
PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 

z dnia 21 lipca  2020 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia prof. dr hab. Janusz Dobieszewski 

otworzył posiedzenie witając członków Rady. Następnie, zachowując wytyczne instrukcji z dnia 6 

kwietnia 2020 roku o organizacji posiedzeń organów podmiotów kolegialnych oraz gremiów z 

wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej, odczytał listę obecności członków Rady. Po 

stwierdzeniu kworum, przedstawił zabranym porządek obrad.  Przewodniczący poinformował, że 

poza czterema standardowymi punktami obrad odbędzie się głosowanie nad przyjęciem kryteriów, 

które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady przez Rektora UW. 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący, prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, zwrócił się do zebranych  z prośbą o 

przedstawienie ewentualnych uwag do porządku obrad. W związku z brakiem zgłoszeń, 

Przewodniczący poprosił zebranych o  głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Dr Wojciech 

Wciórka poinformował, że z przyczyn technicznych nie może wziąć udziału w głosowaniu.   

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 20 20 0 0 

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 30 czerwca  2020 roku. 

 

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej Rady pojawił się później niż 

zwykle i członkowie Rady mogli nie mieć możliwości ani odpowiedniej ilości czasu, aby zapoznać 

się z jego treścią. Następnie zwrócił się do Członków Rady z zapytaniem, czy wśród zebranych są 

osoby, które wnoszą o przełożenie głosowania nad protokołem na inny termin. Taki postulat 

zgłosiła prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman, która poinformowała Przewodniczącego, że 

nie miała wiedzy o umieszczeniu protokołu na stronie. Prof. Dobieszewski przychylił się do 

wniosku prof. Paprzyckiej-Hausman i zadecydował o przełożeniu głosowania na termin późniejszy 

w głosowaniu obiegowym. Dr Katarzyna Kuś zwróciła się z prośbą o wcześniejsze informowanie 

członków Rady o zamieszczanych nowych materiałach. Do tej prośby dołączył się dr Marek 

Pokropski.  

 

 

3. Informacje Przewodniczącego RNDF. 

 

Przewodniczący poinformował członków Rady, że ma do przekazania dwie informacje: 

1) Na poprzednim zebraniu Rady nie miał jeszcze informacji, że członkiem Senatu UW, poza 

dr hab. Agnieszką Nogal, prof. ucz., został także dr hab. Rafał Wonicki. W związku z tym 

Przewodniczący złożył gratulacje prof. Wonickiemu.  

2) Pani Edyta Bieńkowska, która zajmowała się sprawami administracyjnymi z ramienia Biura 

Rad Naukowych i jednocześnie była pracownikiem sekretariatu Wydziału Filozofii, podjęła 

decyzję o rezygnacji z pracy w BRN i pozostaniu na pełny etat na Wydziale. Od lipca, jako 

pracownik BRN, zastępuje ją mgr inż. Aleksandra Fiałkowska. Jednocześnie prof. 



Dobieszewski poinformował zebranych, że ta zmiana i konieczność przekazania 

dokumentów między pracownikami BRN spowodowała opóźnienia w publikacji protokołu.  

Następnie p. Fiałkowska przedstawiła się członkom Rady. 

 

4. Uchwała RND w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele 

akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia przez Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Przewodniczący przypomniał zebranym, że kwestia kryteriów była omawiana na 

poprzedniej Radzie. Dr hab. Urszula Zbrzeźniak przygotowała wówczas, po konsultacjach, dwie 

propozycje kryteriów do wyboru. Jednak po intensywnej dyskusji członkowie Rady ustalili, że 

należy jeszcze omówić i wziąć pod uwagę niektóre kwestie i po analizie tych uwag przygotować 

jeden dokument, który poddany by został głosowaniu. Prof. Zbrzeźniak (zdaniem 

Przewodniczącego słusznie) zaproponowała, aby głosowanie nad ustaleniem kryteriów odbyło się 

na dodatkowym posiedzeniu Rady w dniu 21 lipca 2020 r. 13 lipca prof. Zbrzeźniak po analizie 

dyskusji, która miała miejsce 30 czerwca przygotowała jeden dokument pod głosowanie. 

