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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. Prof. Dobieszewski poinformował, że na posiedzenie 

zaproszeni zostali  również goście w związku z głosowaniami nad nadaniem stopnia doktora 

habilitowanego oraz wyborem składu komisji doktorskiej i habilitacyjnej, jednak poza prof. dr 

hab. Iwoną Lorenc większość zaproszonych gości nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu. Po 

stwierdzeniu kworum, Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący zwrócił się do zebranych  z prośbą o przedstawienie ewentualnych 

uwag lub wniosków do porządku obrad. Nikt z członków Rady nie zgłosił uwag do 

proponowanego porządku obrad, który następnie został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 25 25 0 0 

 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 21 lipca  2020 roku. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że protokół został udostępniony tydzień 

przed posiedzeniem i do dnia 06 września wpływały poprawki i sprostowania do 

zamieszczonego protokołu. Większość z nich została uwzględniona przez Przewodniczącego. 

Jedna z zaproponowanych poprawek  nie została  wprowadzona do protokołu, ponieważ 

zdaniem Przewodniczącego nie miała wpływu na treść protokołu,  a pierwotna wersja tego 

zapisu była bardziej przejrzysta i czytelna.  Następnie prof. Dobieszewski zwrócił się do 

zebranych z zapytaniem, czy zgłaszają uwagi do protokołu. Nikt z członków Rady nie zgłosił 

uwag ani zastrzeżeń co do brzmienia protokołu. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 25 23 1 1 

Rada przyjęła protokół z dnia 21 lipca 2020 roku. 

 

 

 



 

3. Informacje Przewodniczącego RNDF. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że pierwszy komunikat dotyczy przykrej 

informacji, jaką  była wiadomość o śmierci prof. Andrzeja Walickiego w dniu 20 sierpnia 

2020 roku. Prof. Walicki, obok Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki i Jerzego 

Szackiego, był ostatnim  z wielkiej czwórki przedstawicieli Warszawskiej Szkoły Historii Idei. 

Profesor jest autorem kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów, z których  najważniejsze 

publikacje doczekały się tłumaczeń na inne języki. Prof. Walicki,  jako znawca filozofii 

rosyjskiej i polskiej, historii marksizmu, historii liberalizmu, dziejów idei politycznych, 

aktywnie uczestniczył w światowej przestrzeni naukowej humanistyki i nauk społecznych. W 

roku 1998 otrzymał nagrodę im. Eugenia Balzana, najważniejszą europejską nagrodę w 

dziedzinie humanistyki, traktowaną jako odpowiednik Nagrody Nobla. Przewodniczący dodał, 

że prof. Walicki nigdy nie był pracownikiem Instytutu Filozofii  na UW, ale gościł jako 

wykładowca i był wielokrotnie uczestnikiem konferencji, sympozjów i seminariów, które się 

odbywały na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie Przewodniczący poprosił zebranych o 

uczczenie chwilą refleksji i ciszy  pamięci prof. Walickiego.  

 

Drugi komunikat dotyczył przekształcenia z dniem 01 września 2020 Instytutu 

Filozofii w Wydział Filozofii, co świadczy o wzmocnieniu miejsca filozofii w strukturze 

Uniwersytetu. Przewodniczący poinformował, że na pierwszego dziekana Wydziału  Filozofii 

wybrany został prof. dr hab. Paweł Łuków, któremu prof. Dobieszewski złożył gratulacje.  

 

 

4. Uchwała RND w sprawie nadania dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej  stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia 

 

Przewodniczący oddał głos dr. hab. Mateuszowi Salwie, sekretarzowi Komisji 

Habilitacyjnej. Prof. Salwa przypomniał zebranym, że rok temu otwarty został przewód 

habilitacyjny dr Anny Szyjkowskiej-Piotrowskiej, 3 grudnia powołana została przez CK 

komisja, której ostateczny skład ustalił się 05 lutego 2020 roku.  Przewodniczącą Komisji 

została prof. dr hab. Joanna M. Sosnowska   z Instytutu Sztuki PAN, na recenzentów 

powołani zostali: dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL, prof. dr hab. Iwona Lorenz z UW i dr 

hab. Michał Ożóg z Uniwersytetu Łódzkiego. Członkiniami Komisji zostały dr hab. Monika 

Bakke z UAM i dr hab. Monika Murawska z ASP w Warszawie. Dr hab. Matusz Salwa 

powołany został na sekretarza Komisji.  

Na posiedzeniu Komisji, które  odbyło się zdalnie w dniu 05 czerwca 2020 roku, 

podjęto uchwałę o  zwrócenie się do Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia o nadanie dr 

Szyjkowskiej-Piotrowskiej stopnia doktora habilitowanego. Prof. Salwa przed przystąpieniem 

do uzasadnienia uchwały przedstawił sylwetkę habilitantki. 

Dr Anna Szyjkowska-Piotrowska uzyskała magisterium z filozofii w Instytucie 

Filozofii UW w roku 2006. Rok później uzyskała magisterium z lingwistyki stosowanej. 

Doktorat obroniła również w Instytucie Filozofii UW w 2012 roku pod  kierunkiem prof. 

Zofii Rosińskiej. Dr Szyjkowska-Piotrowska pracuje równolegle na Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopin w Warszawie oraz 

współpracuje z Collegium Civitas. Podstawą postępowania habilitacyjnego, wskazaną przez 

kandydatkę, była monografia pt. Dyrygując falom. Myślenie w wizualno-muzycznych 

awangardach.  Pozostały dorobek publikacyjny habilitantki obejmuje: książkę powstałą na 

bazie rozprawy doktorskiej, redakcję dwóch książek, autorstwo siedmiu artykułów w 

czasopismach polskich i francuskich, pięć rozdziałów w monografiach polskich i francuskich, 



kilka tekstów popularyzujących przede wszystkim sztukę współczesną, liczne tłumaczenia 

tekstów z estetyki i współczesnej historii i teorii sztuki z języków angielskiego i francuskiego 

na język polski, wykonanych na zlecenie Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie. Prof. Salwa wyjaśnił zebranym, że informacja o tych zleceniach 

jest ważna, ponieważ w recenzjach i opiniach zwrócono uwagę na fakt łączenia przez 

habilitantkę pracy na uczelniach artystycznych i aktywność w życiu artystycznym z refleksją 

filozoficzną. Habilitantka współredagowała również kilka katalogów różnych artystów, brała 

regularny udział w konferencjach międzynarodowych (głownie we Francji) oraz kilku 

projektach, organizowanych na uniwersytetach francuskich, współpracuje z czasopismami 

„Sztuka i dokumentacja” i „International Journal of Education and the Arts”. Prof. Salwa 

dodał, że habilitantka swój wniosek habilitacyjny złożyła w kwietniu 2019 roku i wówczas 

część wymienionych w autoreferacie pozycji figurowała jako zaakceptowane do druku. 

