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PROTOKÓŁ 
3. posiedzenia (on-line) Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 
Uniwersytetu Warszawskiego (z zastosowaniem narzędzi komunikacji elektro- 
nicznej opartej o wykorzystanie uniwersyteckiego systemu do głosowania 
Ankieter)  

z dnia 28 maja 2021 roku 
 

W dniu 20 maja 2021 r., przesłane zostało do wszystkich Członków RND NoZiŚ 
zaproszenie z porządkiem obrad oraz projektem protokołu z 2. posiedzenia Rady. 
W  dniu 24 maja 2021 r. przesłane zostały pozostałe materiały związane z porządkiem 
obrad posiedzenia. W dniu 26 maja 2021 r. przesłany został link do spotkania w Google 
meet: https://meet.google.com/upm-vzsi-kgf. 

Przewodniczący Rady dr hab. Marcin Szymanek rozpoczął posiedzenie Rady 
sprawdzając listę obecności. Każdy z obecnych zgłaszał swoją obecność ustnym 
potwierdzeniem, większość przy włączonych kamerach. Dr hab. Piotr Szwarczewski 
poinformował, iż dr hab. Maciej Dąbski, prof. ucz. prosił o usprawiedliwienie faktu, że 
dołączy do spotkania z opóźnieniem. 

Następnie Przewodniczący Rady przekazał zebranym wiadomość o śmierci 
w  dniu 23 maja 2021 r. prof. dr. hab. Stanisława Orłowskiego, Prorektora Uniwersytetu 
Warszawskiego w latach 1977-1981, Dziekana Wydziału Geologii w latach 1975-1977, 
wybitnego naukowca i cenionego wykładowcę akademickiego. Pamięć o Zmarłym 
uczczono minutą ciszy. 

I. Przyjęcie porządku obrad. 
Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. Wyniki głosowania: uprawnione do 

głosowania - 34 osoby, w głosowaniu udział wzięły 22 osoby, za - 22, przeciw - 0, 
wstrzymujących się - 0. Poniższy porządek obrad został przyjęty. 
 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z 2. posiedzenia RND NoZiŚ z dnia 30 kwietnia 2021 r. 
3. Sprawa powołania przedstawiciela RND NoZiŚ do składu Komisji oceniającej 

dorobek naukowy oraz perspektywy dalszego rozwoju nauczyciela 
akademickiego dr. Grzegorza Gila, w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta, 
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony, na 
Wydziale Geologii. 

4. Sprawa powołania przedstawiciela RND NoZiŚ do składu Komisji konkursowej, 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników 
badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony, w Katedrze Geologii Basenów 
Sedymentacyjnych na Wydziale Geologii. 

5. Sprawa powołania przez RND NoZiŚ Komisji ds. ustalenia kryteriów oceny 
okresowej osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich. 

6. Komunikaty i wolne wnioski. 
 

II. Przyjęcie protokołu z 2. posiedzenia RND NoZiŚ z dnia 30 kwietnia 
2021 r. 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu, nikt z obecnych ich nie 
zgłosił; wobec powyższego zarządził głosowanie. Wyniki głosowania: uprawnione do 
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głosowania - 34 osoby, w głosowaniu udział wzięło - 21 osób; za - 21, przeciw - 0, 
wstrzymujących się - 0. Protokół z 2. posiedzenia RND NoZiŚ został przyjęty. 
 

III. Sprawa powołania przedstawiciela RND NoZiŚ do składu Komisji 
oceniającej dorobek naukowy oraz perspektywy dalszego rozwoju 
nauczyciela akademickiego dr. Grzegorza Gila, w celu 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta, w grupie pracowników 
badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony, na Wydziale 
Geologii. 

Do Rady wpłynął wniosek od Dziekana Wydziału Geologii dr hab. Ewy 
Falkowskiej, prof. ucz. z prośbą o wskazanie przedstawiciela RND NoZiŚ do składu 
Komisji ds. ponownego zatrudnienia dr. Grzegorza Gila w Katedrze Geochemii, 
Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii. Przewodniczący Rady w skrócie przedstawił 
sylwetkę Doktora, zaznaczając, iż jest on obecnie pracownikiem w/w Katedry 
zatrudnionym na stanowisku adiunkta na czas określony. Dr hab. Marcin Szymanek 
przedstawił jako kandydata na przedstawiciela Rady do Komisji dr. hab. inż. Dariusza 
Dobrzyńskiego z Wydziału Geologii, a następnie otworzył dyskusję. Nikt z zebranych 
nie zabrał głosu, wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
kandydaturą. 

