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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 15 grudnia 2020 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna  

i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Maciej Jędrusik otworzył ostatnie w tej kadencji zdalne 

posiedzenie Rady i powitał wszystkich zebranych. 

Przewodniczący odczytał listę obecności, zidentyfikował wszystkich obecnych wizualnie 

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

Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Spóźnienie usprawiedliwiła dr hab. Marta Lackowska, 

prof.ucz. 

 

2. 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 

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 23 23 0 0 

 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
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3. Informacje Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych o trwających wyborach do Rady na kadencję 

2021-2025. 8 osób zostało już nominowanych przez Rektora i trwają wybory uzupełniające. 

Zostały już zgłoszone kandydatury. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik podziękował za intensywną pracę grupą roboczym ds. 

doprecyzowania zasad oceny pracowniczej, przygotowań do oceny parametrycznej oraz 

oceny stanu dyscypliny w kontekście międzynarodowym. Szczególne podziękowania 

otrzymali: dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. ucz., prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. 

Marcin Solarz, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Raport o stanie dyscypliny powinien zostać 

przesłany do Prorektora ds. Naukowych do 22 grudnia 2020 r. Ocena pracownicza została 

sprolongowana przez ustawę COVID-ową. 

Prof. dr hab. Jerzy Makowski poinformował zebranych na prośbę Przewodniczącego, 

że Komisja Wyborcza będzie obradowała od godz. 9:00, 18 grudnia 2020 r.  

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 27 października 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 23 22 0 1 

 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

5. Uchwała (43) w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Kiniorskiej 

(Głosowanie 3) 

 

Przewodniczący omówił pismo w sprawie wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej 

w postępowaniu dr Iwony Kiniorskiej, które zostało przesłane przez Radę Doskonałości 
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Naukowej oraz zgłosił kandydatury do Komisji, na podstawie załącznika II § 10 ust. 3 pkt 2-3 

zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie 

Warszawskim uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 16 października 2019 r. 

w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia 

doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.  

Została szczegółowo omówiona sylwetka i dorobek naukowy, zaproponowanej na 

recenzenta, dr  hab. Wioletty Kałamuckiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz zakres 

prowadzonych przez nią badań korelujący tematycznie z osiągnięciem dr Iwony Kiniorskiej. 

Głos zabrał prof. dr hab. Paweł Swianiewicz oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. 

ucz. 

Na prośbę Przewodniczącego odbyło się głosowanie w sprawie przedstawionych 

kandydatur.  

Kandydatury Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

prof. dr hab. 

Mirosława Czerny - 

członek 

16 16 0 0 

dr hab. Wiolletta 

Kałamucka- recenzent 
16 9 6 1 

dr hab. Małgorzata 

Durydiwka- sekretarz 
16 12 1 3 

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Kiniorskiej 

(Głosowanie 3) (Uchwała 43 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna  

i Gospodarka Przestrzenna). 

 

6. Uchwała w sprawie nadania mgr. Michałowi Orleańskiemu stopnia doktora w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna.  

 

Przewodniczący powitał, wśród zebranych, recenzentów i poinformował ich o 

możliwości głosowania. 
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Obrady Komisji Doktorskiej, które odbyły się 17 listopada 2020 r. zreferował prof. dr 

hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Komisji Doktorskiej. 

Przewodniczący oddał głos recenzentom. 

Głos zabrał dr. hab. Jan Wendt, prof. UG, który omówił swoje oczekiwania oraz wyraził 

przekonanie o pozytywnym efekcie starań doktoranta. 

Następnie głos zabrał dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGZPZ PAN, który 

pozytywnie wypowiedział się na temat realizacji celu badawczego, kanonicznego 

przedstawienia problemu badawczego oraz umiejętności badawczych doktoranta. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik podsumował dyskusję. 

Następnie Przewodniczący poprosił o głosowanie tajne/anonimowe w systemie 

ankieter (Głosowanie 4) w sprawie nadania stopnia mgr Michałowi Orleańskiemu. 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

20 19 13 1 5 

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna podjęła uchwałę (44) w sprawie nadania mgr. Michałowi Orleańskiemu stopnia 

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

gospodarka przestrzenna. 

Przewodniczący pogratulował prof. dr hab. Marcinowi Solarzowi - promotorowi.  

7. Uchwała w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Porczkowi stopnia doktora w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna.  

 

Na prośbę Przewodniczącego, obrady Komisji Doktorskiej, które odbyły się 17 

listopada 2020 r. zreferował prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Komisji 

Doktorskiej. 

Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Werner. 

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek- recenzent został poproszony o wypowiedź. 

Pozytywnie ocenił on metodykę pracy oraz przygotowanie kartograficzne doktoranta. 
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Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zapytał o uwagi, a w związku z ich brakiem poprosił o 

głosowanie tajne/anonimowe w systemie Ankieter (Głosowanie 5).  

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

20 18 13 2 3 

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna podjęła uchwałę (45) w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Porczkowi stopnia 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna  

i gospodarka przestrzenna. 

Przewodniczący pogratulował promotorowi i podziękował recenzentom.  

8. Uchwała w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr 

Magdaleny Skorupskiej. 

 

Punkt porządku obrad zreferował prof. dr hab. Marcin Solarz - promotor. 

Doktorantka a także promotor wystąpili z prośbą o wyznaczenie promotora 

pomocniczego, gdyż będzie on niezbędny w zakresie wykorzystywanych w pracy metod 

statystycznych. Życiorys dr Katarzyny Kaczmarek-Majer został przedstawiony członkom Rady 

w materiałach na posiedzenie. 

Przewodniczący potwierdził, że wniosek jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący poprosił o głosowanie tajne/ 

anonimowe (głosowanie 6) w systemie Ankieter. 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 18 17 0 1 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna podjęła uchwałę (46) w sprawie powołania dr Katarzyna Kaczmarek-Majer na 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Skorupskiej. 
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9. Uchwała w sprawie opinii na temat raportu o aktualnym stanie dyscypliny geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Przewodniczący przedstawiłł poprawki do Raportu przesłane drogą mailową przez: dr 

hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz., prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, dr hab. Agnieszkę 

Olechnicką. 

W dyskusji na temat poprawek do raportu wzięli udział: prof. dr hab. Mirosława Czerny, 

dr Sylwia Dudek-Mańkowska, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr hab. Katarzyna Szmigiel-

Rawska, prof. ucz., prof. dr hab. Piotr Werner, dr Marta Derek. 

Przewodniczący potwierdził naniesienie omówionych poprawek do Raportu i poprosił 

o głosowanie nad przedyskutowaną wersją. 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 24 16 0 8 

 

 

10. Przedstawienie propozycji sposobu i zakresu merytorycznego udziału 

przedstawicieli RND w procedurze oceny pracowniczej. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych ze bieżący punkt porządku będzie 

obejmował wyłącznie dyskusję nad zagadnieniem.  

Głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i podziękował zespołowi ds. oceny 

pracowniczej za pracę, a następnie na podstawie udostępnionych zdalnie materiałów omówił 

zagadnienie udziału RND w procedurze oceny pracowniczej. 

 

 

11. Sprawy bieżące. 

 

Brak. 

12. Wolne wnioski. 
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Przewodniczący podziękował wszystkim za współpracę w obecnej Radzie i życzył zdrowych  

i spokojnych świąt. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki Przestrzennej 

 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik 