Osiągnięcia dydaktyczne habilitantki obejmują przede wszystkim prowadzenie zajęć z 

zakresu współczesnej teorii sztuki i estetyki, historii filozofii i filozofii kultury, prowadzenie 

magisteriów oraz dyplomantów w zakresie pisania prac teoretycznych.   

Monografia Dyrygując falom. Myślenie w wizualno-muzycznych awangardach, 

opublikowana nakładem wydawnictwa „Słowo/obraz terytoria”, jest filozoficzną analizą 

współczesnych koncepcji humanizmu i kryzysu humanizmu na przykładzie awangardowych, 

artystycznych praktyk działających na pograniczu sztuk wizualnych i muzycznych.  

Habilitantka zakłada, że tego rodzaju praktyki artystyczne, których początki sięgają połowy 

XIX wieku są artystycznymi próbami scalenia ludzkiego doświadczenia, czyli wypracowania 

koncepcji humanizmu i idei człowieka i zestawia je z rozmaitymi współczesnymi praktykami 

i koncepcjami filozoficznymi, które tego rodzaju podejście do idei szeroko, uniwersalnie 

rozumianego humanizmu i człowieka krytykują.  

Następnie prof. Salwa przedstawił członkom Rady recenzje monografii dr 

Szyjkowskiej-Piotrowskiej oraz przebieg obrad komisji habilitacyjnej. Wszystkie trzy 

recenzje i wszystkie – z wyjątkiem jednej – opinie członków komisji habilitacyjnej były 

pozytywne, jednak uwzględniały pewne mankamenty. Prof. Kawalec zwróciła uwagę na fakt, 

że niewątpliwie jednym z najważniejszych walorów tej pracy jest to, że autorka wychodząc z 

perspektywy filozofii kultury i estetyki, jednocześnie przyjmuje perspektywę 

interdyscyplinarną, tzn. wkracza w inne dziedziny, co jest rzadkością zarówno,  jej zdaniem,  

w filozofii jak i w humanistyce. Pod tym względem, w opinii prof. Kawalec, praca jest 

niezmiernie aktualna. Prof. Salwa zacytował członkom Rady fragmenty recenzji  prof. 

Kawalec o monografii dr. Szyjkowskiej-Piotrowskiej: „uzupełnia lukę w literaturze 

przedmiotu, tak historyczno- i teoretyczno-artystycznej, jak i filozofii sztuki, a także pewną 

lukę w polskiej recepcji nauki  i sztuki, dokonań współczesnego środowiska francuskiego”. 

Jednocześnie recenzentka zwróciła uwagę na słabsze strony pracy, w tym na: brak precyzji 

pojęciowej, pomijanie pewnych istotnych wątków, ale tłumaczyła to silnym związkiem 

habilitantki z tradycją myśli francuskiej. Recenzentka zaznaczyła, że uwagi krytyczne nie 

zmieniają jej pozytywnej oceny pracy dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej. Prof. Kawalec oceniła 

pozytywnie również pozostały dorobek kandydatki podkreślając, że należy na niego patrzeć 

jako na dopełnienie książki przedstawionej jako główne osiągnięcie habilitacyjne, co pozwala 

wnosić, że zainteresowania dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej są spójne, podlegają ciągłemu 

rozwojowi, co znajduje swoje odzwierciedlenie  zarówno we współpracy ze środowiskiem 

francuskim, jak i w praktyce dydaktycznej. Podsumowując, prof. Kawalec nie miała żadnych 

wątpliwości, że dorobek habilitantki stanowi podstawę do nadania stopnia doktora 

habilitowanego.  

Prof. dr hab.  Iwona Lorenc zwróciła uwagę na istotny wkład  książki w dyskusję na 

temat kryzysu współczesnej humanistyki i współczesnej idei człowieka, zauważyła także, że 

jest pewnego rodzaju filozoficzną i estetyczną reakcją na ten kryzys. Monografia odznacza się 



intelektualną odwagą, polegającą  m.in. na chęci wygłaszania pewnych ocen czy też sądów 

dość niepopularnych, a przez to narażonych na niezrozumienie. Autorka opowiada się za  

pewnego rodzaju uniwersalizmem, a wręcz esencjalizmem, jeśli chodzi o rozumienie idei 

człowieka. Z tego też względu dla prof. Lorenc książka jest wyrazem oryginalnego pomysłu, 

polegającego na zderzeniu ogólnej filozoficznej refleksji nad stanem współczesnej 

humanistyki  z konkretnymi, historycznym zjawiskami artystycznymi. Jednocześnie prof. 

Lorenc zwróciła uwagę na pewne słabsze strony tej monografii. Oceniła ją jako bardzo 

interesującą i ambitną pozycję, która momentami zbyt szeroko zarysowuje spektrum 

problemów, w skutek czego nie wszystkie w równym stopniu się zajmuje. Momentami można 

też zauważyć, że autorka w swojej koncepcji jest nieco eklektyczna, co jednak nie zmienia 

faktu, że książka obfituje w szereg celnych spostrzeżeń, choć nie zawsze wystarczająco 

rozwiniętych. Podobnie jak przy poprzedniej recenzji, te krytyczne uwagi nie wpłynęły na 

pozytywną ocenę pracy przez prof. Lorenc, która uznała monografię za – jak prof. Salwa 

zacytował – „dojrzałą, poważną propozycję filozoficzną, wychodzącą naprzeciw istotnym 

problemom współczesnej humanistyki”.   Prof. Lorenc pozytywnie oceniła również pozostały 

dorobek organizacyjny i dydaktyczny habilitantki.  

