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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 27 października 2020 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna  

i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Maciej Jędrusik powitał wszystkich zebranych na 

zdalnym posiedzeniu Rady. 

Przewodniczący odczytał listę obecności, zidentyfikował wszystkich obecnych wizualnie 

oraz stwierdził, że zostało osiągnięte kworum. Absencję na Radzie usprawiedliwiła dr inż. 

Adriana Marcinkowska-Ochtyra.  

 

2. Informacje Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący przeszedł do 3 punktu porządku obrad i przedstawił sprawy związane 

z COVID-19 na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie trzy osoby z Kolegium Rektorskiego 

przebywają na leczeniu lub kwarantannie domowej w związku z pandemią, w tym Rektor 

Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak oraz prof. dr hab. Zygmunt Lalak. 

 Dwa tygodnie temu w piątek odbyło się spotkanie Prorektora ds. badań  

z Przewodniczącymi Rad, na którym Rady zostały zobowiązane do przygotowania do grudnia 

2020 r. oceny stanu dyscypliny pod kątem ewaluacji jednostek naukowych oraz wypracowania 

kryteriów oceny pracowniczej. Uległy zmianie składy personalne zespołów wybranych na 

posiedzeniu 27 stycznia 2020 r. i Przewodniczący przedstawił ostateczne składy grup 

roboczych zajmujących przygotowywaniem odpowiednich materiałów: 

 

1. Do spraw doprecyzowania zasad oceny pracowniczej 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący 

prof. dr hab. Marcin Solarz 
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dr hab. Agnieszka Olechnicka 

dr hab. Tomasz Wites 

prof. dr hab. Jerzy Makowski 

dr Izabela Karsznia 

 

2. Do spraw przygotowań do oceny parametrycznej 

dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. ucz. – przewodnicząca 

dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz 

dr Paulina Pokojska 

dr Adam Gendźwiłł 

prof. dr hab. Maciej Smętkowski 

mgr Ewa Pluta 

 

3. Do spraw oceny stanu dyscypliny w kontekście międzynarodowym 

prof. dr hab. Mirosława Czerny – przewodnicząca 

dr hab. Tomasz Wites 

dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska, prof. ucz. 

dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. ucz 

dr hab. Agnieszka Olechnicka 

dr Marta Derek 

dr hab.  Bogdan Zagajewski, prof. ucz. 

 

Została zasygnalizowana sprawa podważenia przez Radę Doskonałości Naukowej zapisów 

uchwały 481 Uniwersytetu Warszawskiego. Głos w sprawie zabrał prof. dr hab. Paweł 

Swianiewicz. Sprawa zostanie rozważona przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący poprosił zebranych o uwagi do 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 
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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 22 22 0 0 

 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 22 września 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 22 22 0 0 

 

Protokół został jednomyślnie przyjęty. 

 

5. Uchwała (42) w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Górnemu stopnia doktora  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna  

i gospodarka przestrzenna.  (Głosowanie 3) 

 

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

  

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 16 0 1 
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Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Górnemu stopnia doktora  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna (Uchwała 42 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna  

i Gospodarka Przestrzenna). 

 

6. Dyskusja w sprawie wydania przez rady naukowe dyscyplin opinii o projekcie uchwały 

rekrutacyjnej do szkół doktorskich UW na rok akademicki 2021-2022. 

 

Przewodniczący poprosił zebranych o przedstawienie swoich uwag. 

W dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. 

dr hab. Maciej Jędrusik, prof. dr hab. Piotr Werner, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. 

Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz., dr hab. Marta Lackowska, prof. ucz., dr hab. Tomasz 

Wites, dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska, prof. ucz, prof. dr hab. Marcin Solarz, dr Marta 

Derek. 

Materiały z dyskusji zostały przesłane do prof. dr hab. Zygmunta Lalaka – prorektora UW. 

7. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący poinformował, że kolejne, ostatnie w bieżącej kadencji, posiedzenie 

Rady odbędzie się 15 grudnia 2020 r. 

 

8. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki Przestrzennej 

 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik 
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