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1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń Senatu UW w dniach                 

29 III i 26 IV 2017 r. 
3. Informacja o sytuacji finansowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. dr                         

S. Dudek-Mańkowska) 
4. Informacja o zasadach podziału środków finansowych w ramach BST i DSM (ref. dr                          

S. Dudek-Mańkowska) 
5. Informacja o procesie parametryzacji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (ref. dr 

hab. B. Zagajewski) 
6. Uchwała w sprawie przekształcenia Instytutu Geografii Fizycznej w Katedrę Geografii                

Fizycznej od 1 X 2017 r. (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 
7. Zmiana Kierownika Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji (ref. prof. dr hab.                    

M. Jędrusik) 
8. Uchwała w sprawie upoważnienia osób nie będących pracownikami Wydziału Geografii                    

i Studiów Regionalnych do prowadzenia prac magisterskich (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska) 

9. Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pro-
wadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska) 

10. Informacja o zasadach wydatkowania środków publicznych (ref. mgr J. Lechnio)  
11. Sprawy stopni naukowych:  

11.1. Uchwała w sprawie nadania mgr Agnieszce Sosnowskiej stopnia naukowego doktora 
nauk o Ziemi w zakresie geografii (ref. dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW) 

11.2. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Ząbeckiemu, 
wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab. B. Lisocka-Jaegermann) 

12. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):  
12.1. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej na pełny etat na czas nieokreślony od 1 I 2018 r. 

12.2. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 
stanowisko asystenta w zakresie klimatologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny 
etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 

12.3. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 
stanowisko asystenta w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny 
etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 

12.4. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 
stanowisko asystenta w zakresie geografii regionalnej w Instytucie Studiów Regional-
nych i Globalnych na pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2019 r. 

12.5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds. zatrudnienia na stanowiskach 
asystenta w zakresie klimatologii i asystenta w zakresie geoekologii w Instytucie Geo-
grafii Fizycznej  

12.6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku 
asystenta w zakresie geografii regionalnej w Instytucie Studiów Regionalnych i Global-
nych 
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12.7. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Wirginii Aksztejn na stanowi-
sku asystenta w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na pełnym etacie na czas okre-
ślony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 

12.8. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr. Maksyma Łaszewskiego na 
stanowisku asystenta w Zakładzie Hydrologii na pełnym etacie na czas określony do 
30 IX 2018 r. 

12.9. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr. Jędrzeja Stasiowskiego na 
stanowisku asystenta naukowego w projekcie COHSMO w ramach programu Horyzont 
2020 w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej w wymiarze 1/4 etatu na czas określony 
od 1 VI 2017 r. do 30 IV 2019 r. 

12.10. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Macieja 
Lechowicza na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geografii Regionalnej 
Świata w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 

12.11. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr. Kamila 
Leziaka na stanowisku asystenta w Zakładzie Klimatologii w wymiarze 1/2 etatu na 
czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 

12.12. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Jarosława 
Suchożebrskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Hydrologii w wy-
miarze 1/2 etatu na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. 

13.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28 III 2017 r. 
14.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian: 
–  zmiana treści punktu 8 na następujący: 

„Uchwała w sprawie upoważnienia osób nie będących pracownikami Wydziału Geografii                   
i Studiów Regionalnych do współkierowania pracami dyplomowymi (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska)”; 

– przeniesienie punktu 11.2 na następne posiedzenie Rady Wydziału (wobec nieobecności 
opiekuna rozprawy doktorskiej). 

Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi zmia-
nami. 

 
 

Ad 2. 
 