W podobnym tonie wypowiadał się dr hab. Maciej Ożóg, który uznał monografię za 

niezwykle oryginalną i wartościową publikację, zarówno na gruncie polskiej filozofii kultury, 

jak i w obszarze badań nad sztuką awangardową. Zdaniem prof. Ożoga książka odznacza się 

precyzyjnie określoną problematyką, klarownie prowadzonym wywodem, spójnością 

narracyjną, a także wysokim poziomem językowo-literackim i sprawnością warsztatową. Z 

drugiej strony recenzent zwrócił uwagę na kwestie dyskusyjne, związane z nie zawsze 

precyzyjnymi sformułowaniami, brakiem pewnych rozróżnień, które jego zdaniem powinny 

być ujęte. Zauważył również skłonność autorki do pomijania polskiej literatury, zaznaczając 

jednocześnie, że tego rodzaju głos krytyczny jest polemiką nie wpływającą na wysoką ocenę 

monografii. Odnosząc się do dorobku habilitantki, prof. Ożóg zauważył, że być może nie jest 

on zbyt imponujący ilościowo, ale merytorycznie prezentuje wysoki poziom, pokazuje, że 

autorka bardzo dobrze zna stan badań,  w tym współczesną literaturę, potrafi swobodnie się 

po niej poruszać i potrafi do niej podchodzić z krytycznym dystansem. Recenzent zwrócił 

uwagę na to, że należy docenić i bardzo wysoko ocenić dorobek dydaktyczny habilitantki,  w 

tym fakt, że wykłada na uczelniach artystycznych przedmioty teoretyczne, zwłaszcza filozofię, 

filozofię kultury  i estetykę, co nie jest powszechne a bardzo potrzebne we współczesnym 

świecie sztuki.  

Opinie większości  członków Komisji zasadniczo były spójne z opiniami recenzentów. 

Rozprawę oceniono jako interesującą, oryginalną, będącą wyrazem inspiracji określoną 

tradycją, wyrażającą określoną perspektywę, choć oczywiście posiadającą pewne 

mankamenty.  

Odmienne zdanie wyraziła Przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Joanna M. 

Sosnowska, która oceniła negatywnie zarówno główne osiągnięcie habilitacyjne dr 

Szyjkowskiej-Piotrowskiej, jak i pozostały dorobek. Prof. Sosnowska wyraźnie zaznaczyła, że 

wyrażona przez nią negatywna opinia wynika z faktu, że z punktu widzenia historii sztuki 

publikacja jest obarczona wieloma brakami, autorka stosuje rozmaite uproszczenia. Z 

perspektywy tej dziedziny nie do końca  trafny wydaje się dobór użytych przykładów, brak  

jest odwołań do polskiej literatury, autorka instrumentalne potraktowała dzieła sztuki, które w 

monografii wykorzystała jako ilustracje tez wypracowanych na gruncie filozofii. Prof. 

Sosnowska zauważyła, że dorobek habilitantki jest dość skromny ilościowo i objętościowo, 

część publikacji zgłoszonych przez habilitantkę w wykazie jest pracami w druku, co 

wprowadza pewną niejasność co do kwestii, czy należy je brać pod uwagę przy ocenie 

dorobku naukowego.  



W trakcie dyskusji, podjętej na posiedzeniu Komisji, rozdźwięk w opiniach był 

zauważalny i  przybrał postać  wielowątkowej polemiki z oceną prof. Sosnowskiej, dla której 

dorobek habilitantki był niewystarczający, a książka kontrowersyjna przynajmniej z punktu 

widzenia historii sztuki.  

Prof. Lorenc zauważyła że nie negując mankamentów  książki należy zauważyć, że 

jest to publikacja mająca charakter bardzo zaawansowanego eseju filozoficznego, 

zainspirowanego kulturą intelektualną Francji, względem którego należy przyjąć kryteria 

przewidziane przez poetykę tego rodzaju tekstów, różniących się zasadniczo od rozpraw 

historycznych. Jednocześnie należy, jej zdaniem, zauważyć, że habilitantka zarówno w 

monografii, jak i innych przytoczonych pracach odznacza się  odwagą w podejmowaniu 

pewnych kwestii i sformułowań oraz w uzasadnianiu pewnych określonych wniosków. Tego 

rodzaju prace należy promować, ponieważ wnoszą o wiele więcej do nauki niż drobiazgowe, 

historyczne rekonstrukcje. Z opinią tą zgodziła się także prof. Kawalec, która podkreśliła, że 

w jej przekonaniu na dorobek habilitantki należy spojrzeć jako na pewną całość, wliczając w 

to jej zaangażowanie w pracę dydaktyczną na uczelniach artystycznych, ponieważ ten 

dorobek pokazuje z jednej strony zaangażowanie w środowisko francuskie, zaś z drugiej 

strony chęć aplikacji określonych koncepcji filozoficznych do materii artystycznej. Do 

zarzutów prof. Sosnowskiej odniósł się również prof. Ożóg mówiąc, że istotnie publikację tę 

można krytykować z określonych, partykularnych, dyscyplinarnych perspektyw, ale należy 

pamiętać, że jest to projekt interdyscyplinarny, a ryzyko tego rodzaju przedsięwzięć polega na  

tym, że ich autorzy są o wiele bardziej podatni na popełnianie rozmaitych błędów wówczas, 

gdy wykraczają poza granice swojej macierzystej dyscypliny. Mając na względzie 

interdyscyplinarny charakter, tę okoliczność trzeba brać pod uwagę. Prof. Ożóg zaznaczył, że 

z jego punktu widzenia również można wskazać różne braki historyczno-artystyczne czy 

teoretyczno-artystyczne, jednak biorąc poprawkę na interdyscyplinarny charakter pracy, to 

pozytywy zdecydowanie przeważają.  