Wyniki głosowania: uprawnione do głosowania - 34 osoby, w głosowaniu udział 
wzięły - 22 osoby; za - 22, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została 
przyjęta. 

IV. Sprawa powołania przedstawiciela RND NoZiŚ do składu Komisji 
konkursowej, do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas 
nieokreślony, w Katedrze Geologii Basenów Sedymentacyjnych 
na Wydziale Geologii. 

Przewodniczący Rady przedstawił prof. dr hab. Annę Wysocką jako kandydatkę 
na przedstawicielkę RND NoZiŚ do składu Komisji konkursowej. Dr hab. Marcin 
Szymanek zwrócił się do członków Rady o ewentualne zabranie głosu w sprawie 
kandydatury. Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.  

Wyniki głosowania: uprawnione do głosowania - 34 osoby, w głosowaniu udział 
wzięły - 22 osoby; za – 20; przeciw - 2; wstrzymujących się - 0. Uchwała została 
przyjęta. 

V. Sprawa powołania przez RND NoZiŚ Komisji ds. ustalenia 
kryteriów oceny okresowej osiągnięć naukowych nauczycieli 
akademickich. 

(Podczas procedowania V punktu do spotkania dołączył wcześniej usprawiedliwiony 
dr hab. Maciej Dąbski, prof. ucz.) 

Przewodniczący Rady poinformował, o konieczności wypracowania kryteriów 
oceny okresowej działalności naukowej nauczycieli akademickich, którzy złożyli 
oświadczenie o przypisaniu do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych dyscypliny 
nauki o Ziemi i środowisku i podjęcie przez Radę uchwały zatwierdzającej te kryteria. 
Powiedział także, iż do dyscypliny przypisani są naukowcy z różnych jednostek 
uniwersyteckich, wobec czego wyznaczenie jednolitych kryteriów nie jest łatwe. Ale 
jest to konieczne, bowiem Radę obliguje do tego Statut UW. O wyznaczone kryteria 
upomina się m.in. Komisja oceniająca w CeNT, która jest Komisją rektorską i choć nie 
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jest zobowiązana do stosowania dokładnie przedstawionych przez RND NoZiŚ 
kryteriów oceny, to chce je mieć wskazane przed rozpoczęciem pracy nad oceną 
swoich pracowników naukowych przypisanych do dyscypliny nauki o Ziemi 
i  środowisku, która to ocena rozpocznie się z dniem 1 lipca 2021 roku. 

 Proponowani kandydaci do Komisji ds. ustalenia kryteriów oceny okresowej 
osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich: 

1) prof. dr hab. Bogusław Bagiński, Wydział Geologii (Przewodniczący); 
2) dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert,  Wydział Geologii; 
3) dr hab. Radosław Mieszkowski, Wydział Geologii; 
4) prof. dr hab. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki; 
5) dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., Wydział Geografii i Studiów 

Regionalnych; 
6) dr Mateusz Baca, Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej 

CeNT 

 

Po przedstawieniu kandydatów, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dr hab. 
Bogdan Zagajewski zapytał, czy znane są nowe zasady, wytyczne dotyczące oceny 
pracowników naukowych, bowiem miały one ulec zmianie? Profesor Bogusław 
Bagiński podkreślił, że większość wytycznych dotycząca kryteriów oceny zawarta jest 
w  dwóch dokumentach:  Zarządzeniu  Rektora UW nr 33 z dnia 21 lutego 2020 roku 
w  sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli 
akademickich oraz w Uchwale nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 roku. Te 
dokumenty szeroko regulują kwestie kryteriów oceny, pozostało jedynie 
doprecyzowanie wejściowych parametrów, które są niezbędne, żeby ocenie podlegać, 
szczegóły są natomiast rozbudowane we wskazanych dokumentach. Dr hab. Marcin 
Szymanek stwierdził, że problemem jest podejście do zagadnienia oceny, bowiem 
oceniają komisje wydziałowe, a pomiędzy wydziałami istnieje duże zróżnicowanie, to 
zróżnicowanie istnieje nawet wewnątrz wydziałów. Przewodniczący poprosił 
o  przygotowanie kryteriów oceny w takim terminie, by można je było przekazać przed 
następnym posiedzeniem, aby Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z nimi 
przed ich końcowym zatwierdzeniem. Profesor Anna Wysocka przedstawiła podejście, 
które jest wykorzystywane do oceny pracowników naukowych, w IGF PAN. 
A  mianowicie wykonuje się tam statystykę i oblicza medianę, wykonuje się rozkład, 
kto wypada powyżej średniej a kto poniżej. Jest to przykład innego podejścia, 
wypośrodkowania poziomu i oceniania wg. tego poziomu. W tym miejscu 
Przewodniczący poprosił, aby wszyscy, którzy mają pomysły, propozycje odnośnie 
wypracowania kryteriów składali je na ręce Profesora Bagińskiego. Sprawa 
wypracowania kryteriów byłaby prosta, gdyby pracownicy przypisani do dyscypliny 
pokrywali się z pracownikami jednego wydziału, w przypadku dyscypliny nauki o Ziemi 
i  środowisku tak nie jest, mamy pracowników z różnych jednostek. Na koniec Profesor 
Szymon Malinowski stwierdził, że w związku z tym co powiedział przedmówca, można 
wypracować jedynie ogólne zasady, ważne jest natomiast to, aby w Komisji 
ds.  ustalania kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich znalazły się osoby 
rozumiejące różne specyfiki. Zwrócił także uwagę, że na Wydziale Fizyki przykładana 
jest duża waga do części dydaktycznej i wobec tego brane są pod uwagę wykonane 
wśród studentów ankiety oceniające wykładowców. Po tej wypowiedzi 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Wyniki głosowania: uprawnione do głosowania były 34 osoby, w głosowaniu 
udział wzięły - 23 osoby. 
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imię i nazwisko za przeciw wstrzymuję 
się 

