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ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel.:22-55-22-131 
e-mail: rnd.geografia@uw.edu.pl 

 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

i Gospodarka Przestrzenna 

 

z dnia 22 września 2020 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki 

Przestrzennej prof. dr hab. Maciej Jędrusik powitał zebranych na zdalnym posiedzeniu Rady 

członków Rady, gości oraz pracowników Biura Rad Naukowych  

Przewodniczący odczytał listę obecności, zidentyfikował wszystkich obecnych wizualnie oraz 

stwierdził, że zostało osiągnięte kworum. Absencję na Radzie usprawiedliwił dr hab. Tomasz 

Wites oraz dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Swoje spóźnienie usprawiedliwili: dr hab. 

Marta Lackowska, dr hab. Maciej Smętkowski, prof. dr hab. Marcin Solarz. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się przed posiedzeniem z porządkiem obrad. 

Nikt z członków Rady nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku obrad. W związku z 

powyższym Przewodniczący poprosił uprawnionych członków Rady o zagłosowanie w trybie 

jawnym/ nie anonimowym nad porządkiem obrad w systemie Ankieter (Głosowanie 1).  

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 20 20 0 0 

 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

3. Informacje Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący poinformował zebranych o zmianie na stanowisku Prorektora ds. badań, które 

w kadencji 2020-2024 będzie zajmował prof. dr hab. Zygmunt Lalak. 
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Przewodniczący przypomniał także, że z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy się kadencja Rady 

i jesienią powinny odbyć się nominacje na członków kolejnej Rady. Część członkowie kolejnej 

Rady będzie wyznaczona na podstawie przyjętych przez Radę kryteriów. Pozostali – wybrani 

w wyborach prowadzonych przez odpowiednie komisje wyborcze. Materiały dotyczące osób 

spełniających kryteria uchwalone przez RND zostaną przekazane Rektorowi. 

Działanie zespołów roboczych, w tym do spraw oceny pracowniczej w dalszym ciągu 

pozostaje w zawieszeniu. Prawdopodobnie ich prace zostaną wznowione dopiero w nowej 

kadencji Rady. 

Profesor dr hab. Maciej Jędrusik omówił porządek obrad, podkreślił szczególną wagę 

punktu 12 obrad., który zostanie zreferowany przez dr hab. Martę Lackowską.  

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23 czerwca 2020 r. 

W związku z brakiem uwag ze strony członków Rady, Przewodniczący zarządził głosowanie 

jawne nad przyjęciem protokołu w systemie Ankieter (Głosowanie 2). 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 21 21 0 0 

 

Protokół został jednomyślnie przyjęty. 

 

5. Uchwała (34) w sprawie powołania stałej Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna, do przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. przez Radę 

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.( Głosowanie 3) 

 

Przewodniczący omówił kwestię zakończenia kadencji, z końcem sierpnia 2020 r., stałej 

Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii 

społeczno-ekonomicznej, przekształconej ze stałej Komisji Rady Wydziału. Zaproponował 

powołanie nowej Komisji Doktorskiej w starym składzie, na kadencję Rady dla przewodów 

wszczętych przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i nie zakończonych 
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do 30 kwietnia 2019 r. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik poinformował zebranych, że członkami 

Komisji są wszyscy samodzielni pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 

reprezentujący dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

Następnie Przewodniczący odczytał skład Komisji. Skład Komisji został zaproponowany i 

przedstawiony także w materiałach na Radę. Przewodniczący poinformował zebranych, że 

zostaną także powołane Komisji Doktorskie procedujące postępowania doktorskie w nowym 

trybie, gdy pojawią się nowe postepowania doktorskie wszczęte na podstawie nowej Ustawy. 

Nikt nie zgłosił uwag. 

W związku z powyższym członkowie Rady zostali poproszeni o głosowanie tajne w systemie 

Ankieter (Głosowanie 3). 