 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia” pod red. 
prof. dr. hab. Andrzeja Richlinga i dr Ewy Malinowskiej (Wyd. NFOŚ, Warszawa 2017); „Zmiany 
użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski” prof. dr. 
hab. Piotra Korcellego, dr Elżbiety Kozubek i dr. hab. Piotra Wernera, prof. UW (Wyd. IGPZ 
PAN, Warszawa 2016). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że władze dziekańskie skierowały do Rektora 
UW wniosek o przyznanie dwóm pracownikom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
okresowego zwiększenia wynagrodzenia za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2016 r. (głównie 
wysoko punktowane publikacje na liście A oraz kierowanie grantami badawczymi). Kandydata-
mi do wyróżnienia są dr hab. Bogdan Zagajewski i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska. 
 Dziekan przypomniał, że zostały podjęte starania o złożenie w 2018 r. aplikacji               
„Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” na listę ISI. W związku           
z tym do Rady Naukowej czasopisma zaproszono kilku zagranicznych profesorów. Infor-
macja na ten temat zostanie podana na następnym posiedzeniu Rady Wydziału. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że dr hab. B. Zagajewski przedstawi na 
dzisiejszym posiedzeniu Rady Wydziału szczegóły prac Kolegium Dziekańskiego nad 
przygotowaniem ankiety oceny parametrycznej Wydziału, skierowanej do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziekan zakomunikował, że w dniu 28 IV br. ogłoszono 
przyporządkowanie jednostek naukowych do grup wspólnej oceny. W przypadku Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych licząca 11 jednostek Grupa Wspólnej Oceny okazała się 
identyczna, jak podczas poprzedniej parametryzacji. Jednostki geograficzne będą porów-
nywane z Akademią Górniczo-Hutniczą (przodującą pod względem wdrożeń) oraz z jed-
nostkami geograficzno-geologicznymi. Władze dziekańskie, po uzgodnieniu z Rektorem 
UW i władzami kilku wydziałów geograficznych, wysłały w dniu 8 V br. do Komitetu Ewalu-
acji Jednostek Naukowych odwołanie wraz z sugestią wydzielenia w ramach GWO jedno-
stek wyłącznie geograficznych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 29 III br. odbyły się obrady Małe-
go Senatu UW, poświęcone głównie zasadom finansowania jednostek Uniwersytetu War-
szawskiego (algorytmowi podziału dotacji budżetowej) i założeniom nowej polityki kadro-
wej Uczelni. Decyzje w tych sprawach zostaną podjęte przez Senat UW w maju lub czerw-
cu br.  

Dziekan podał do wiadomości, że w dniu 26 IV br. uczestniczył jako Przewodniczą-
cy Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych w centralnych obchodach Dnia 
Geografa, które odbyły się w Kielcach. W przyszłym roku centralne obchody organizuje 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – w trzecim dniu uroczystości 100-lecia Geogra-
fii Warszawskiej. 

Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
26 IV 2017 r. Obrady zdominowała dyskusja nad wykonaniem planu finansowego Uczelni za 
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2016 r. oraz sytuacją finansową poszczególnych wydziałów (Wydział Geografii i Studiów Re-
gionalnych znalazł się w grupie jednostek deficytowych, ale z niewielkim deficytem – ok. 9 tys. 
zł). W dalszej części posiedzenia przyjęto efekty kształcenia na niektórych kierunkach studiów, 
zatwierdzono wnioski dotyczące uruchomienia kilku kierunków studiów (m.in. studiów miejskich 
w EUROREG) i uchwalono zasady rekrutacji na studia na niektórych wydziałach. 

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o spotkaniach władz dziekańskich z organizato-
rami wydziałowych konferencji oraz z kierownikami zajęć terenowych. Spotkania dotyczyły m.in. 
zmian procedury zamówień publicznych. Stwierdzono konieczność ograniczenia wydatków na 
zajęcia terenowe ze względu na trudną sytuację finansową Wydziału. Oszczędności dotyczą 
m.in. delegacji samochodowych, które wydawane będą wyłącznie za zgodą Prodziekana ds. 
finansowych lub Dziekana WGSR.  