nie 
zaznaczono 
żadnej 
odpowiedzi 

prof. dr hab. Bogusław Bagiński 23 0 0 0 
dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert 22 1 0 0 
dr hab. Radosław Mieszkowski 21 2 0 0 
prof. dr hab. Szymon Malinowski 23 0 0 0 
dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. 22 0 1 0 
dr hab. Mateusz Baca 22 0 1 0 

 
Uchwałę przyjęto, powołano wszystkich wskazanych kandydatów do Komisji. 

 

VI. Komunikaty i wolne wnioski. 
 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady. W skrócie przedstawił tematy 
poruszane na spotkaniu przewodniczących rad naukowych dyscyplin z Rektorem 
Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyło się w dniu 14 maja 29 maja 2020 roku. 
Były to m. in. tematy związane z: pracami nad zmianą Uchwały Senatu UW nr 481, 
stałymi komisjami doktorskimi do przewodów wszczętych przed 30 kwietnia 2019 roku, 
powołaniem Rady Naukowej Dziedzin na UW oraz wątku związanego z dostępnością 
czasopism naukowych. Dostęp do ważniejszych tytułów naukowych z Elsevier jest 
problemem krajowym, nie tylko naszego Uniwersytetu, Pan Marcin Szymanek uważa, 
że warto zgłaszać do Dyrektora ICM, który negocjuje te sprawy - poszczególne 
zapotrzebowania. Profesor Szymon Malinowski nawiązał do tematu dostępności 
czasopism, zaznaczył, że stwierdzenie, iż czasopisma są osiągalne na żądanie 
w  rzeczywistości oznacza, iż czeka się na nie miesiąc lub dwa; jeśli wykonuje się 
recenzję i trzeba skorzystać z nich natychmiast; znaczy to , że nie są osiągalne wcale. 

Następnie dr hab. Marcin Szymanek wspomniał o zgłoszeniu na prośbę 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW prof. dr. hab. Michała 
Ksawerego Cyrańskiego członków do dwóch zespołów ds. oceny śródokresowej 
doktorantów tejże szkoły. Poinformował, iż trwają prace nad ewaluacją dyscypliny, 
najważniejsze jest kryterium 3 - ocena wpływu działalności naukowej na 
społeczeństwo i gospodarkę. Prace koordynowane są przez dr. hab. Sławomira 
Ilnickiego, do współpracy zaproszeni zostali Profesorowie Szymon Malinowski i Maciej 
Dąbski. Do 15 stycznia 2022 roku wymagane jest wysłanie dokumentów w tej sprawie. 

Na koniec Przewodniczący Rady powiadomił, iż kolejne posiedzenie odbędzie 
się prawdopodobnie 25 czerwca 2021 r., godzina rozpoczęcia będzie znana w terminie 
późniejszym. 

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący Rady podziękował wszystkim 
zebranym zamykając posiedzenie. 

sporządziła: 
mgr Hanna Brzózka-Jadach                     Przewodniczący Rady Naukowej 

        Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 
 
 
 
  dr hab. Marcin Szymanek 


