sydney) i I. Guo (obrona w 2014r.

w university of Sydney). w swoim dorobku opr\cz wyklad6w kursowychz rachunkuprawdopodobieflstwa,
statystykimatematyczneji matematykifinansowej
na PolitechniceWarszawskiejma wyklady d,otycz4ce
proces6wstochastycznych
i
modeli matematycznychrynk6w finansowychw University of New South Wales
i w University of Sydney. Prowadzilr6wnie2szeregwyklad6w zaproszonychw
innych uczelniach,w tym zaawansowane
wyklady na szkolachletnich. Cykl wyklad6w MSc and Di'plomai,n Mathemati,cal
Fi,naince
prowadzonyw Universityof
Oxford (lata 2002-2006)stal sigw szczeg6lnosci
podstawQdo wypromowania7
magistr6w. Jest autorem szeregu(9) artykul6w o charakterzepopularnonaukowym na temat instrument6wpochodnych.Bral aktywny udzial w licznychimprezachpopularyzujqcychnaukq,w tym prowadzilw latach 1993-1997licznekursy
wyklad6w w ramachKurs6w Zastosowari
Matematyki organizowanych
przez Instytut MatematycznyPAN i byl wsp6lzalozycielem
polskiej sekcji Professional
Risk Managers'InternationalAssociation(PRIMIA) oraz byl w latach lggg-2003
organizatoremregularnychseminari6wPRIMIA dla pracownik6wsektorafinansowegow Polsce.
3. Osi4gniqcia organizacyjne
Dr hab. Marek Rutkowskiposiadaistotne osiqgnigciaw dzialalnosciorganizacyjnej. Byl kierownikiemgrantu zamawianego
KBN Metody matematycznew
anali,zi,e
rynk1w 'i 'instrumentdw
w
Polsce
nr pBZ-KBN-016/p0B/gg
fi,nansowych
(lata 2001-2003,liczba wykonawc6w32) oraz grant6w Australian ResearchCouncil Discovery Project Stochasti,cmethodsfor dynamic ri,skmenagementnr
DP0881460(lata 2008-2010,1 wykonawca)i Multi,-personstochasti,c
gameswith
i,di,osyncrati,c
i,nformationflows nr DP12010089b(lata 2012-2014,2 wykonawc6w). Od wielu lat jest czlonkiemkomitet6wredakcyjnychczasopismnaukowych
F'inanceand Stochasti,cs,
MathematicalF,inance,OpusculaMathemati,ca
i Internati,onalJournal of Theoreti,cal
and Appli,edF'inance.Dwa pierwszez nich naleil1
do grupy najwaZniejszychczasopism
publikujqcychpracez matematyki finansowej. Swiadczyto o bardzoduZymautoryteciejakim cieszysiq kandydatdo tytulu
wSr6dspecjalist6wz tej dziedzinymatematyki.
4. Konkluzja
Z dokonanejpowy2ejoceny dorobku naukowego,dydaktycznegoi organizacyjnegodra hab. Marka Rutkowskiegowynika, 2ejest on bardzodobrym kandydatem do tytulu naukowegoprofesora.Dlategozdecydowanie
popieramwniosek
o nadaniemu tytulu profesoranauk matematycznych.