 

Kandydaci Za Przeciw 
Wstrzymujące 

się 

Głosów 

nieoddanych 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

(przewodniczący) 
15 0 0 

0 

prof. dr hab. Mirosława Czerny 15 0 0 0 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik 15 0 0 0 

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz 15 0 0 0 

prof. dr hab. Marcin W. Solarz 15 0 0 0 

dr hab. Wojciech Dziemianowicz, 

prof. ucz. 

15 0 0 0 

prof. dr hab. Piotr Werner 14 0 1 0 

dr hab. Joanna Angiel 14 1 0 0 

dr hab. Małgorzata Durydiwka 15 0 0 0 

dr hab. Sylwia Kulczyk 15 0 0 0 

dr hab. Jacek Kwiatkowski 15 0 0 0 

dr hab. Marta Lackowska 15 0 0 0 

dr hab. Mikołaj Madurowicz 15 0 0 0 
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dr hab. Dorota Mantey 15 0 0 0 

Dr hab. Katarzyna Podhorodecka 14 1 0 0 

dr hab. Katarzyna Szmigiel-

Rawska 

15 0 0 0 

dr hab. Waldemar Wilk 15 0 0 0 

dr hab. Tomasz Wites 15 0 0 0 

mgr Joanna Miętkiewska-Brynda 

– sekretarz 

14 0 0 1 

 

W związku z wynikami głosowania Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji 

Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna, do przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. przez 

Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. (Uchwała 34 Rady Naukowej 

Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna).  

 

6. Uchwała (35) w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej 

do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie komisji, 

przed którą odbędzie się obrona doktorska mgr Katarzyny Słomskiej pt. “Wpływ 

medium publikacji na użyteczność map”. (Głosowanie 4) 

 

Punkt porządku obrad zreferował prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

17 sierpnia 2020 r. dr hab. Wiesław Ostrowski przysłał pismo o ukończeniu rozprawy 

doktorskiej przez p. mgr Katarzynę Słomską pt. „Wpływ medium publikacji na użyteczność 

map” oraz zaproponował dwie osoby mające wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia 

funkcji recenzentów. Zostały omówione naukowe sylwetki recenzentów. 

Przewodniczący zaproponował skład komisji egzaminacyjnej oraz poinformował zebranych, 

że obrona pracy odbędzie się przed wybraną w punkcie 5 Komisją Doktorską. 

Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z powyższymi materiałami. Nikt nie wniósł 

uwag, wobec czego Przewodniczący poprosił o głosowanie tajne w systemie Ankieter. 
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Głosowanie tajne w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. dr hab. Zenon Kozieł 15 15 15 0 0 

2. dr hab. Wiesława 
Żyszkowska 

15 15 12 1 2 

 

Głosowanie tajne w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu z dyscypliny podstawowej 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. dr hab. Urszula 
Somorowska, prof. 
ucz. 

15 15 15 0 0 

2. dr hab. Bogdan 
Zagajewski, prof. 
ucz. 

15 15 15 0 0 

3. dr hab. Tomasz Wites 15 15 14 0 1 

4. prof. dr hab. Andrzej 
Kowalczyk 

15 15 15 0 0 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie 

komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska mgr Katarzyny Słomskiej (Uchwała 35 

Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

7. Uchwała (36) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Kiniorskiej w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 

przestrzennej. (Głosowanie 5) 

 

Na prośbę Przewodniczącego punkt porządku obrad zreferowała prof. dr hab. Mirosława 

Czerny. 

Została przedstawiona sylwetka habilitantki, jej osiągnięcia badawcze, struktura dorobku 

naukowego oraz informacje naukometryczne. Z wszystkimi danymi członkowie Rady mogli się 

zapoznać w materiałach przygotowanych na posiedzenie. 
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Głównym osiągnięciem naukowym habilitantki jest monografia: „Nierówności społeczne. 

Ujęcie Geograficzne.” Praca ta na początku bieżącego roku była referowana na Wydziale 

Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego 

wywołując bardzo ciekawą dyskusję. Pani Profesor zauważyła także, że wszystkie uwagi jakie 

zostały zgłoszone pod kątem pracy po prelekcji, zostały uwzględnione w finalnej wersji. 

