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10 – zdalne – Posiedzenie  

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

z dnia 25 listopada  2020 r. 

Protokół 

1. Przyjęcie porządku obrad

Posiedzenie RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości otworzyła prof. dr hab. Beata 

Glinka, Wiceprzewodnicząca Rady. Posiedzenie w trybie zdalnym było realizowane za 

pośrednictwem aplikacji Zoom. Wiceprzewodnicząca na podstawie listy obecności 

stwierdziła, że na sali jest kworum – obecnych 19 osób - a posiedzenie z zostało zwo-

łane w sposób prawomocny - Rada może podejmować wiążące uchwały. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do porządku obrad, więc Wiceprzewodnicząca 

zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu jawnym: 

uprawnieni – 
26 

głosowało – 
17 

za – 17 przeciw – 0 wstrzymują-
cych się – 0 

przyjęła porządek obrad 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RND Nauko o Zarządzaniu i Jakości z dnia

29 października 2020 r.

Ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu z ostatniego posiedze-
nia Rady, Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w 
głosowaniu jawnym:  

uprawnieni – 
26 

głosowało – 
19 

za – 19 przeciw – 0 wstrzymują-
cych się – 0 

zatwierdziła protokół z posiedzenia RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 29 paź-
dziernika 2020 r. 

3. Informacje bieżące

Prof. dr  hab. Beata Glinka przypomniała, że Rada Doskonałości uznała za nie-

ważną uchwałę nr 481 Senatu UW, w związku z tym Rada powinna podjąć odpowied-

nie  działania w starym trybie nadawani stopnia doktora – w nowej kadencji Rady zo-

staną powołane stałe komisje egzaminacyjne na 4 lata. W sprawach omawianych w 

pkt. 6 i 7 porządku obrad będą powołane komisji egzaminacyjne o konkretnych prze-

wodów.  

Habilitacje w nowym trybie dla habilitantów nie będących pracownikami UW nie-

zbędne jest dokonanie opłaty przed wszczęciem postępowania (przed podjęciem 

przez Radę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania). Moż-

liwe jest też podpisanie umowy pomiędzy UW a Uczelnią, która dokona opłaty za ha-

bilitanta w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

Na kolejnym posiedzeniu Rady będzie rozpatrywana sprawa nadania stopnia 

doktora habilitowanego w starym trybie. Rada powinna zapoznać się dobrze z doku-

mentacją, sprawa będzie skomplikowana – monografia lokuje się w obszarze nauk o 

zarządzaniu i jakości, a pozostały dorobek jest z pogranicza nauk o zarządzaniu i ja-

kości oraz ekonomii lub tylko z ekonomii. Nie wiadomo czy członkowie komisji habili-

tacyjnej będą mogli wziąć udział w posiedzeniu Rady. 
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Ponieważ wytyczne do sporządzenia raportu o stanie dyscypliny zostały już 

przekazane przez Prorektora prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka można powołać zespół 

do opracowania raportu. Powinien on składać się z 2 części: wersja skrócona dla rad 

i pracowników  oraz wersja pełna dla władz rektorskich, wydziałów. Wersja skrócona 

zostanie prawdopodobnie zaprezentowana na ostatnim posiedzeniu Rady. Prorektor 

zalecił by raporty powstały do 22 grudnia br. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że oczekiwane są powołania nowych 

członków rad przez Rektora, a następnie odbędą się wybory na wydziałach. 

4. Sprawozdanie z prac komisji ds ustalenia kryteriów oceny naukowej pracow-

ników w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Sprawę zreferował prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz. Przypomniał, że komisja 
w składzie: prof. dr hab. Beata Glinka; prof. dr hab. Przemysław Hensel; prof. dr hab. 
Grzegorz Karasiewicz; prof. dr hab. Marta Postuła; dr hab. Elwira Gross-Gołacka; dr 
hab. Marcin Żemigała oraz dr Anna Kuźmińska bazowała na wytycznych zawartych w 
Zarządzeniu 33 Rektora UW z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu, zasad 
i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich. Zawarte są w nim kategorie 
kryteriów oceny okresowej dla grup pracowników: badawczych, badawczo-dydaktycz-
nych i dydaktycznych. Komisja opracowała kryteria dla każdej z trzech grup pracowni-
ków.  
Kryteria dla pracowników badawczych: 1-2 są obligatoryjne, a spośród kryteriów 3-13 
należy wskazać spełnienie co najmniej 4. Niespełnienie powyższych kryteriów jest 
podstawą do negatywnej oceny pracownika z działalności naukowej. 
Dla pracowników badawczo - dydaktycznych Kryterium 1 jest obligatoryjne, a spośród 
kryteriów 2-13 należy wskazać spełnienie co najmniej 2. Niespełnienie powyższych 
kryteriów jest podstawą do negatywnej oceny pracownika z działalności naukowej. 
Dla pracowników dydaktycznych: spełnienie co najmniej 1 kryterium spowoduje pozy-
tywny wpływ na ogólną ocenę pracownika. 