Do wypowiedzi tej odniosła się prof. Bakke mówiąc, że  zgadza się z tą wypowiedzią, 

niemniej jednak autorki i autorzy, którzy za tego rodzaju projekty się zabierają, powinni 

odznaczać się wzmożoną czujnością, której habilitantce czasem brakowało, co skutkowało 

błędami, niekiedy poważnymi. 

Prof. Murawska zauważyła, że z jednej strony z powodu interdyscyplinarności, a z 

drugiej z racji bardzo dobrego warsztatu pisarskiego książka ma szanse zainteresować nie 

tylko akademików, ale również osoby, które nie są związane z filozofią lub sztuką, co 

przemawia na korzyść autorki.  

Prof. Salwa poinformował zebranych, że również zauważył pewne mankamenty 

publikacji, ale, według jego wiedzy, pojawiają się one we współczesnym sposobie uprawiania 

estetyki związanej z myślą francuską. Zdaniem prof. Salwy jest to taka poetyka filozofowania, 

której tradycja we Francji jest bardzo żywa i która liczy się na arenie międzynarodowej i 

dlatego nie widzi przeciwskazań, aby tego sposobu uprawiania filozofii nie zaszczepiać na 

grunt polski.   

Podsumowując zebranie Komisji Habilitacyjnej, prof. Salwa przekazał, że większość 

członków była zgodna co do tego, że dorobek publikacyjny habilitantki pod względem 

ilościowym nie jest imponujący, ale broni się na poziomie merytorycznym. Dyskusja 

zakończyła się głosowaniem nad wnioskiem o nadanie dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej stopnia 

doktora habilitowanego, w wyniku którego pięciu członków Komisji głosowało za, jedna 

osoba była przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Na wniosek Przewodniczącej Komisja 

sformułowała uzasadnienie, które prof. Salwa odczytał: 

„1. dorobek naukowy pod względem formalnym i merytorycznym w wystarczającym 

stopniu spełnia warunki określone w Ustawie i jest zgodny z kryteriami oceny osiągnięć 



osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk 

humanistycznych; 

2. wszystkie trzy sporządzone w przewodzie recenzje zawierają konkluzje 

jednoznacznie pozytywne; 

3. trzy opinie pozostałych członków Komisji zawierają konkluzje pozytywne. Jedna 

jest negatywna; 

4. w opinii większości członków Komisji przedstawiony dorobek wnosi do polskiej 

humanistyki nie podnoszone dotychczas aspekty badawcze. Jest ambitnym, szeroko 

zakrojonym projektem; 

5. habilitantka w swoich badaniach poszerza perspektywę filozoficzną o ujęcia 

interdyscyplinarne i metateoretyczne; 

 6. za ważną należy uznać aktywność organizacyjną Habilitantki oraz udział w 

międzynarodowych projektach badawczych; 

7. jako znaczące należy uznać ścisłe powiązanie badań Habilitantki z praktyką 

dydaktyczną, szczególnie w kontekście nauczania na uczelniach artystycznych; 

8. wzięto pod uwagę również argumenty krytyczne, odnoszące się do szczupłości 

dorobku publikacyjnego, pewnych błędów rzeczowych, braków bibliograficznych i 

niedoskonałości argumentacyjnych.” 

Prof. Salwa po odczytaniu w/w uzasadnienia podziękował członkom RND Filozofia i 

zachęcił do zadawania pytań.  Przewodniczący Rady podziękował prof. Salwie za wnikliwą 

analizę i zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy chcieliby zadać pytania przed 

głosowaniem.  

O głos poprosiła prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman. Na wstępie prof. 

Paprzycka-Hausman podziękowała prof. Salwie za świetne podsumowanie pracy komisji. 

Przyznała, że na podstawie lektury protokołu miała sporo wątpliwości, z których część prof. 

Salwa rozwiał w swoim wystąpieniu. Następnie prof. Paprzycka-Hausman poinformowała, że 

chciałaby jedną kwestię skomentować oraz zgłosić dwie wątpliwości.  

Prof. Paprzycka-Hausman, odnosząc się do protokołu Komisji Habilitacyjnej, 

stwierdziła, że z jego zapisu dość jasno wynika, że większość członków komisji zgadzała się 

z opinią, że praca habilitantki zawiera wiele błędów – faktograficznych, warsztatowych, ale 

mimo tych błędów należy uznać, że praca spełnia wymogi. W dyskusji zgłaszano argumenty, 

które te błędy usprawiedliwiały. Zdaniem prof. Paprzyckiej-Hausman z niektórymi 

argumentami nie należy się zgodzić. Po pierwsze, zgłaszano sugestie, że błędy są ceną za 

ambicję, za szeroko-zakrojony projekt, za syntetyczność, za interdyscyplinarność. W opinii 

prof. Paprzyckiej-Hausman, istotnie, cenić należy ambicję, rozmach, syntetyczność, 

interdyscyplinarność, ale nie kosztem błędów warsztatowych. Jeżeli ktoś nie potrafi napisać 

nieobarczonej takimi błędami pracy ambitnej, syntetycznej i interdyscyplinarnej, to powinien 

napisać pracę, w której takich błędów się nie popełnia, rezygnując z ambicji czy rozmachu.  

Po drugie, prof. Paprzycka-Hausman zwróciła uwagę na pojawienie się argumentu, że 

pracę należy uznać za spełniającą wymogi ustawowe mimo błędów warsztatowych, bo prace 

poprawne warsztatowe często niewiele wnoszą, a zaletą tej pracy jest to, że pobudza do 

myślenia. Prof. Paprzycka-Hausman zaznaczyła, że ponownie nie może się z tym zgodzić: 

oczywiste jest, że prace powinny zarówno być poprawne warsztatowo, jak i proponować coś 

nowego. Prof. Paprzycka-Hausman przypomniała zebranym, że nie tak dawno członkowie 

RND Filozofii mieli do czynienia z postępowaniem habilitacyjnym, w którym, mimo że praca 

pod względem warsztatowym była prawie nienaganna, to nie byli przekonani, że spełnia 

wymogi właśnie ze względu na brak elementu nowatorskości.  

Następnie poprosiła o wyjaśnienie dwóch kwestii podniesionych przez prof. 

