
PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 

z dnia 03 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

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

Dobieszewski, otworzył posiedzenie witając zebranych. 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 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 poddany głosowaniu.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 27 27 0 0 

 Za przyjęciem porządku obrad głosowało 27 członków Rady, nikt nie zagłosował 

przeciwko porządkowi obrad,  nikt nie wstrzymał się  od głosu.  Członkowie Rady przyjęli 

jednogłośnie proponowany porządek obrad.   

 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 06 października 2020 roku. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że protokół udostępniony został w 

tygodniu poprzedzającym posiedzenie Rady. Drobne poprawki do protokołu zostały 

zgłoszone  przez jednego z członków Rady i zostały zaakceptowane.  

 

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 27 26 0 1 

Rada zaakceptowała protokół posiedzenia z dnia 06 października  2020 roku. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Informacje Przewodniczącego RNDF. 

 

Prof. Dobieszewski poinformował członków Rady, że pod koniec posiedzenia 

przedstawi jedną istotną informację, natomiast na ten moment nie ma do przekazania żadnych 

wiadomości do tego punktu obrad.  

 

4. Uchwała RND w sprawie opinii Rady dotyczącej odwołania złożonego przez dr. Jacka 

Ziobrowskiego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów . 

 

 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego opinii Rady w 

sprawie odwołania złożonego do Centralnej Komisji przez dr. Ziobrowskiego, któremu 30 

czerwca 2020 r. Rada odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego.  

 Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady przedstawił tryb 

postępowania i sprawy proceduralne, które wiążą się z rozpatrzeniem  odwołania. Członkom 

Rady udostępniona została również pełna dokumentacja sprawy (w tym: recenzje, uchwała 

Komisji Habilitacyjnej, uchwała RND Filozofia wraz z uzasadnieniem oraz odwołanie 

Habilitanta). W dalszym toku postępowania Rada powinna wydać opinię w sprawie 

odwołania, a następnie odesłać ją wraz z pełną dokumentacją do Centralnej Komisji ds. 

Tytułów i Stopni, która jest adresatem odwołania.  

 Przewodniczący przedstawił członkom Rady propozycję opinii, która udostępniona 

została 01 listopada 2020 r. Przewodniczący uznał, że opinia w sprawie odwołania powinna 

zostać tak sformułowana, aby uzyskać jak najszersze poparcie członków Rady, co zdaniem 

Przewodniczącego będzie korzystne zarówno dla dr. Ziobrowskiego, jak i  RND Filozofii.  

Opinia, zdaniem Przewodniczącego, powinna sprzyjać wspólnemu działaniu i 

spojrzeniu, a nie pogłębianiu i mnożeniu różnic, które ujawniły się w trakcie głosowania nad 

nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 30 czerwca 2020 r.      

Przewodniczący postanowił skonsultować tekst opinii, którą przygotował, z osobami 

zainteresowanymi sprawą habilitacji dr. Ziobrowskiego oraz niektórymi członkami Rady 

Wydziału. Wszystkie zaangażowane osoby były zwolennikami wystawienia pozytywnej 

oceny odwołania dr. Ziobrowskiego. Wspólne stanowisko wymagało jednak zmian w 

wyjściowym tekście uchwały o opinii, ponieważ pierwotny tekst budził pewne zastrzeżenia, 

które mogłyby uniemożliwić niektórym osobom głosowanie za przyjęciem pozytywnej opinii 

w sprawie dr. Ziobrowskiego. Wyjściowa propozycja opinii była nieco dłuższa i zawierała 

informację o wszystkich proceduralnych, organizacyjnych i formalnych kwestiach 

związanych z habilitacją, ponieważ tylko takie kwestie mogły być rozpatrywane przy 

przyjęciu odwołania dr. Ziobrowskiego. Rada nie będzie bowiem rozpatrywać kwestii 

merytorycznych, ale odnosić się do samego odwołania Habilitanta i decydować o 

dopuszczeniu do ponownego rozpatrzenia jego habilitacji. Niektóre elementy wyjściowej 

opinii uznano za dwuznaczne, zbędne, antycypujące decyzje oraz takie, które przeczą 

zasadzie neutralności wobec odwołania. Na drodze konsultacji uznano, że opinia powinna 

wyrażać sam fakt gotowości ponownego rozpatrzenia sprawy przez Radę lub zgodę Rady na 

rozpatrzenie sprawy habilitacji dr. Ziobrowskiego przez inne gremium w zależności od 

decyzji Centralnej Komisji. Ostatecznie pełny tekst opinii ograniczył się do maksymalnie 

neutralnej kwestii uchybień formalnych, które miały miejsce w trakcie głosowania nad 

nadaniem stopnia doktora  habilitowanego. Uchybienia te związane były m.in. ze zbyt 

późnym zaproszeniem na posiedzenie Rady członków Komisji Habilitacyjnej oraz 

niepoinformowaniem przez Przewodniczącego członków Rady o zasadach glosowania nad 

nadaniem stopnia dr. hab., obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim.  