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zakomunikował, że prośby o wyrażenie zgody na przedłu-
żenie zatrudnienia na drugim etacie poza Uczelnią należy kierować drogą służbową do Rektora 
UW do 15 VI br. Wymóg uzyskania zgody dotyczy pracowników naukowych, dydaktycznych                
i naukowo-dydaktycznych oraz osób, których drugim miejscem pracy jest jednostka prowadząca 
badania naukowe lub prace rozwojowe. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że władze dziekańskie przygotowują 
wniosek w sprawie dostosowania programu studiów II stopnia na kierunkach Geografia i Go-
spodarka przestrzenna do profilu ogólnoakademickiego. Dokonanie dostosowania do końca 
bieżącego roku jest konieczne do uzyskania zgody na nabór na te studia na rok akademicki 
2018/2019. Pierwszy etap prac nad materiałami do wypełnienia wniosku został zakończony. 
Zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną plan studiów jest konsultowany z Samorządem Stu-
dentów. Władze dziekańskie przygotowują załączniki dotyczące kierunkowych i specjalnościo-
wych efektów kształcenia. Zostały już opracowane efekty kształcenia na kierunku Geografia.  
Prodziekan zwróciła się do Komisji Dydaktycznej i kierowników specjalności z prośbą o pomoc 
w przygotowaniu efektów specjalnościowych, wynikających z sylabusów. Kierownicy zakładów 
zostali poproszeni o wsparcie i o wytypowanie po kilka najważniejszych efektów, wyróżniają-
cych dany przedmiot spośród pozostałych. Władze dziekańskie planują zakończenie wymienio-
nych prac przed następnym posiedzeniem Rady Wydziału. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że niedługo zostaną otwarte                    
w systemie USOS protokoły zaliczeń seminariów licencjackich i magisterskich. Prodziekan 
zwróciła się z prośbą o przestrzeganie terminów wpisywania zaliczeń. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że zgodnie z zasadami studiowania pracę 
dyplomową należy złożyć w Dziekanacie 2 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. 
Ostatnim dniem składania prac licencjackich będzie 18 VII br.  Następny termin składania prac 
kończy się 9 IX, a zdawania egzaminu dyplomowego – 22 IX. Następne egzaminy odbędą się 
po dwóch miesiącach. Osoby powtarzające etap studiów składają prace dyplomowe do 25 VIII.  

Prodziekan zaapelowała do opiekunów prac dyplomowych o niezmienianie układu stro-
ny tytułowej prac. Wzór strony tytułowej został zamieszczony na stronie internetowej Wydziału           
i zostanie przesłany osobom prowadzącym seminaria dyplomowe. Na prośbę dr. hab. B. Zaga-
jewskiego na stronie wydziałowej zostanie również zamieszczony wzór dotyczący poszczegól-
nych specjalności. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zapowiedziała, że wobec dużego znaczenia egzaminów 
dyplomowych (kończących etap kształcenia) komisji egzaminacyjnej będzie przewodniczyć 
Prodziekan ds. Studenckich lub osoba wyznaczona. Prodziekan wyznaczy również osobę za-
stępującą recenzenta pracy dyplomowej w przypadku jego nieobecności (zgłoszonej z odpo-
wiednim wyprzedzeniem), związanej np. z wyjazdem na zajęcia terenowe. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wstępne wyniki podziału na proseminaria              
licencjackie na kierunku Geografia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.        
Uruchomione zostaną następujące proseminaria: „Empiryczne i aplikacyjne badania klimatu”, 
„Przeobrażenia rzeźby Polski i świata”, „Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana”, „Geo-
grafia świata”, „Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja”, „GIS w analizie relacji człowiek – 
środowisko”. W sprawie ewentualnego uruchomienia proseminariów „Geografia turystyki” i „Poli-
tyka i przestrzeń – migracje, konflikty, granice i wybory” (na razie po 5 osób zgłoszonych) zo-
staną przeprowadzone konsultacje ze studentami. Z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń nie zo-
staną uruchomione proseminaria: „Hydrologiczne podstawy gospodarowania wodą”, „Kształto-
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wanie krajobrazu”, „Geografia rozwoju – zmiany regionalne i globalne”. Na początku przyszłego 
tygodnia osoby prowadzące proseminaria otrzymają listę studentów. 

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji na Studia – mgr J. Skrzypczuk przekazał informa-
cję na temat Dnia Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się 22 IV br. Stanowisko 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na dziedzińcu głównym oraz spotkanie informacyjne 
w dawnym budynku Biblioteki UW cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów, 
głównie na studia stacjonarne I stopnia. Mgr J. Skrzypczuk podziękował za zaangażowanie              
w prezentację Wydziału studentom: Magdzie Anusz, Justynie Bortkiewicz, Marcinowi Ciecha-
nowiczowi i Maciejowi Podsiadłemu oraz Sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej – mgr Monice Li-
sowskiej.   