Pani prof. dr hab. Mirosława Czerny zauważyła małe umiędzynarodowienie dorobku, ale także 

fakt, że jest on ukierunkowany na środowisko krajowe, co może wiązać się z brakiem szerszej 

wpółpracy międzynarodowej jednostki naukowej, którą reprezentuje dr Iwona Kiniorska. W 

konkluzji prof. dr hab. Mirosława Czerny wnioskowała o przychylenie się do wniosku 

habilitantki. 

W dyskusji nad punktem wzięli udział: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. Marta 

Lackowska, prof. dr hab. Piotr Werner, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr hab. Elwira 

Żmudzka, prof. ucz. 

Padły pytania w sprawie recenzentów wydawniczych (prof. dr hab. Jerzego Runge) oraz 

zaznaczono wątpliwości w związku z małym umiędzynarodowieniem dorobku. Zostały 

wyjaśnione procedury dotyczące wyznaczania przez Radę Doskonałości Naukowej 

recenzentów w postępowaniu. 

Przewodniczący podsumowując dyskusję powiedział, że jeśli nikt nie widzi rażących 

przeciwwskazań, niedociągnięć i uchybień formalnych to według jego opinii Rada powinna 

wyrazić zgodę na zajęcie się sprawą. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w systemie Ankieter (Głosowanie 5). 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 16 13 1 2 

 

W związku z wynikami głosowania Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr Iwony Kiniorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. (Uchwała 36 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 
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8. Uchwała (37) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w 

Ośrodku Badań nad Migracjami. (Glosowanie 6) 

 

W odpowiedzi na pismo przesłane do Przewodniczącego Rady w dniu 29 lipca 2020 r. przez 

Ośrodek Badań nad Migracjami w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji 

konkursowej, prof. dr hab. Maciej Jędrusik zaproponował kandydaturę dr Barbary Jaczewskiej. 

Zainteresowana wyraziła zgodę. Przedstawicielka będzie w komisji konkursowej w obecnej i 

przyszłej kadencji. 

Poprosił o uwagi a następnie o głosowanie tajne w systemie Ankieter. 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 20 0 2 

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr Barbary Jaczewskiej na przedstawiciela 

Rady do komisji konkursowej w Ośrodku Badań nad Migracjami (Uchwała 37 Rady Naukowej 

Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

9. Uchwała (38) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej 

w sprawie awansu naukowego dr. hab. Macieja Dąbskiego na stanowisko profesora 

uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Fizycznej. 

(Głosowanie 7) 

Punkt porządku obrad zreferował prof. dr hab. Maciej Jędrusik i zaproponował kandydaturę dr 

Izabeli Gołębiowskiej jako przedstawiciela do komisji zatrudnieniowej w sprawie awansu 

naukowego dr. hab. Macieja Dąbskiego na stanowisko profesora uczelni. 

W związku z brakiem uwag poprosił o głosowanie tajne w systemie Ankieter. 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 21 0 1 
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Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr Izabeli Gołębiowskiej na przedstawiciela 

Rady do komisji zatrudnieniowej w sprawie awansu naukowego dr. hab. Macieja Dąbskiego 

na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze 

Geografii Fizycznej. (Uchwała 38 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

10. Uchwała (39) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej 

w sprawie awansu naukowego dr hab. Małgorzaty Durydiwki na stanowisko profesora 

uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Turystyki i 

Rekreacji. (Głosowanie 8) 

 

Punkt porządku obrad zreferował prof. dr hab. Maciej Jędrusik i zaproponował kandydaturę dr 

hab. Doroty Mantey jako przedstawiciela do komisji zatrudnieniowej w sprawie awansu 

naukowego dr hab. Małgorzaty Durydiwki na stanowisko profesora uczelni. 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący poprosił o głosowanie tajne w systemie Ankieter. 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 19 1 2 

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr hab. Doroty Mantey na przedstawiciela Rady 

do komisji zatrudnieniowej w sprawie. awansu naukowego dr hab. Małgorzaty Durydiwki na 

stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze 

Geografii Turystyki i Rekreacji. (Uchwała 39 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