Członkowie Rady otrzymali go drogą mailową.  Dokument ten stał się podstawą do kolejnych uwag 

i analiz. Prof. Zbrzeźniak, zdaniem Przewodniczącego,  starała się wszystkie te postulaty i sugestie 

wziąć pod uwagę, czego efektem były kolejne wersje kryteriów. Ostatecznie przygotowane zostały 

cztery propozycje kryteriów, spośród których członkowie Rady mieliby wybrać drogą głosowania 

jedną. Przewodniczący zaproponował, aby członkowie Rady swoje stanowisko wyrażali nie w 

kolejnych dyskusjach i wypowiedziach, tylko w głosowaniu. Następnie Przewodniczący oddał głos 

prof. Zbrzeźniak. 

Prof. Zbrzeźniak witając się z zebranymi poinformowała, że prof. Dobieszewski przedstawił 

temat w sposób wyczerpujący. Następnie prof. Zbrzeźniak przeszła do krótkiego podsumowania. 

Poinformowała, że efektem pracy nie tylko jej, ale całego zespołu, do którego należeli: dr 

Katarzyna Kuś, dr hab. Rafał Wonicki,  z którym współpracowała  także dr hab. Joanna Golińska-

Pilarek, prof. ucz., i którego prace konsultowała prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman, są 

cztery projekty. Prof. Zbrzeźniak zaznaczyła, że projekty są w miarę jednorodne i zawierają dwie 

różnice. Zasadnicza zmiana pojawiła się w  kryterium trzecim. W dyskusji nad projektem pojawiły 

się głosy, że ustanowienie granicy w kryterium trzecim na 140 punktów stanowi przesadne 

wymaganie.  Padły propozycje, aby granicę tę ustanowić na 100 punktów, co spowodowało 

powstanie dwóch propozycji. Następnie pojawiła się sugestia prof. Golińskiej-Pilarek, że powinno 

się do wymagań związanych z posiadaniem grantu dodać uwagę, aby nie wliczać do czasu realizacji 

grantu również przedłużeń grantu. Prof. Zbrzeźniak poprosiła, aby prof. Golińska-Pilarek jako 

autorka tej zmiany wyjaśniła ją później zebranym. W następstwie tych zmian wygenerowane 

zostały cztery projekty. W trakcie wystąpienia prof. Zbrzeźniak pojawiły się informacje, że są 

problemy techniczne i wypowiedź prof. Zbrzeźniak jest słabo słyszalna.  Prof. Zbrzeźniak 

kontynuując poinformowała, że wersja A i wersja B są projektami uwzględniającymi dwa pułapy  

punktowe w kryterium trzecim – wersja A  - 140, a wersja B - 100 punktów.  Natomiast wersja C i 

D mają w przypisie drugim uwagę, aby nie wliczać w okres realizacji grantu jego przedłużeń. W 

wersji C, w kryterium trzecim granica punktowa wynosi 140, a  w wersji D 100 punktów. Następnie 

prof. Zbrzeźniak poinformowała zebranych, że odrębnemu głosowaniu poddane będzie kryterium 

dziewiąte, tzw. doktoranckie. W trakcie głosowania członkowie Rady zdecydują czy wśród 

kryteriów, które spełniać muszą nauczyciele akademiccy ma  znaleźć się zapis o opiece nad 

doktorantem, który spełnia przynajmniej jedno z kryteriów 1-8   (przy czym przez opiekę rozumie 

się bycie promotorem lub promotorem pomocniczym). Prof. Zbrzeźniak uzasadniła, że ponieważ 

kryterium to było dość szeroko dyskutowane i pojawiły się zarówno głosy popierające, jak i 

przeciwne, podjęta została decyzja o odłączeniu tego kryterium i o odrębnym głosowaniu. 