Mgr K. Rucińska poinformowała o decyzji Kolegium Dziekańskiego w sprawie ogłoszenia 
piątku dniem pracy wewnętrznej Sekretariatu Wydziału, bez obsługi interesantów (poza spra-
wami bardzo pilnymi). Decyzja wynika ze stale rosnącej liczby dokumentów do przygotowania 
przez pracowników Sekretariatu. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w budynku Wydziału został udostęp-
niony prysznic. Mgr K. Rucińska dodała, że prysznic znajduje się w piwnicy koło Biblioteki,                
a kluczem dysponuje portiernia. 

Dziekan zakomunikował, że dokonana została analiza kosztów remontu nowego budyn-
ku dydaktycznego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, niezbędna do uzyskania pozwole-
nia na prace budowlane. Władze dziekańskie zwróciły się do władz rektorskich z prośbą                        
o wsparcie finansowe inwestycji. 
 
 
Ad 3. 
 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Prodziekan przypomniała, że na posiedzeniu Rady Wydziału w lutym br. zostało omó-
wione wykonanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału za 2016 r. oraz uchwalone prowizo-
rium budżetowe na 2017 r. Na marcowym posiedzeniu Małego Senatu UW powiadomiono                 
o algorytmie podziału dotacji budżetowej – niekorzystnym dla jednostek z przyznaną kategorią 
naukową B. Te uwarunkowania zewnętrzne oraz obecna sytuacja finansowa Wydziału powodu-
ją, że perspektywy na bieżący rok nie są optymistyczne.  
 Prodziekan stwierdziła, że trudna sytuacja finansowa Wydziału po pierwszym kwartale 
br. (deficyt ok. 300 tys. zł) wynika ze specyfiki tego kwartału – konieczności wypłaty pracowni-
kom dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r., tzw. trzynastki. Sytuacja ta wymaga dużej mobili-
zacji i dyscypliny. Konieczne jest wprowadzenie dalszych oszczędności. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska podkreśliła, że lepsza sytuacja daje się zauważyć w zakresie 
środków własnych Wydziału ze względu na pozostałość z ubiegłego roku oraz wpływów w 
pierwszym kwartale br. ze studiów niestacjonarnych i podyplomowych, kosztów pośrednich, 
konferencji. Władze dziekańskie dążą do uzyskania oszczędności poprzez prowadzone działa-
nia związane z zatrudnieniami, dodatkami, delegacjami.  
 Prodziekan przypomniała, że osobnym źródłem wpływów Wydziału jest dotacja na ba-
dania statutowe i zaapelowała o systematyczne wydawanie środków BST i DSM z 2016 r., 
zgodne ze złożonymi planami zadaniowymi i finansowymi. 
 
 
Ad 4. 
 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przekazała informację na temat zasad podziału środków finan-
sowych przyznanych Wydziałowi Geografii i Studiów Regionalnych na badania statutowe                   
w 2017 r. 
 Prodziekan zwróciła się z prośbą o zgłaszanie w ciągu tygodnia merytorycznych uwag 
do zasad podziału i rozliczania dotacji statutowej, które zostaną rozesłane w najbliższym cza-
sie. Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag zasady będą przyjęte zarządzeniem Dziekana. 
Przyznane środki zostaną rozdzielone przed wakacjami po rozstrzygnięciu dwóch osobnych 
konkursów – na badania statutowe (BST) i dofinansowanie statutowe młodych (DSM). Konkursy 
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mają na celu wyłonienie najlepszych zadań badawczych. Środki BST pozwolą na utrzymanie 
potencjału badawczego zakładów, a środki DSM – na prowadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych przez młodych naukowców oraz słuchaczy studiów doktoranckich. Środki BST 
można przeznaczyć na: zadania badawcze zakładów (będą w dyspozycji kierowników tych jed-
nostek); minigranty realizowane przez zespoły złożone z pracowników co najmniej 5 zakładów; 
dofinansowanie tłumaczeń tekstów naukowych i konsultacji językowych. Władze Wydziału 
przygotują dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport z rozliczenia środków przy-
znanych na każde zadanie badawcze, uwzględniający: realizację zadania, upowszechnienie 
wyników badań, uzyskane osiągnięcia. W przypadku środków DSM rozliczone zostaną konkret-
ne zadania wykonane przez młodego naukowca lub doktoranta. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska zapowiedziała rozesłanie obowiązujących terminów wydania 
przyznanych środków i rozliczenia faktur. Prodziekan przypomniała, że środków tych nie można 
przenieść na następny rok. 
 W dyskusji nad zasadami podziału dotacji statutowej udział wzięli: prof. dr hab.                    
M. Jędrusik, dr hab. B. Zagajewski, dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, prof. dr hab. A. Kowal-
czyk, a dodatkowych wyjaśnień udzieliła dr S. Dudek-Mańkowska. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że konkurs na zespołowe projekty realizowane przez 
przedstawicieli co najmniej 5 jednostek wydziałowych jest nowością, która ma sprzyjać rozsze-
rzeniu tematyki badawczej i efektywności działań. Dziekan zwrócił się do kierowników zakładów 
z prośbą o zachęcanie pracowników do aplikowania. 