11. Uchwała (40) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej 

Instytutu Ameryk i Europy na kadencję 2019 / 2020. (Głosowanie 9) 

W odpowiedzi na pismo z Instytutu Ameryk i Europy, prof. dr hab. Maciej Jędrusik 

zaproponował kandydaturę dr hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. ucz. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poprosił o głosowanie tajne w systemie Ankieter. 
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Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 21 0 1 

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr Wojciecha Dziemianowicza, prof. ucz na 

przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej Instytutu Ameryk i Europy na kadencję 2019 

/ 2020 (Uchwała 40 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i 

Gospodarka Przestrzenna). 

 

12. Uchwała (41) w sprawie opinii Rady dotyczącej odwołania się dr Doroty Rucińskiej od 

decyzji odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. (Głosowanie 10)  

 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik oddał głos dr hab. Marcie Lackowskiej, która omówiła główne 

postulaty odwołania dr Doroty Rucińskiej oraz wnioski z przygotowanej opinii. Odwołanie 

podsumowała jako niekonsekwentnie zastosowany, sprokurowany przez prawników, 

dokument z rozłącznymi postulatami. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, w której wzięli udział: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr 

hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska, prof. dr hab. Piotr 

Werner, dr hab. Małgorzata Durydiwka, dr hab. Marta Lackowska, prof. dr hab. Marcin Solarz, 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik. 

Stwierdzono, że dr Dorota Rucińska jako wieloletni pracownik Wydziału, który zapewnił jej 

kompetentnego recenzenta, powinna obdarzyć zaufaniem decyzje Rady i zgodzić się z jej 

werdyktami. Prawdopodobnie decyzja habilitantki o wszczęciu postępowania była 

przedwczesna. Zarzuty dr Doroty Rucińskiej określono jako „nieeleganckie” i uznano, że w 

obecnej „transformacji ustrojowej nadawania stopni” Rada musi wypracować swoje standardy.  

Członkowie Rady byli oburzeni formą i językiem odwołania, krytyką pod kątem recenzenta i 

kolegi z pracy oraz brakiem autorefleksji i autokorekty, a nawet skruchy. Recenzje dorobku 

uznano za wyważone, a wywód dr Doroty Rucińskiej na poziomie, który nie przystoi 

pracownikowi naukowemu. Odrzucono uwagi na temat źle sporządzonej recenzji prof. dr hab. 

Andrzeja Lisowskiego. 
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Skomentowano, że cykl artykułów można uznawać za dorobek naukowy pod warunkiem 

założenia na wstępie pracy pewnego a priori, (za: „Warsztat badacza” Emanuel Kulczycki) tzn. 

powstania ustalonego cyklu artykułów, w opozycji do sztucznego połączenia artykułów. 

Uznano, że oczywiście każdy ma prawo do odwołania, ale nie powinno być ono „ad personam” 

i poza legislacyjną stroną, „prawniczymi dezyderatami” oraz „biurokratycznymi zażaleniami” 

powinno ono zawierać merytoryczną dyskusję, wnioski i argumenty. 

Skonkludowano, że dr Dorota Rucińska za kilka lat może uzyska stopień doktora 

habilitowanego bez obecnych wątpliwości. Zostały omówione redakcyjne poprawki do opinii. 

Pokreślono, że ocena odwołania jest zawsze kwestią indywidualną i nie powinna być 

poddawana komparatystyce w kontekście poprzednich doświadczeń. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik, po podsumowaniu wszystkich głosów w dyskusji, poprosił o 

głosowanie tajne w sprawie opinii.  

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 16 0 1 

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Doroty Rucińskiej od uchwały 

nr 23 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego (Uchwała 41 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i 

Gospodarka Przestrzenna). 

13. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 27 

października 2020 r. i omówił wstępny porządek obrad kolejnej Rady. 

14. Wolne wnioski. 

Brak. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki Przestrzennej 

 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik 