Za większe osiągnięcia pracownicy mogą otrzymać dodatki rektorskie. Pracow-
nicy na stanowiskach badawczych powinni spełnić więcej kryteriów, natomiast pracow-
nicy dydaktyczni nie będą oceniani z działalności naukowej. 

Prof. dr hab. Glinka zaproponowała aby pkt 13 zmienić na: opieka naukowa 
nada badaniami doktoranckimi i będzie można zaliczyć to kryterium do działalności 
naukowej, a pkt. 11 awans naukowy – wykreślić, ponieważ jest powielony w kategorii 
kryteriów podnoszenie kompetencji. 

W dyskusji (również na chacie) udział wzięli: prof. dr hab. Witold Chmielarz, 
prof. d hab. Beata Glinka, prof. dr hab. Przemysław Hensel,  prof. dr hab. Krystyna 
Iglicka-Okólska,  prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr Michał Mijal, dr hab. Igor Po-
stuła, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, dr Mariola Zalewska. W dys-
kusji poruszono takie kwestie jak: upowszechnienie kryteriów wśród pracowników, by 
wiedzieli jak będą oceniani i mogli planować swoją karierę, jaka powinna być polityka 
Wydziału w zakresie kryteriów i punktacji, czy przy obecnej propozycji kryteriów i punk-
tów trudno będzie je wypełnić (np. grupie dydaktyczno-badawczej, która musi łączyć 
dwie role), co w sytuacji gdy pracownicy z tej grupy, którzy nie spełnią kryteriów prze-
niosą się do grupy pracowników dydaktycznych, jaką politykę długofalową zastosować 
- czy zaostrzać politykę punktową i podnosić wymagania, ilu spośród pracowników
zaliczonych do liczby N spełni wówczas kryteria, czy spełnią wysokie wymagania pra-
cownicy na stanowiskach badawczych?, jaki poziom punktacji dla grupy dydaktyczno-
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badawczej sprawi, że w ewaluacji Wydział uzyska wysoką kategorię, jak oceniać no-
wych i urlopowanych pracowników, jakie kryteria należy ustalić by „wejść” na etat w 
określonej grupie pracowników oraz jakie kryteria by utrzymać etat w określonej gru-
pie,  jakie będą kryteria i sposób oceniania pracownika, który uzyskał ocenę nega-
tywną. 
Podsumowanie: 
Wiceprzewodnicząca poprosiła o przysyłanie uwag do dyskutowanych kryteriów. Prof. 
dr hab. Grzegorz Karasiewicz zadeklarował, że komisja przygotuje dokument, który 
zostanie z wyprzedzeniem rozesłany do członków Rady. 

5. Powołanie komisji ds. przygotowania oceny stanu dyscypliny Nauki o Zarzą-

dzaniu i Jakości

Wiceprzewodnicząca zaproponowała 5 kandydatów do komisji ds. przygoto-

wania oceny stanu dyscypliny nauki i o zarządzaniu i jakości: dr hab. Marcin Żemi-

gała, prof. dr hab. Beata Glinka, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr Magdalena 

Klimczuk – Kochańska, dr Anna Kuźmińska 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

dr hab. Marcin Żemigała 26 17 16 0 1 

prof. dr hab. Beata Glinka 26 17 17 0 0 

prof. dr hab. 
Grzegorz Karasiewicz 

26 17 16 0 1 

dr Magdalena 
Klimczuk - Kochańska 

26 17 16 1 0 

dr Anna Kuźmińska 26 17 17 0 0 

powołała komisję ds. przygotowania oceny stanu dyscypliny nauki i o zarządzaniu i 

jakości. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6. Powołanie komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego oraz komisji egza-

minacyjnych: z dyscypliny podstawowej i dodatkowej i języka obcego, zatwier-

dzenie zakresów egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. Artura Piątkow-

skiego

Sprawę zreferowała prof. dr hab. Beata Glinka. Mgr Artur Piątkowski jest absol-
wentem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania. Przewód dok-
torski był wszczęty: 04.07.2018 r. Temat rozprawy doktorskiej: „ Zarządzanie logistyką 
obrotu gotówkowego w Polsce”. Promotorem jest prof. dr hab. Andrzej Jasiński, a pro-
motorem pomocniczym dr hab. Jakub Górka.  Rozprawa doktorska złożona 
17.11.2020 r. Należy powołać komisje: doktorską oraz egzaminacyjne i zatwierdzić 
zakresy egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka ob-
cego. 