Następnie prof. Zbrzeźniak poinformowała, jak przebiegać będzie głosowanie: przy pierwszym 

głosowaniu będzie można oddać głos na jeden z czterech projektów. W przypadku, gdy żaden 

projekt nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, przeprowadzone zostanie kolejne głosowanie 



z wyłączeniem projektu, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. Głosowania będą 

przeprowadzane aż do momentu, kiedy jeden z projektu otrzyma bezwzględną większość głosów. 

Natomiast głosowanie nad kryterium dziewiątym przebiegać będzie standardowo. Członkowie 

Rady oddawać będą głosy za, przeciw lub wstrzymując się od głosu. Na koniec prof. Zbrzeźniak 

podziękowała wszystkim, który włączyli się w opracowywanie projektów oraz w jakikolwiek inny 

sposób zaangażowali się w pracę nad ustaleniem kryteriów. 

Przewodniczący zaznaczył, że głosowanie nad projektami jest skomplikowane, ale wymaga 

tego złożoność  i potrzeba uwzględnienia wszystkich wartościowych postulatów, które pojawiały 

się w dyskusji. 

Następnie głos zabrała prof. Golińska-Pilarek, która poinformowała o zmianach 

wprowadzonych w wariantach C i D listy kryteriów. Warianty te różnią się – odpowiednio od 

wariantu A i wariantu B – treścią przypisu 2 w kryteriach grantowych (6 i 7). Otóż, w kryteriach 

tych zaliczane są granty realizowane w okresie ostatnich 5 lat. Wystarczy więc, by okres realizacji 

grantu zahaczał o ten 5-letni okres choćby o jeden czy dwa miesiące, i kryterium będzie spełnione.  

Prof. Golińska-Pilarek przypomniała, że granty można przedłużać. W przypadku grantów NCN 

przedłużenie o 12 miesięcy jest jedynie formalnością, a jeśli zachodzi taka potrzeba, można grant 

przedłużyć o kolejne okresy. W związku z tym, jeśli przedłużenia te będą uwzględnione w 

kryteriach, to może się okazać, że wystarczy zrealizować jeden grant, aby spełniać kryterium 

grantowe nawet przez 15 lat. Na przykład, jeśli ktoś otrzyma grant, który formalnie ma realizować 

przez 4 lata, a następnie przedłuży go o kolejne dwa lata, to kryterium grantowe spełniać będzie 

jeszcze w naborze do rady dyscypliny w 2032 roku. Jednak intencja 5-letniego ograniczenia była 

taka, aby patrzeć na realną aktywność z ostatnich 5 lat. Prof. Golińska-Pilarek zaapelowała do 

członków rady, by nie uwzględniać przedłużeń grantów, ponieważ dopuszczenie przedłużeń może 

prowadzić do pewnej niesprawiedliwości; może się bowiem zdarzyć, że osoby, które przedłużały 

grant, będą spełniały kryterium, mimo że skończyły go z opóźnieniem, zaś osoby, które zaczynały 

grant w tym samym czasie, ale ukończyły grant w terminie, nie będą spełniały tego samego 

kryterium. Prof. Golińska-Pilarek poprosiła o poparcie wariantów C lub D jako bardziej uczciwych, 

sprawiedliwych i zgodnych z intencją ograniczenia osiągnięć do ostatnich 5 lat. 

 

O głos poprosił dr Marek Pokropski, który odniósł się do toczącej się na mailu dyskusji w 

sprawie ilości osób, które spełniają kryteria. Poprosił o informację, ile osób według wyliczeń 

spełniało poprzednie, a ile spełnia obecne kryteria. 
O głos poprosiła prof. Golińska-Pilarek i poinformowała, że zrobiła wstępne wyliczenia dla 

kryterium trzeciego: jeśli uwzględnić okres 2015-2020, to co najmniej 12 osób będzie spełniać kryterium 
trzecie, o ile limit ustawiony zostanie na 140 punktów; jeśli zaś limit zostanie obniżony do 100 punktów, to 
kryteria spełniać będą dodatkowo 4 osoby, czyli łącznie co najmniej 16 osób. Prof. Golińska-Pilarek 
zaznaczyła, że należy pamiętać o tym, że w chwili obecnej jest dodatkowych 8 osób, które mają już co 
najmniej jedną pracę za 100 lub 140 punktów lub co najmniej jeden rozdział z poziomu II. W związku z tym 
do momentu wyborów do rady osoby te również mogą spełniać kryterium trzecie. 