Dr hab. B. Zagajewski przypomniał, że środków BST nie można przeznaczać np. na 
udział w konferencjach osób nie zaliczonych do liczby N (m.in. wykładowców), a o środki DSM 
mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie przekroczyli 35 lat. 

Dr S. Dudek-Mańkowska wyjaśniła, że wykładowcy mogą włączać się w badania nau-
kowe zakładu i uczestniczyć w konferencjach. Wydział może wykazać przy parametryzacji do-
robek wypracowany przez osoby nie zaliczone do liczby N (emerytowanych pracowników nau-
kowych, doktorantów, wykładowców), stanowiący do 20% całości dorobku jednostki. 

Dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW zauważyła, że wielu wykładowców jest przekona-
nych, iż ich dorobku nie wlicza się do dorobku Wydziału.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik potwierdził wymienioną przez Prodziekan zasadę oceny para-
metrycznej i dodał, że do dorobku Wydziału wliczana jest najbardziej wartościowa i najwyżej 
punktowana część dorobku osób spoza liczby N. 

Dr S. Dudek-Mańkowska zaznaczyła, że o wyborze zadań badawczych finansowanych 
ze środków BST oraz o przeznaczeniu tych środków decyduje kierownik zakładu. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk uznał za bardzo słuszną i godną poparcia ideę tworzenia 
międzyzakładowych zespołów badawczych. Profesor wyraził jednak obawę, że dla pracowni-
ków bardziej korzystne może okazać się indywidualne publikowanie wyników badań, skoro                  
w Wydziałowej Karcie Okresowej Oceny punkty za wspólną publikację są dzielone między po-
szczególnych autorów. Profesor spytał, czy wobec tej niespójności władze Wydziału przewidują 
wprowadzenie korekty w Karcie. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że na realizację wyłonionych w konkursie projektów 
międzyzakładowe zespoły otrzymają kwoty w wysokości 20-30 tys. zł. Wydziałowe zasady 
okresowej oceny pracowników ulegną zmianie, ale na razie brak decyzji dotyczących zasad 
ogólnouniwersyteckich (rozpatrywany jest m.in. projekt oceny pracowników przez zespoły mię-
dzywydziałowe). Dziekan zachęcał do zgłaszania uwag w sprawie zasad podziału środków na 
badania statutowe. 
 
 
Ad 5. 

 
 Pełnomocnik Dziekana ds. Parametryzacji – dr hab. B. Zagajewski przedstawił informa-
cję na temat procesu parametryzacji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Pełnomocnik podał do wiadomości, że w dniu 4 V br. władze dziekańskie otrzymały po-
twierdzenie, iż ankieta oceny parametrycznej Wydziału została zaakceptowana pod względem 
formalnym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podlega ocenie merytorycznej. 
Wobec wyłonienia Grupy Wspólnej Oceny pojawił się problem nierównych szans ocenianych 
jednostek pod względem wdrożeń, w których przoduje Akademia Górniczo-Hutnicza (za każde 
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50 tys. zł wpływów z efektów działalności jednostce przyznawany jest 1 punkt). Władze dzie-
kańskie podjęły zatem starania o osobną ocenę jednostek geograficznych. Decyzję w tej spra-
wie podejmie Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W przypadku uzyskania kategorii B 
Rektor może wystąpić o ponowną parametryzację jednostki, obejmującą oceną dorobek za 
2017 r. Władze Wydziału uznały za konieczne zmobilizowanie w bieżącym roku pracowników 
do zwiększenia aktywności publikacyjnej, aby uniknąć liczby N0.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaapelował o zgłaszanie tekstów do wydziałowego czasopisma 
„Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”.  