Sosnowską. W szczególności chciała zapytać o to, jak do tych kwestii ustosunkowali się 

członkowie komisji, bo nie potrafiła sobie wyrobić zdania, opierając się na informacjach 



zawartych w protokole. Pierwsza kwestia dotyczyła artykułu podanego przez habilitantkę jako 

dorobek, mimo że artykuł się nie ukazał w podanym przez habilitantkę numerze czasopisma. 

Prof. Paprzycka-Hausman zauważyła, że prof. Salwa prawdopodobnie wyjaśniał już tę 

kwestię (prośba o potwierdzenie), że habilitantka dostarczyła potwierdzenie przyjęcia go do 

druku. Natomiast chciałaby zwrócić uwagę, że w protokole do zarzutu tego odnosi się tylko 

prof. Ożóg, który określa go jako „istotny kłopot”, a temat nie jest dalej podjęty czy 

wyjaśniony. Druga kwestia dotyczyła zarzutu prof. Sosnowskiej, że praca habilitacyjna, a 

także część pozostałego dorobku habilitacyjnego jest blisko związana z doktoratem. W 

zapisie dyskusji prof. Paprzycka-Hausman nie znalazła żadnej odpowiedzi na ten zarzut.  

W odpowiedzi na pytania i wątpliwości prof. Paprzyckiej-Hausman, prof. Salwa 

wyjaśnił, że zarzut dotyczący tego, że część tekstów traktuje o tematyce, której bliżej do 

rozprawy doktorskiej niż habilitacji, dotyczył wyłącznie artykułów i nie był zarzutem w 

stosunku do głównego osiągniecia habilitacyjnego. Przyznał, że rzeczywiście w dyskusji ta 

kwestia nie została podniesiona. Prof. Salwa przyznał także, że odnośnie do tekstów, które nie 

ukazały się w druku w momencie składania wniosku w kwietniu 2019 roku, a które 

habilitantka wykazała w swoim autoreferacie, nie sprawdzał jak sytuacja kształtuje się 

obecnie. Ta kwestia również nie została omówiona na posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej. 

Odnosząc się do błędów, które zostały dostrzeżone, prof. Salwa przyznał, że być może 

wyraził się w sposób nieprecyzyjny w trakcie omawiania prac komisji i stworzył wrażenie, że 

wszyscy uznali, że w tej pracy jest dużo błędów. Wyjaśnił, że można wskazać pewną pulę 

błędów, jeśli spojrzy się na pracę z perspektywy historii sztuki, zupełnie inną z perspektywy 

teorii sztuki, ale zasadniczo nie było wielu błędów z perspektywy filozofii.  

Prof. Paprzycka-Hausman przytoczyła (i wkleiła na czacie) fragment z protokołu, w 

którym prof. Sosnowska zarzuca, że „książk[a] przedstawion[a] jako osiągnięcie naukowe 

„Dyrygując falom. falom. Myślenie w wizualno-muzycznych awangardach jest to jeszcze 

jedna książka, której podstawą była rozprawa doktorska”.  

Prof. Salwa odnosząc się do przytoczonego cytatu stwierdził, że jest to raczej pewna 

niezręczność stylistyczna.  

Następnie o głos poprosiła prof. Joanna Golińska-Pilarek, która  zauważyła, że jeśli 

dobrze pamięta, to prof. Kawalec w swojej recenzji zwróciła uwagę na to, że część  lub 

fragmenty rozprawy habilitacyjnej są tłumaczeniem fragmentów z innych artykułów 

habilitantki. Podane zostały nawet konkretne strony jako przykłady. Prof. Golińska-Pilarek 

zwróciła się z zapytaniem, czy dobrze rozumie, że są to tłumaczenia bez podania źródła, czyli 

że habilitantka w pewnym sensie popełnia autoplagiat.  

Prof. Salwa odpowiadając na to pytanie odniósł się do recenzji prof. Kawalec, która – 

jeśli dobrze pamięta – pisała, że na szczęście podane są odpowiednie odsyłacze. Prof. 

Golińska-Pilarek zacytowała fragment recenzji mówiący, że autorka „robi to stosunkowo 

rzadko i niewielkie fragmenty kopiuje do książki”, ale nie ma w tym cytacie informacji, że 

habilitantka odwołuje się do swoich artykułów. Prof. Salwa przyznał, że wycofuje się ze 

swoich poprzednich słów, skoro takie sformułowanie znalazło się w recenzji. Dodał, że 

musiałby sięgnąć do pracy i sprawdzić, czy autorka siebie cytuje. W odpowiedzi prof. 

Golińska-Pilarek przeczytała dokładny fragment recenzji: „pozostałe artykuły z grup (…)  

podejmują tematykę, z którą spotykamy się w książce Dyrygując falami (miejscami nawet 

dosłowne fragmenty, jak na przykład. w złożonym do wydania artykule pokonferencyjnym  

La plasticite de l’humanisme dans les arts w książce habilitacyjnej na niektórych stronach z 

179-190 czy w artykule Art. Beyond Media – w książce na s. 68 czy 82, na szczęście Autorka 

stosunkowo rzadko i niewielkie fragmenty kopiuje do książki, tłumacząc je)”. Prof. Golińska-

Pilarek zauważyła, ze w cytowanym fragmencie nie ma informacji, że odwołuje się i zapytała, 

czy ten wątek był poruszany w trakcie dyskusji. Prof. Salwa przyznał, że kwestia ta nie była 

omawiana i że może sięgnąć po książkę i sprawdzić, czy są odwołania. Prof. Golińska-Pilarek 



zwróciła uwagę, że tak napisała recenzentka pracy – chwilami nawet dosłowne fragmenty. Dr 

hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz., poprosiła na czacie o sprawdzenie, ponieważ autoplagiat to 

poważne oskarżenie. Prof. Salwa ponownie poinformował, że w dyskusji ten wątek nie został 

podniesiony również przez samą recenzentkę.  

Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych uwag, zarządził głosowanie nad 

nadaniem dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej stopnia doktora habilitowanego.  