  

Dr Pokropski zaznaczył, że jego pytanie dotyczyło wszystkich kryteriów.  

Prof. Zbrzeźniak poinformowała, że jest w gorszej sytuacji niż prof. Golińska-Pilarek 

ponieważ opierała się wyłącznie na danych, które miała za rok poprzedni. Prof. Zbrzeźniak 

próbowała poszukać nowych danych, ale w związku z tym, że dane spływają z opóźnieniem i nie 

posiada ona dostępu do pełnych informacji, mogła oprzeć się jedynie na danych szacunkowych. Z 

wyliczeń wynikałoby, że kryteria z wersji A spełnia 15 osób. Jednak, jak zaznaczyła prof. 

Zbrzeźniak, są to dane szacunkowe, a prof. Golińska–Pilarek ma większe doświadczenie w 

przeprowadzaniu takich analiz. Prof. Zbrzeźniak poinformowała również, że brała pod uwagę 

wszystkie kryteria łącznie z doktoranckimi.  
Prof. Golińska-Pilarek poinformowała, że również nie może podać dokładnej liczby, ponieważ – 

podobnie jak prof. Zbrzeźniak – nie ma dostępu do wszystkich danych, a podanie dokładnej liczby 
pracowników spełniających co najmniej 4 kryteria wymaga bardzo dużo pracy i czasu. Gdyby jednak 
uwzględnić wyłącznie kryterium 1 i 2 (bez bazy Google Scholar), kryterium grantowe i mobilnościowe, to z 



obliczeń prof. Golińskiej-Pilarek wynika, że co najmniej 13 osób spełniałoby te 4 kryteria. Gdyby wziąć pod 
uwagę dodatkowo kryterium trzecie, to dojdą kolejne osoby i szacunkowo osób spełniających te kryteria 
może być co najmniej 20. 

  

Przewodniczący, wobec braku dalszych uwag, zapowiedział przystąpienie do głosowania. 

Prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman zwróciła się z prośbą do prof. Zbrzeźniak o 

przypomnienie różnic występujących w propozycjach kryteriów.  

Prof. Zbrzeźniak powtórzyła czym różnią się poszczególne zestawienia kryteriów.  

 

Członkowie Rady zagłosowali w pierwszym głosowaniu nad jedną z czterech wersji 

kryteriów 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 

Oddane głosy 
WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D 

31 21 8 3 5 5 

Żaden z wariantu nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Najmniejszą liczbę głosów 

oddano natomiast na wariant B. 

 

Prof. Golińska-Pilarek poinformowała, że udostępniła na czacie informacje o różnicach 

pomiędzy wariantami kryteriów. 

 

Członkowie Rady przystąpili do dalszego głosowania nad wariantami kryteriów A, C i D 

 

  Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 

Oddane głosy 
WARIANT A WARIANT C WARIANT D 

31 21 8 5 8 

W kolejnym głosowaniu ponownie żaden z wariantu nie uzyskał bezwzględnej większości 

głosów. Najmniejszą liczbę głosów oddano natomiast na wariant C 

 

Członkowie Rady przystąpili do dalszego głosowania nad wariantami kryteriów A i D 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 

Oddane głosy 
WARIANT A WARIANT D 

31 21 13 8 

Bezwzględną większość głosów oddano na wariant A 

 

Prof. Zbrzeźniak przypomniała zebranym, dlaczego powinno odbyć się odrębne głosowanie 

nad kryterium dziewiątym i co ono zawiera.  

 

Następnie Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad przyjęciem kryterium 9 

 

 Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 21 8 11 2 

  Rada odrzuciła przyjęcie kryterium 9.  

 



Przewodniczący poinformował Członków Rady, że uchwalone zostały kryteria, które 

powinni  spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków RND Filozofia przez Rektora 

UW.  