Dr hab. B. Zagajewski dodał, że wobec podjętych starań o wprowadzenie czasopisma 
na listę A konieczne jest zwiększenie liczby cytowań tekstów w nim zamieszczanych.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik poparł apel o zamieszczanie odniesień do „Miscellanea                 
Geographica – Regional Studies on Development”, zwłaszcza w publikacjach z listy A. 
Bardzo różnorodna i wartościowa tematyka artykułów w czasopiśmie pozwala na odwoły-
wanie się do nich w innych tekstach. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował dr Sylwii Dudek-Mańkowskiej i dr. hab. Bogdanowi 
Zagajewskiemu za ogromny wkład pracy w przygotowanie ankiety. Na zakończenie Dziekan 
zaapelował o przekazywanie na bieżąco mgr Ewie Plucie informacji o ukazujących się publika-
cjach do wprowadzenia do Polskiej Bibliografii Naukowej. 
 
 
Ad 6. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie przekształcenia Instytutu Geo-
grafii Fizycznej w Katedrę Geografii Fizycznej z dniem 1 X 2017 r.  

Dziekan wyjaśnił, że wnioskowana zmiana wynika ze względów formalnych. Instytut 
Geografii Fizycznej nie spełnia wymogów wynikających ze Statutu Uniwersytetu Warszawskie-
go i Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, dotyczących liczby zatrudnionych 
profesorów tytularnych. Przekształcenie nie spowoduje zmian kompetencji jednostki. 

W sprawie wnioskowanego przekształcenia głos zabrał prof. dr hab. A. Richling, który 
przypomniał, że Katedra Geografii Fizycznej istniała w Instytucie Geograficznym UW i działała 
poprawnie. Zgłoszony przez Profesora projekt podziału Wydziału Geografii i Studiów Regional-
nych na katedry nie został zrealizowany. Profesor uznał za uzasadnione rozważenie przez wła-
dze dziekańskie propozycji przeprowadzenia dyskusji na temat struktury organizacyjnej Wydzia-
łu. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że obecnie najpilniejsze wyzwania wiążą się z oceną 
parametryczną, ale nad ewentualnymi zmianami w strukturze warto się zastanowić.  

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję 
się – 3) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 1 – Uchwała nr 43/2017). 

 
 
Ad 7. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że dr hab. Bogdan Zagajewski zwrócił się                  
z prośbą o przyjęcie rezygnacji z funkcji Kierownika Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Tele-
detekcji, w związku z licznymi obowiązkami wynikającymi m.in. z pełnienia funkcji Pełnomocnika 
Dziekana ds. Parametryzacji oraz kierownika zespołu przystępującego do realizacji projektu                     
w ramach programu Horyzont 2020. 
 Dziekan, przychylając się do prośby, powołał z dniem 1 VI 2017 r. na Kierownika Zakła-
du Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji dr Jolantę Korycką-Skorupę. Powołanie to zostało 
jednomyślnie zaaprobowane przez pracowników Zakładu. 
 Rada Wydziału przyjęła przedstawione powołanie do akceptującej wiadomości. 
 
 
Ad 8. 
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 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie upoważnienia do współ-
kierowania pracami dyplomowymi następujących osób nie będących pracownikami Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych: 
– dr. Pawła Weszpińskiego (Muzeum Warszawy) – współkierującego pracą licencjacką pt. 

„Opracowanie mapy zmian granic Warszawy od XIV do XXI wieku”, przygotowywaną przez 
Pawła Oniska pod kierunkiem dr. Pawła Kowalskiego w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii 
i Teledetekcji; 

– dr. Marka Błasia (Uniwersytet Wrocławski) – współkierującego pracą magisterską pt. „Ekstre-
malne zjawiska meteorologiczne na obszarze gminy Czernica – studium przypadków”, przy-
gotowywaną przez Bartosza Jasińskiego pod kierunkiem dr Joanny Popławskiej w Zakładzie 
Klimatologii; 

– dr. Mateusza Grygoruka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) – współkierującego pra-
cą magisterską pt. „Wpływ działalności człowieka na przekształcenia rzeki Białej w Białym-
stoku”, przygotowywaną przez Wiolettę Tałałaj pod kierunkiem dr. Dariusza Woronko w Za-
kładzie Hydrologii; 