Wiceprzewodnicząca zaproponowała skład komisji doktorskiej: prof. dr hab. Wi-
told Chmielarz – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, dr hab. Michał Zdziar-
ski, dr hab. Robert Wolański, dr hab. Elwira Gross – Gołacka, prof. dr hab. Joanna 
Tyrowicz, dr hab. Magdalena Gąsowska. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głoso-
wanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 
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 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr hab. Witold Chmielarz- 
przewodniczący 

20 16 16 0 0 

dr hab. Magdalena Gąsowska 20 16 16 0 0 
dr hab. Elwira Gross-Gołacka 20 16 16 0 0 
prof. dr hab. Andrzej Sopoćko 20 16 (1 nie-

ważny) 
15 0 0 

prof. dr hab. Joanna Tyrowicz 20 16 16 0 0 
dr hab. Robert Wolański 20 16 (1 nie-

ważny) 
15 0 0 

dr hab. Michał Zdziarski 20 16 16 0 0 

powołała komisję doktorską. 

 

Wiceprzewodnicząca zaproponowała kandydatów do składu komisji egzamina-

cyjnej z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. Przemysław Hensel, prof. dr hab. An-

drzej Jasiński,  dr hab. Grzegorz Jędrzejczak, prof. ucz., prof. dr hab. Grzegorz Kara-

siewicz, prof. dr hab. Marta Postuła, dr hab. Marcin Żemigała, prof. dr hab. Beata 

Glinka. 

    Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie 

w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr prof. Beata Glinka 20 16 16 0 0 
prof. dr prof. Przemysław Hensel 20 16 16 0 0 
dr hab. Grzegorz Jędrzejczak,  
prof. ucz. 

20 16 16 0 0 

Prof. dr hab. Andrzej Jasiński 20 15 15 1 0 
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 20 16 16 0 0 
prof. dr hab. Marta Postuła 20 16 16 0 0 
dr hab. Marcin Żemigała 20 16 16 0 0 

powołała komisję egzaminacyjną z dyscypliny podstawowej. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca zaproponowała kandydatów do składu komisji 

egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej: prof. dr hab. Przemysław Hensel, prof. dr 

hab. Andrzej Jasiński,  dr hab. Grzegorz Jędrzejczak, prof. ucz., prof. dr hab. Grzegorz 

Karasiewicz, prof. dr hab. Marta Postuła, dr hab. Marcin Żemigała, prof. dr hab. Beata 

Glinka. 

    Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głoso-

wanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr prof. Beata Glinka 20 16 16 0 0 
prof. dr prof. Przemysław Hensel 20 16 16 0 0 
dr hab. Grzegorz Jędrzejczak,  
prof. ucz. 

20 16 16 0 0 

Prof. dr hab. Andrzej Jasiński 20 15 15 1 0 
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 20 16 15 1 0 
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prof. dr hab. Marta Postuła 20 16 16 0 0 
dr hab. Marcin Żemigała 20 16 16 0 0 

powołała komisję egzaminacyjną z dyscypliny dodatkowej. 

 

Wiceprzewodnicząca zaproponowała kandydatów do komisji egzaminacyjnej z 
języka obcego, nowożytnego:  mgr Urszula Kozyra, mgr Jolanta Urbanik, prof. dr hab. 
Grzegorz Karasiewicz,  prof. dr hab. Beata Glinka,  prof. dr hab. Andrzej Jasiński. 

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła 

głosowanie w systemie Ankieter w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka 

obcego, nowożytnego – j. angielskiego. Rada w głosowaniu tajnym: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

mgr Urszula Kozyra 20 16 16 0 0 

mgr Jolanta Urbanik 20 16 16 0 0 

prof. dr hab. Beata Glinka 20 16 16 0 0 

prof. dr hab. Andrzej Jasiński 20 16 16 0 0 

prof. dr hab. 
Grzegorz Karasiewicz 

20 16 16 0 0 

powołała komisję egzaminacyjną z języka obcego. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter w 

sprawie zatwierdzenia zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej oraz dodatko-

wej i języka nowożytnego, obcego. Rada w głosowaniu tajnym zatwierdziła zakresy 

egzaminów z dyscypliny oraz języka obcego: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

podstawowej: nauki o zarzą-
dzaniu i jakości 

20 16 16 0 0 

dodatkowej: ekonomia 20 16 16 0 0 

języka nowożytnego: angiel-
ski 

20 16 16 0 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7. Powołanie komisji egzaminacyjnych: z dyscypliny podstawowej, dodatkowej 

oraz zatwierdzenie zakresów egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. Marka 

Dżamana  

Sprawę zreferowała prof. dr hab. Beata Glinka.  Przewód doktorski był wszczęty 
23.01.2019 r. Promotorem jest: dr hab. Tomasz Zalega, prof. ucz. 
Temat rozprawy doktorskiej:  „Wpływ regulacji na zarządzanie przedsiębiorstwem ob-
rotu gazem ziemnym”. Rozprawa doktorska złożona 01.09.2020. Należy powołać ko-
misje egzaminacyjne i zatwierdzić zakresy egzaminów. 