Prof. Salwa poprosił jeszcze o głos odnosząc się do kwestii fragmentu przytoczonego 

przez prof. Paprzycką-Hausman ( „ jest to jeszcze jedna książka, której podstawą była 

rozprawa doktorska”). Poinformował, że doszło do nieporozumienia, ponieważ chodziło o to, 

że – zacytował – „oprócz książki przedstawionej jako osiągnięcie naukowej […] jest jeszcze 

jedna książka, której podstawą była rozprawa doktorska […]”. Uszczegółowienie zatem nie 

dotyczy publikacji przedstawionej jako główne osiągnięcie habilitacyjne. Prof. Dobieszewski 

zwrócił uwagę, że jest to ważne wyjaśnienie. Prof. Paprzycka-Hausman podziękowała za 

wyjaśnienie, jednocześnie zwracając uwagę, że zmienia to zupełnie sens zapisu. Prof. Salwa 

przyznał, że jest to błąd i problem związany z interpunkcją.  

 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 20 8 7 5 

 

Wobec braku bezwzględnej większości głosów Rada odmówiła nadania stopnia 

doktora habilitowanego dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej. 

 

5. Uchwała RND w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej 

(recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada 

Szocika.  

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że kolejnym punktem obrad jest również 

sprawa habilitacyjna, tym razem dotycząca powołania członków Komisji Habilitacyjnej w 

postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada Szocika. Przewodniczący przypomniał, że na 

posiedzeniu w maju 2020 roku, członkowie Rady wyrazili zgodę na podjęcie poprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego dr Szocika. Początkowo sprawa tej habilitacji wzbudzała pewne 

wątpliwości w związku z tematem osiągnięcia habilitacyjnego dr. Szocika, który brzmiał: 

Filozoficzne i etyczne konteksty przyszłych misji kosmicznych i kolonizacji kosmosu. Na 

osiągnięcie to składały się 23 publikacje, w tym 22 w języku angielskim. Wątpliwości budziło 

też miejsce pracy habilitanta, którym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie. Przewodniczący poinformował, że dwie osoby z Rady – prof. dr hab. Paweł 

Łuków i prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, dokonały dokładniejszego wglądu w materiały w 

celu sformułowania wniosku, czy Rada Nauka Dyscypliny Filozofia ma podjąć się 

prowadzenia tej habilitacji. Zarówno prof. Łuków, jak i prof. Dobieszewski ustalili, że 

habilitant otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu filozofii religii, 

utrzymuje nadal instytucjonalny kontakt w postaci współpracy z Wydziałem Filozoficznym 

na Uniwersytecie Jagiellońskim  i że publikacje habilitanta są obiecujące i opublikowane 

zostały w niebudzących wątpliwości czasopismach polskich i zagranicznych. W tej sytuacji 

obaj profesorowie rekomendowali podjęcie przez RND Filozofii poprowadzenia tej habilitacji. 

Rada przyjęła ten wniosek. W czerwcu 2020 roku Rada Doskonałości Naukowej przesłała 

pismo  w sprawie wyznaczenia czterech członków Komisji Habilitacyjnej. Jako 



Przewodniczącego wyznaczyła prof. Jacka Wojtysiaka z KUL, na recenzentów: prof. 

Andrzeja Kiepasa z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr. hab. Jacka Jaśtala z Politechniki 

Krakowskiej oraz dr. hab. Artura Szutta z Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Przewodniczący przypomniał, że obecnym zadaniem RND Filozofia jest uzupełnienie 

składu Komisji Habilitacyjnej do siedmioosobowego składu. Rada powinna zgłosić jednego 

członka Komisji, sekretarza i recenzenta. Przewodniczący poinformował, że zarówno członek 

Komisji jak i sekretarz powinni być wybrani spośród pracowników Uniwersytetu 

Warszawskiego, natomiast recenzent spoza UW. Prof. Dobieszewski zaproponował 

następujący skład Komisji: 

1) sekretarz komisji – dr hab. Michał Herer 

2) członek komisji – prof. Paweł Łuków 

3) recenzent – dr hab. Tomasz Żuradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu 

Filozofii. 

Przewodniczący przyznał, że ze względu na temat wystąpiły pewne problemy ze 

znalezieniem recenzenta, ale funkcję tę zgodził się przyjąć prof. Żuradzki. Prof. Żuradzki 

studiował filozofię i nauki polityczne na UJ oraz w London School of Economics. Obronił  

doktorat z metaetyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Galewicza w roku 2011. 

Prof. Żuradzki jest również kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, członkiem 

redakcji czasopisma „Diametros”, a także redaktorem naczelnym czasopisma 

popularnonaukowego „Filozofia w praktyce”. W roku 2018 zdobył grant przyznawany przez 

Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Jest autorem m.in. książki Internalizm i eksternalizm 

w metaetyce.  

Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący wyjaśnił zasady głosowania i zarządził głosowanie 

  

1) Głosowanie w sprawie wyznaczenia dr. hab. Michała Herera na sekretarza Komisji 

Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada Szocika 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 21 14 7 0 

 Rada podjęła decyzję o powołaniu dr. hab. Michała Herera na sekretarza Komisji 

Habilitacyjnej  

 

2) Głosowanie w sprawie wyznaczenia prof. Pawła Łukowa na członka Komisji 

Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada Szocika 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 21 15 6 0 

 Rada podjęła decyzję o powołaniu prof. Pawła Łukowa na członka Komisji 

Habilitacyjnej  

 

3) Głosowanie w sprawie wyznaczenia dr. hab. Tomasza Żuradzkiego na  recenzenta w 

postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada Szocika 

 



Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 21 16 4 1 

 Rada podjęła decyzję o powołaniu dr. hab. Tomasza Żuradzkiego na  recenzenta w 

postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada Szocika 

 

 

5. Uchwała RND w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów i komisji 

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej. 

 

Przewodniczący przeszedł do dalszej części posiedzenia, dotyczącej teraz powołania 

komisji doktorskiej, recenzentów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr 

Natalii Koltakovej.  

Mgr Natalia Koltakova napisała pracę pod tytułem:  Fenomen jako konkret we 

francuskiej estetyce postfenomenologicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Lorenc. 

