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PROTOKÓŁ 
1. posiedzenia (on-line) Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Uniwersytetu Warszawskiego (z zastosowaniem narzędzi komunikacji 
elektronicznej opartej o wykorzystanie uniwersyteckiego systemu do 

głosowania Ankieter) 
z dnia  20 kwietnia 2021 roku 

 

W dniu 12 kwietnia 2021 r., przesłane zostało do wszystkich członków RND 

Nauki o Ziemi i Środowisku zaproszenie (wraz z porządkiem obrad) na pierwsze  

w nowej kadencji posiedzenie Rady. W dniu 15 kwietnia 2021 r. przesłano do 

wszystkich link do spotkania w Google meet: meet.google.com/ksi-dqrn-eew . 

I. Otwarcie posiedzenia 

 Pierwsze w kadencji 2021-2024 posiedzenie RND Nauki o Ziemi i Środowisku 

otworzył Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomir Żółtek, 

poinformował, iż posiedzenie jest nagrywane i protokołowane, przywitał zebranych, po 

czym sprawdził listę obecności. Każdy z obecnych na posiedzeniu zgłaszał swoją 

obecność ustnym potwierdzeniem, wszyscy z obecnych jednocześnie włączali 

kamery. Obecnych było 33 członków Rady oraz przedstawiciele Biura Rad Naukowych 

mgr Hanna Brzózka-Jadach i mgr Piotr Popow, odpowiedzialni za obsługę 

posiedzenia.  

II. Przyjęcie porządku obrad 

Następnie przyjęty został porządek obrad. Nikt nie zgłosił uwag do porządku 

posiedzenia Rady. Prorektor Sławomir Żółtek zarządził głosowanie w sprawie 

przyjęcia porządku obrad. Wyniki głosowania: w głosowaniu udział wzięło 30 osób,  

za - 30, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny na kadencję 2021-

2024. 

4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny na kadencję 

2021-2024. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Przed procedowaniem kolejnych punktów porządku obrad Prorektor ds. 

studentów i jakości kształcenia prof. Sławomir Żółtek przekazał głos Jego 

Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzemu Nowakowi.  

Rektor pogratulował wyboru na członków Rady i podziękował za podjęcie się 

tego zadania. Następnie przybliżył zebranym kwestie związane z funkcjonowaniem 

Uniwersytetu. Odniósł się do nowej Ustawy i pozycji Uniwersytetu w nowym 
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otoczeniu prawnym. Wypowiedział się na temat roli awansów nauczycieli 

akademickich. 

 

III. Wybór Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi  
i Środowisku 

 
Następnie prof. Sławomir Żółtek przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad, czyli wyboru  Przewodniczącego. Poinformował, że głosowanie będzie tajne 

i odbędzie się poprzez system do głosowania Ankieter. Prorektor poprosił o 

zgłaszanie kandydatów. O głos poprosiła dr hab. Barbara Woronko, która zgłosiła 

kandydaturę dr. hab. Marcina Szymanka z Wydziału Geologii. Dr hab. Marcin 

Szymanek wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie o głos poprosiła dr hab. 

Urszula Radwańska, prof. ucz. zgłaszając kandydaturę prof. Ewy Falkowskiej. Ewa 

Falkowska pełniąca funkcję Dziekana Wydziału Geologii nie wyraziła zgody na 

kandydowanie, po czym poparła kandydaturę dr. hab. Marcina Szymanka 

stwierdzając , że jest dobrą kandydaturą . Wobec braku dalszych zgłoszeń prof. 

Sławomir Żółtek zarządził głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów.  

Wyniki głosowania: w głosowaniu wzięło udział 31 osób; za - 29, przeciw - 1, 

wstrzymujących się - 0, jedna osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi. 

Rada wyraziła zgodę na zamknięcie listy kandydatów, wobec powyższego prof. 

Sławomir Żółtek zrządził kolejne głosowanie w sprawie wyboru dr. hab. Marcina 

Szymanka na Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi  

i Środowisku.  

Wyniki głosowania: w głosowaniu wzięło udział 31 osób; za - 25, przeciw - 4, 

wstrzymujących się - 2. 

Uchwała została podjęta. 

Prorektor pogratulował dr. hab. Marcinowi Szymankowi wyboru na 

Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku na 

kadencję 2021-2024. 

 

IV. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 
Nauki o Ziemi i Środowisku 

 
 

Prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku dr hab. Marcin Szymanek. Przeszedł do 

kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru swojego zastępcy. Przewodniczący 

zgłosił kandydaturę dr. hab. Sławomira Ilnickiego. Dr. hab. Sławomir Ilnicki będący 

Prodziekanem ds. organizacji badań na Wydziale Geologii wyraził zgodę na 

kandydowanie. O głos poprosił prof. dr hab. Bogusław Bagiński, który poparł 

kandydaturę, stwierdzając, że jest to bardzo dobra kandydatura. Swoje zadowolenie 

z przedstawionej kandydatury wyraziła także dr hab. Urszula Radwańska, prof. ucz. 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady Marcin Szymanek zarządził 

głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów.  
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Wyniki głosowania: w głosowaniu udział wzięło 30 osób; za - 30, przeciw - 0, 

wstrzymujących się - 0.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie wyboru 

dr. hab. Sławomira Ilnickiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady.  

Wyniki głosowania: w głosowaniu wzięły udział 33 osoby; za - 28, przeciw - 3, 

wstrzymujących się - 2. Uchwała została podjęta. 

Dr hab. Sławomir Ilnicki został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady 

Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku na kadencję 2021-2024. 

Przewodniczący Rady dr. hab. Marcin Szymanek pogratulował wybranemu Zastępcy.  

V. Wolne wnioski 

Głos zabrał prof. dr hab. Szymon Malinowski, zadając pytanie: czy nie można 

byłoby niektórych spraw związanych np. z postępowaniami awansowymi, wyborem 

członków Rady do komisji, procedować prościej poza posiedzeniami, przy pomocy 

Ankietera? Przewodniczący Rady powiedział, iż wydaje mu się to niemożliwe, sprawy 

osobowe powinny być procedowane podczas posiedzeń Rady. Prorektor prof. dr 

hab. Ewa Krogulec poprosiła o zabranie w tej sprawie głosu Prorektora prof. 

Sławomira Żółtka, który jest prawnikiem. Profesor Żółtek nie przychylił się do takiego 

rozwiązania. Następnie głos zabrała dr hab. Urszula Radwańska, prof. ucz. 

proponując, aby spotkania Rady odbywały się w piątki we wcześniejszych godzinach, 

optymalną byłaby godzina 10.00. Prof. Szymon Malinowski poparł propozycję 

przedmówczyni. Przewodniczący Rady określił prawdopodobny termin następnego 

posiedzenia Rady na dzień 30 kwietnia 2021 roku. 

VI. Zamknięcie posiedzenia 

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący Rady dr hab. Marcin 

Szymanek podziękował Prorektorowi prof. Sławomirowi Żółtkowi za obecność  

i prowadzenie posiedzenia, podziękował także wszystkim obecnym, zamykając tym 

samym pierwsze posiedzenie Rady w nowej kadencji. 

sporządziła: 

mgr Hanna Brzózka-Jadach 

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia: S. Żółtek 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku: M. Szymanek 

 

 