Wiceprzewodnicząca zaproponowała kandydatów do składu komisji egzamina-

cyjnej z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. Przemysław Hensel, dr hab. Grzegorz 

Jędrzejczak, prof. ucz., prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, prof. dr hab. Marta Postuła, 

dr hab. Tomasz Zalega, prof. ucz., dr hab. Marcin Żemigała, prof. dr hab. Beata Glinka. 

    Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie 

w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 
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 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr hab. Beata Glinka 20 16 16 0 0 
prof. dr hab. Przemysław Hensel 20 16 16 0 0 
dr hab. Grzegorz Jędrzejczak,  
prof. ucz. 

20 16 16 0 0 

prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 20 16 16 0 0 
prof. dr hab. Marta Postuła 20 16 16 0 0 
dr hab. Tomasz Zalega, prof. ucz. 20 16 16 0 0 
dr hab. Marcin Żemigała 20 16 16 0 0 

powołała komisję egzaminacyjną z dyscypliny podstawowej. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca zaproponowała skład komisji z dyscypliny do-

datkowej: prof. dr hab. Przemysław Hensel, dr hab. Grzegorz Jędrzejczak, prof. ucz., 

prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, prof. dr hab. Marta Postuła, dr hab. Tomasz Za-

lega, prof. ucz., dr hab. Marcin Żemigała, prof. dr hab. Beata Glinka. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głoso-

wanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr hab. Beata Glinka 20 16 16 0 0 
prof. dr hab. Przemysław Hensel 20 16 16 0 0 
dr hab. Grzegorz Jędrzejczak,  
prof. ucz. 

20 16 16 0 0 

prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 20 16 16 0 0 
prof. dr hab. Marta Postuła 20 16 16 0 0 
dr hab. Tomasz Zalega, prof. ucz. 20 16 16 0 0 
dr hab. Marcin Żemigała 20 16 16 0 0 

powołała komisję egzaminacyjną z dyscypliny dodatkowej. 

 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter w sprawie  

zatwierdzenia zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej oraz dodatkowej. Rada 

w głosowaniu tajnym zatwierdziła zakresy egzaminów z dyscypliny: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

podstawowej: nauki o zarzą-
dzaniu i jakości 

20 16 16 0 0 

dodatkowej: ekonomia 20 16 16 0 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8. Sprawozdanie komisji z obrony rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Za-

remby 

Sprawę zreferował prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz. Obrona rozprawy dok-
torskiej odbyła się w trybie zdalnym (aplikacja Google Meet)  w dniu 25 listopada br. 
Tytuł rozprawy: „Ścieżka decyzyjna klienta  w środowisku internetowym”. Promotor: dr 
hab. Agnieszka Kasprzak. Obrona przebiegła sprawnie, bez zakłóceń, doktorant 
udzielił odpowiedzi na zadane pytania. 
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W głosowaniu tajnym nad wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o 
Zarzadzaniu i Jakości UW z projektem uchwały o nadaniu mgr. Arkadiuszowi Zaremby  
stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauki o zarzadzaniu i jakości głosowało 
9 osób, uprawnionych do głosowania było 10 osób. Za wystąpieniem z projektem 
uchwały oddano 9 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 0 
osób (1 osoba nie zagłosowała). 

Jednocześnie Komisja Doktorska wyróżniła rozprawę doktorską - wniosek re-

cenzenta. W głosowaniu tajnym nad wyróżnieniem rozprawy doktorskiej głosowało 8 

osób, uprawnionych do głosowania było 10 osób. Za wyróżnieniem oddano 7 głosów, 

przeciw oddano 0 głosów, wstrzymała się od głosowania 1 osób (1 osoba nie zagłoso-

wała, 1 głos nieważny). 
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń ani pytań, więc Wiceprzewodnicząca zarzą-
dziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
15 

za – 15 przeciw – 0 wstrzymują-
cych się – 0 

nadała stopień doktora mgr. Arkadiuszowi Zarembie w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Następnie Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wyróżnienia 
rozprawy. Rada w głosowaniu tajnym, w systemie Ankieter: 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
15 

za – 13 przeciw – 1 wstrzymują-
cych się – 1 

Wyróżniła rozprawę doktorską. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

9. Sprawy różne

Wiceprzewodnicząca poprosiła zgromadzonych o przesyłanie mailem uwag do-

tyczących kryteriów do końca tygodnia. Prawdopodobnie 10 grudnia dokument zosta-

nie rozesłany, aby rada mogła przyjąć uchwałę w sprawie kryteriów na posiedzeniu w 

dniu 17 grudnia br. 

Na tym Wiceprzewodnicząca zakończyła obrady. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 
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Protokołowała: Iwona Oliwińska 
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