Promotorka oceniła pracę pozytywnie.  

Przewodniczący zaproponował, aby na stanowisko przewodniczącego komisji 

powołać dr. hab. Marcina Porębę, prof. ucz. 

 

1) Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Marcina Poręby, prof. ucz., na stanowisko 

przewodniczącego komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej  

 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 20 17 2 1 

Tym samym Rada podjęła decyzję o powołaniu dr. hab. Marcina Poręby, prof. ucz na 

stanowisko przewodniczącego komisji doktorskiej 

 

Prof. Marcin Poręba zaproponował następujący skład komisji doktorskiej: 

 

1) dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. 

2) dr hab. Michał Herer 

3) dr hab. Mateusz Salwa 

4) dr hab. Piotr Schollenberger 

5) prof. dr hab. Iwona Lorenc – promotorka 

6) recenzenci 

 

2) Głosowanie w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr 

Natalii Koltakovej  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 21 15 4 2 

Rada podjęła decyzję o powołaniu komisji doktorskiej w proponowanym składzie  

 



3)  Głosowanie w sprawie powołana członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu z dyscypliny dodatkowej – kulturoznawstwo w przewodzie doktorskim mgr 

Natalii Koltakovej 

 

Zaproponowano następujący skład komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z 

dyscypliny dodatkowej kulturoznawstwo: 

 

1) dr. hab. Marcin Poręba, prof. ucz.– przewodniczący komisji 

2) prof. dr hab. Grzegorz Godlewski- egzaminator 

3) prof. dr hab. Iwona Lorenc – członkini komisji 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 21 17 0 4 

Rada podjęła decyzję o powołaniu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z 

dyscypliny dodatkowej- kulturoznawstwo w proponowanym składzie  

 

4) Głosowanie w sprawie powołana członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu z języka nowożytnego -  francuski w przewodzie doktorskim mgr Natalii 

Koltakovej 

 

Zaproponowano następujący skład komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z 

języka nowożytnego - francuskiego: 

 

4) dr. hab. Marcin Poręba, prof. ucz.– przewodniczący komisji 

5) mgr Lidia Kowalska- egzaminator 

6) prof. dr hab. Iwona Lorenc – członkini komisji 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 21 18 1 2 

Rada podjęła decyzję o powołaniu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z 

języka nowożytnego -francuski w proponowanym składzie  

 

5) Głosowanie w sprawie powołania dr hab. Moniki Murawskiej na recenzentkę w 

przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej 

 

Prof. Marcin Poręba przedstawił zebranym sylwetki recenzentek. Dr hab. Monika 

Murawska jest absolwentką filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 

zajmowała się przede wszystkim historią filmu. Studiowała także na Université Paris X 

Nanterre i Katholieke Universiteit Leuven. W 2008 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie 

Warszawskim poświęcony współczesnej fenomenologii francuskiej. Jest trzykrotną 

stypendystką Rządu Francuskiego,  była sekretarzem redakcji Przeglądu Filozoficzno–

Literackiego, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Tłumaczy 

z języka francuskiego; jest także autorką książek: Problem innego (2005) i Filozofowanie 

z zamkniętymi oczami (2011) oraz licznych artykułów na temat fenomenologii sztuki. Obecnie 

pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Natomiast prof. Marianna Michałowska pracuje na Uniwersytecie Adam Mickiewicza 

Poznaniu, jest dyrektorką Instytutu Kulturoznawstwa. Prowadzi badania nad sferą wizualną 



współczesnej kultury artystycznej (fotografia, studia miejskie). Autorka mi. in. książek: Foto-

teksty. Związki fotografii z narracją Poznań 2012 i Niepewność przedstawienia. Od kamery 

obskury do współczesnej fotografii, wyd. , Kraków 2004; wyd. II poprawione, Poznań 2017. 

 

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania. W głosowaniu udział wzięła również 

prof. dr hab. Iwona Lorenc- promotorka  

 

 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

24 20 15 3 2 

Tym samym Rada podjęła decyzję o powołaniu dr hab. Moniki Murawskiej na recenzentkę w 

przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej 

 

6)  Głosowanie w sprawie powołania  recenzentów prof. Marianny Michałowskiej  na 

recenzentkę  w przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

24 20 17 2 1 

Tym samym Rada podjęła decyzję o powołaniu prof. Marianny Michałowskiej  na 

recenzentkę  w przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej 

 

7. Uchwała RND w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia kryteriów oceny osiągnięć 

naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie nauki filozoficzne. 

 

Przewodniczący przypomniał, że ustalenie kryteriów i zespołu ds. ustalenia kryteriów 

było od samego początku uznane za cel funkcjonowania Rady przez pierwszy rok i należy 

obecnie zająć się tą sprawą. Następnie Przewodniczący poprosił o zreferowanie sprawy dr hab. 

Urszulę Zbrzeźniak.  

 Prof. Zbrzeźniak poinformowała, że Rada powinna zająć się ustaleniem kryteriów 

oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie nauk filozoficznych. 

Prof. Zbrzeźniak zdecydowała się skorzystać z rady dr. Pokropskiego, który zasugerował, aby 

członków zespołu ds. ustalania kryteriów osiągnieć naukowych wybrać w drodze głosowania. 

Prof. Zbrzeźniak zaproponowała, aby zespół ten liczył sześć osób, sama zaś miałaby pełnić 

jedynie rolę koordynatora bez większego prawa głosu. Cztery osoby : dr hab. Tomasz Bigaj, 

dr hab. Marcin Poręba, dr hab. Anna Wolińska i dr hab. Rafał Woliński wyrazili wolę 

przystąpienia do zespołu. Prof. Zbrzeźniak poinformowała, że lista jest otwarta  ponieważ 

brakuje jeszcze dwóch  członków zespołu i zachęciła do zgłaszania kandydatur. Warunkiem 

wyboru członków zespołu jest przekroczenie progu 50% w głosowaniu.  

Prof. Paprzycka-Hausman zaproponowała kandydaturę dr Katarzyny Kuś. 