Przewodniczący poinformował, że tak sformułowane teksty uchwał opinii w sprawie 

odwołań od nienadania stopnia dr. hab. jak przedstawiony ostatecznie członkom RND 

Filozofia, zawierające krótkie, oszczędne uzasadnienie, są dość powszechnie spotykane. 

Zdaniem Przewodniczącego, ostateczny kształt uchwały stanowi udany kompromis. 

Następnie Przewodniczący odczytał przygotowany tekst uchwały.  

 Przewodniczący, wobec braku pytań i uwag ze strony członków Rady, zarządził 

głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 20 18 1 1 

Rada przyjęła opinię w sprawie odwołania dr. Ziobrowskiego.  

 

Przewodniczący podziękował Członkom Rady oraz wszystkim, którzy wzięli udział w 

konsultacjach nad tekstem uchwały. Jednocześnie prof. Dobieszewski poinformował 

Członków Rady, że sprawa habilitacji dr. Ziobrowksiego może powrócić do ponownego 

rozpatrzenia lub może zostać  skierowana do innej Rady Naukowej.  

 

5. Uchwała w sprawie wyznaczenie przedstawiciela Rady do komisji konkursowej do 

rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w 

ramach projektu badawczego „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”; 

kierownik projektu dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz.  

 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, dotyczącego 

wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu badawczego 

„Przedmiot percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”. Przewodniczący poinformował, że 

projekt realizowany jest pod kierownictwem dr Aleksandry Mroczko-Wąsowicz.  Prof. dr hab. 

Paweł Łuków, jako Dziekan Wydziału Filozofii UW, skierował do Rady propozycję  

wytypowania przedstawiciela Rady w osobie dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek, prof. ucz., 

którą to propozycję Przewodniczący zaakceptował i poddał głosowaniu  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

Nie zaznaczono 

odpowiedzi 

31 27 20 2 4 1 

Rada wyznaczyła prof. Joannę Golińską-Pilarek na przedstawiciela Rady do komisji 

konkursowej.  

Przewodniczący pogratulował prof. Joannie Golińskiej-Pilarek.  

 

 

6. Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza 

Femiaka. 

 

Kolejny punkt obrad Rady dotyczył zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. 

Tomasza Femiaka. Przewodniczący poinformował zebranych, że mgr. Femiak, piszący pracę 

doktorską pod kierunkiem prof. Stanisława Pieroga, złożył podanie o zmianę tytułu rozprawy 



z: „Psychologiczne aspekty teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka” na: „Leona 

Chwistka teoria wielości rzeczywistości na tle wybranych pluralistycznych ujęć 

rzeczywistości”. Mgr. Tomasz Femiak w złożonym podaniu wyjaśniał, że w trakcie 

prowadzonych badań zgromadzony przez niego materiał wykroczył poza zakres tematu, 

zgłoszonego w pierwszej fazie studiów doktoranckich. Jednocześnie poinformował, że praca 

doktorska w obecnym kształcie zyskała akceptację Promotora.   

  Wobec braku pytań ze strony Członków Rady Przewodniczący zarządził glosowanie.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

23 20 19 0 1 

 Rada przegłosowała zmianę tytułu rozprawy w przewodnie doktorskim mgr. Tomasza 

Femiaka.  

 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

  

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu poinformował, że w pierwszej 

omawianej w tym punkcie sprawie głos zabierze dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, prof. ucz.  

Prof. Jakub Kloc-Konkołowicz poinformował zebranych, że miesiąc temu na życzenie 

władz rektorskich została sporządzona lista kandydatów, którzy spełniają kryteria wymagane 

w przypadku Członków Rady powoływanych przez Rektora UW na kolejną kadencję RND 

Filozofia. Rada uchwaliła wcześniej osiem kryteriów, które powinni spełniać członkowie 

Rady powoływani przez Rektora, z których obligatoryjne było spełnienie przynajmniej 

czterech kryteriów, aby móc ubiegać się o miejsce na liście kandydatów powołanych przez 

Rektora.  

Następnie prof. Kloc-Konkołowicz podziękował wszystkim, którzy wyrazili wolę 

ubiegania się o miejsce na liście kandydatów i którzy spełniali przynajmniej cztery wymagane 

kryteria. Następnie prof. Kloc-Konkołowicz odczytał listę piętnastu kandydatów.  

Dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. ucz. pogratulowała na czacie wszystkim 

kandydatom i poinformowała zebranych, że dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak otrzymała 

nagrodę Premiera za habilitację. 

Następnie Przewodniczący poinformował zebranych, że wpłynęła decyzja Centralnej 

Komisji ds.. Stopni i Tytułów w sprawie odwołania dr. Andrew Schumanna. Sprawa 

habilitacji dr. Schumanna podejmowana była na poprzednim posiedzeniu rady w związku z 

dyskusją nad odwołaniem złożonym przez dr. Ziobrowskiego. Centralna Komisja 

podtrzymała decyzję Rady Wydziału Filozofii i Socjologii o odmowie nadania dr. 

Schumannowi stopnia dr. hab. Jednocześnie Centralna Komisja w piśmie informuje o 

powołaniu dwóch dodatkowych recenzentów dla rozpatrzenia odwołania dr. Schumanna, 

którzy jednogłośnie poparli stanowisko Rady Wydziału i uznali odwołanie dr. Schumanna za 

bezzasadne. Przewodniczący poinformował zebranych, że pismo Centralnej Komisji w 

sprawie odwołania dr. Schumanna zostanie Członkom Rady udostępnione w najbliższym 

czasie.  

Następnie o głos poprosiła prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, która odniosła 

się do sprawy omawianej przez prof. Kloca-Konkołowicza. Prof. Odrowąż-Sypniewska 

złożyła propozycję przedyskutowania trybu powoływania Członków Rady. Prof. Odrowąż-

Sypniewska poinformowała, że jej zdaniem ten tryb jest obecnie niespójny. Członkowie Rady 

zaproponowali bardzo wygórowane  kryteria dla kandydatów powoływanych przez Rektora, 

które spełniło jedynie 15 osób, a należy, zdaniem prof. Odrowąż-Sypniewskiej, pamiętać, że 



Rada musi powołać pozostałych Członków Rady, dla których nie określono żadnych  

kryteriów. Prof. Odrowąż-Sypniewska zaproponowała zastanowienie się nad określeniem 

kryteriów również dla pozostałych Członków Rady.   

Prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman poinformowała, że poruszona kwestia 

jest problematyczna z prawnego punktu widzenia. Problem ten omawiany był przez Senat w 

trakcie obrad nad Statutem UW i zwrócono uwagę na to, że narzucenie dodatkowych 

kryteriów jest niezgodne z ideą wyborów..  

Prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz odnosząc się na czacie do słów prof. Paprzyckiej-

Hausman, również zwrócił uwagę, że  według jego wiedzy nie można określać kryteriów dla 

członków powoływanych w wyborach. Następnie prof. Tałasiewicz zabrał glos i potwierdził 

swoje zdanie jednocześnie informując, że ewentualnie można w tej sprawie zwrócić się z 

zapytaniem do Komisji Prawno-Statutowej Senatu.  

Prof. Kloc-Konkołowicz wyrażając swoją opinię zaapelował, aby może uwzględnić w 

glosowaniu te osoby, które spełniły kryteria wymagane przy powoływaniu Członków Rady 

przez Rektora, a które nie zostaną z różnych względów powołane. 

Przewodniczący zwrócił się następnie do prof. Odrowąż-Sypniewskiej z zapytaniem 

czy chciałaby jeszcze zabrać głos i zająć stanowisko po przedstawionych wypowiedziach. 

Prof. Odrowąż-Sypniewska poinformowała, że przyjmuje wyjaśnienia i brak prawnej 

możliwości ustalenia dyskutowanych kryteriów.  

Przewodniczący poinformował również, że  z uwagi na zbliżający się termin wyborów 

ustalanie kryteriów byłoby niemożliwe, ale jest to kwestia warta przedyskutowania na 

posiedzeniach nowej Rady.  

Dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. ucz., wyraził opinię, że w związku z istnieniem puli 

kandydatów wybieranych przez Rektora, pozostała część Członków Rady powoływanych na 

drodze wyborów powinna pozostać nieobarczona kryteriami.   

   

Wobec braku dalszych wniosków i pytań Przewodniczący podziękował zebranym, 

przypomniał, że następne posiedzenie Rady odbędzie się 01.12.2020. r i zakończył 

posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… .   ……………………………… 

Przewodniczy Rady Naukowej    Protokolantka 

Dyscypliny Filozofia    

Prof. dr hab. Janusz Dobieszewski   Aleksandra Fiałkowska 

  