Prof. Zbrzeźniak podziękowała zebranym za głosowanie i zaangażowanie w 

przygotowywanie kryteriów.  

Prof. Paprzycka-Hausman podziękowała na czacie całemu zespołowi pracującemu nad 

ustaleniem kryteriów. 

 

 

5. Wolne wnioski 

 

Prof. Dobieszewski  zwrócił się do zebranych z zapytaniem o ewentualne wolne wnioski i 

chęć zabrania głosu. 

O głos poprosiła dr Katarzyna Kuś, która poprosiła o informowanie lub przesyłanie 

dokumentów, które umieszczane są w materiałach na stronie Rady.  

P. Aleksandra Fiałkowska z Biura Rad Naukowych odnosząc się do wypowiedzi i 

postulatów popierających stanowisko dr Kuś pojawiających się na czacie poinformowała 

zebranych, że od następnego zebrania Rady takie informacje będą przesyłane drogą mailową.  

Przewodniczący poprosił o potwierdzenie, że za kilka dni protokół zostanie przesłany 

Członkom Rady lub, że zostaną oni poinformowani o jego publikacji na stronie. Zaproponował dwa 

dni na zapoznanie się z  protokołem, a następnie przeprowadzenie głosowania.  

P. Fiałkowska potwierdziła i poinformowała, że następnego dnia Członkowie Rady 

otrzymają protokół i informacje o terminie głosowania nad protokołem w sposób obiegowy.  

Prof. Golińska-Pilarek zwróciła się z zapytaniem o dostęp do nagrania posiedzenia 

jednocześnie informując, że jej zdaniem dyskusja nad kryteriami, jaka odbyła się w dniu 30 

czerwca 2020 r., jest bardzo skrócona.  

P. Fiałkowska zwróciła uwagę, ze protokoły mają być syntetycznym podsumowaniem 

posiedzeń, ale ewentualne uwagi do protokołu będą brane pod uwagę.  

Prof. Golińska-Pilarek zapytała następnie, czy głosy na czacie też są nagrywane, co zostało 

potwierdzone. 

O głos poprosił dr Pokropski, który podziękował osobom odpowiedzialnym za opracowanie 

kryteriów i zwrócił się z postulatem, aby w przyszłości zespoły powoływane były na Radzie i aby 

każdy mógł do takiego zespołu dołączyć. Dodatkowe osoby mogłyby pomóc m.in. przy 

opracowywaniu statystyk. Dr Pokropski poinformował, że takie praktyki stosowane są w innych 

Radach.  

Dr Kuś, a także prof. Golińska-Pilarek i prof. Nogal poparli na czacie postulat dr 

Pokropskiego.  

Przewodniczący przypomniał, że np. Komisje doktoranckie były powoływane na Radzie. 

Następnie przyznał, że taka forma pracy zespołów przy opracowywaniu kryteriów wynikała z jego 

decyzji. Uważał, że praca nad kryteriami nie jest sprawą szczególnie skomplikowaną. Kiedy 

okazało się, że tak nie jest uznał, że wystarczy, aby prof. Zbrzeźniak przeprowadziła indywidualne 

konsultacje z osobami zorientowanymi w temacie, a następnie odbędzie się dyskusja nad 

przygotowanym projektem. Przewodniczący przyznał, że po doświadczeniach związanych z 

głosowaniem nad kryteriami i dyskusji nad nimi, tego typu zespoły należy powoływać na 

posiedzeniach Rady i zobowiązał się do przestrzegania tej zasady w przyszłości. 



Prof. Dobieszewski przypomniał o głosowaniu nad protokołem, a następnie poinformował, 

że kolejna Rada odbędzie się 08 września 2020 r.  

 

Wobec braku dalszych wniosków posiedzenie zostało zakończone.  

 

 

 

 

…………………………… .   ……………………………… 

Przewodniczy Rady Naukowej    Protokolantka 

Dyscypliny Filozofia    

Prof. dr hab. Janusz Dobieszewski   Aleksandra Fiałkowska 

  