Przewodniczący zwrócił się do dr Kuś z zapytaniem o zgodę na kandydowanie. Dr Kuś  

podziękowała za wzięcie pod uwagę jej kandydatury, ale z uwagi na zaangażowanie w inne 

sprawy i brak możliwości pełnej współpracy z zespołem zrezygnowała z kandydowania.  

Wobec braku zgody dr Kuś, prof. Paprzycka-Hausman zaproponowała kandydaturę dr 

Marty Zaręby, która wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Prof. Paprzycka-Hausman zwróciła się z zapytaniem o sposób głosowania nad komisją. 

Prof. Zbrzeźniak wyjaśniła, że będzie to jedno głosowanie, ale na poszczególnych 



kandydatów. Przewodniczący, odnosząc się do innego głosowania, które miało miejsce w 

przeszłości i dotyczyło składu komisji doktorskiej, przyznał, że byłby zwolennikiem 

głosowania nad całą komisją, ale rozumie, że zaproponowany przez prof. Zbrzeźniak sposób 

oddania głosów ma większą rację bytu.   

Prof. Paprzycka-Hausman zaproponowała jeszcze kandydaturę dr hab. Magdaleny 

Bieniak-Nowak. Prof. Bieniak-Nowak również wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad składem komisji.  

Z powodu błędu ankiety przygotowanej przez Aleksandrę Fiałkowską z Biura Rad 

Naukowych, nastąpiła krótka przerwa i przygotowanie nowej ankiety do głosowania.  

Z uwagi na czas potrzebny do przygotowania głosowania, p. Fiałkowska poprosiła 

prof. Dobieszewskiego o przejście do kolejnego punktu obrad. Przewodniczący przypomniał, 

że pozostał jeszcze punkt obejmujący sprawy różne i wolne wnioski, i zapytał, czy ktoś z 

zebranych chciałby zabrać głos w związku z tym punktem porządku obrad. Wobec braku 

zgłoszeń Przewodniczący przypomniał zebranym, że kolejne posiedzenie Rady  odbędzie się 

6 października. Część członków Rady będzie wcześniej obecna na Radzie Wydziału, która 

odbędzie się prawdopodobnie 15 września.  

Dr Wojciech Wciórka zwrócił się na czacie z zapytaniem, czy progiem dostania się do 

komisji będzie 50%. Przewodniczący poprosił o chwilowe zawieszenie tego pytania, 

ponieważ po głosowaniu może ono być nieaktualne. Dr Katarzyna Kuś na czacie wyraziła 

wątpliwość, czy dobrze zrozumiała odpowiedź i czy oznacza ona, że dopiero po 
głosowaniu ustalone zostanie, jaki wynik głosowania jest dobry.  Przewodniczący w 
odpowiedzi przeprosił i zwrócił się do prof. Zbrzeźniak  o wyjaśnienie kwestii 50%-
owego progu. Prof. Zbrzeźniak poinformowała zebranych, że  liczyła na większą ilość 
kandydatur i w związku z tym założyła, że 50% głosów to minimum, które musi 
osiągnąć dana kandydatura. Prof. Zbrzeźniak zaproponowała, aby przyjąć propozycję 
Przewodniczącego i zagłosować na cały skład zaproponowanej komisji, jeśli natomiast 
miałoby to  stanowić problem dla dr Kuś, można przyjąć opcję głosowania blokowego. 
Dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak poprosiła na czacie o ustalenie reguł wyboru przed 
głosowaniem. Przewodniczący poinformował, że przygotowywane jest głosowanie 
umożliwiające oddanie głosu na więcej niż jedną kandydaturę i wyraził nadzieję, że 
wszyscy kandydaci otrzymają poparcie Rady, ale nie wyklucza również innego 
scenariusza. Następnie Prof. Dobieszewski zarządził jako Przewodniczący, procedurę 
zakładającą, że zgodnie z zasadami demokratycznymi dany kandydat musi osiągnąć 
50% głosów, aby wejść w skład komisji.  

W związku z problemami technicznymi p. Fiałkowska przygotowała dwa 
głosowania, zakładające głosowanie na 3 kandydatów w jednym głosowaniu. 
Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na taką 
formę oddania głosów. Wobec braku sprzeciwów przystąpiono do głosowania.  

Dr Natalia Juchniewicz zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z tym, że 
kadencja Rady miała być kadencją roczną, a posiedzenia Rady rozpisane są do końca 
roku 2020, a nie do końca roku akademickiego, to przesunięcie to związane jest  z 
covidem czy też z zasady kadencja jest przedłużona do końca roku kalendarzowego. Prof. 
Zbrzeźniak przypomniała, ze zgodnie z regulaminem kadencja nowej Rady rozpoczyna 
się z dniem 01 stycznia. Przewodniczący wyjaśnił, ze Rada rozpoczęła kadencję na 
początku roku kalendarzowego, a nie akademickiego. Nowa Rada zostanie powołana na 
kadencję 4-letnią , która rozpocznie się z dniem 01 stycznia 2021 roku.  

Zaproponowani do składu zespołu członkowie Rady otrzymali następującą liczbę 

głosów: 

dr hab. Tomasz Bigaj  - 21 

dr. hab. Marcin Poręba  - 20 



dr hab. Anna Wolińska – 15 

dr hab. Rafał Wonicki – 18 

dr Marta Zaręba – 16 

dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak – 16 

uprawnionych do głosowania było 31 osób, udział w glosowaniu wzięły 23 osoby.  

 

Wszyscy zaproponowani kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów i weszli w skład 

komisji.  

Prof. Zbrzeźniak podziękowała za glosowanie i pogratulowała kandydatom.  

Przewodniczący poinformował jeszcze zebranych, że zgodnie z zarządzeniem Rektora 

pierwszy semestr zajęć roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będzie zdalnie.  

Posiedzenie zostało zakończone.  

 

 

…………………………… .   ……………………………… 

Przewodniczy Rady Naukowej    Protokolantka 

Dyscypliny Filozofia    

Prof. dr hab. Janusz Dobieszewski   mgr inż.Aleksandra Fiałkowska 