– dr. Andrzeja Kotarby (Centrum Badań Kosmicznych PAN) – współkierującego pracą magi-
sterską pt. „Wpływ zachmurzenia na jasność nocnego nieba nad Warszawą”, przygotowy-
waną przez Sarę Chacewicz pod kierunkiem dr hab. Elwiry Żmudzkiej, prof. UW w Zakładzie 
Klimatologii; 

– dr. Michała Pętlickiego (Instytut Geofizyki PAN; Centro de Estudios Cientificos, Valdivia,           
Chile) – współkierującego pracą magisterską pt. „Detekcja krawędzi lodowca na zdjęciach 
satelitarnych Landsat”, przygotowywaną przez Juliana Podgórskiego pod kierunkiem dr Anny 
Zmarz w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji; 

– dr. Bogumiła Szadego (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – współkierującego pracą magisterską 
pt. „Ziemia łomżyńska w XIX wieku: osadnictwo i podziały terytorialne”, przygotowywaną 
przez Jakuba Karpińskiego pod kierunkiem dr Jolanty Koryckiej-Skorupy w Zakładzie Geoin-
formatyki, Kartografii i Teledetekcji; 

– dr. Pawła Weszpińskiego (Muzeum Warszawy) – współkierującego pracą magisterską pt. 
„Opracowanie metodyki przygotowania podkładowego planu Warszawy przełomu XIX i XX 
wieku w skali 1:5 000”, przygotowywaną przez Elizę Bagieńską pod kierunkiem dr. Pawła 
Kowalskiego w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
udzieliła wnioskowanego upoważnienia. (załącznik nr 2 – Uchwała nr 44/2017). 
 
 
Ad 9.  
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła opracowany przez władze dziekańskie              
projekt zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowni-
ków i doktorantów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2017/2018 
(załącznik nr 3 – projekt zasad). Projekt składa się z zasad ogólnych (wynikających z Uchwały 
Senatu UW) i zasad szczegółowych, dotyczących studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Prodziekan poinformowała, że w zasadach szczegółowych w punkcie 1.a została zmie-
niona minimalna liczebność grup na zajęciach regularnych prowadzonych na studiach stacjo-
narnych. Proponowana jest następująca liczebność: 
– ćwiczenia kameralne ogólne (studia I stopnia) – 20 osób, 
– ćwiczenia kameralne specjalnościowe (studia II stopnia) – 8 osób, 
– proseminaria i seminaria licencjackie – 10 osób, 
– seminaria magisterskie – 6 osób, 
– wykłady wydziałowe do wyboru (studia I stopnia) – 24 osoby, 
– wykłady wydziałowe do wyboru (studia II stopnia) – 20 osób, 
– wykłady ogólnouczelniane – 50 osób, 
– ćwiczenia terenowe w Tatrach – 10 osób, 
– ćwiczenia terenowe w pozostałych regionach – 12 osób. 
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 Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że zasady rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycz-
nych przyjmowane są zarządzeniem Dziekana. Uwagi do projektu można zgłaszać dr M. Koro-
taj-Kokoszczyńskiej w ciągu tygodnia. 
 W dyskusji nad projektem zasad głos zabrali: prof. dr hab. M. Czerny, dr hab.                          
A. Harasimiuk, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. I. Łęcka, dr J. Korycka-Skorupa, dr hab.                   
J. Kwiatkowski, dr E. Malinowska, a dodatkowych wyjaśnień udzieliła dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska. 

Prof. dr hab. M. Czerny, odnosząc się do punktu 8 zasad ogólnych, spytała, czy zapis 
mówiący o nieobecności nauczyciela akademickiego związanej z urlopem naukowym dotyczy 
także 2-3-dniowych wyjazdów na konferencje.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska wyjaśniła, że zapis ten odnosi się do zaplanowanego dłu-
giego urlopu naukowego. 

Dr hab. A. Harasimiuk spytał o maksymalną liczebność grup na zajęciach kameralnych           
i terenowych oraz o możliwość utworzenia drugiej grupy przy przekroczeniu tej liczebności. 

Prodziekan wyjaśniła, że maksymalna liczebność na zajęciach kameralnych nie powinna 
przekraczać 24 osób, ponieważ tylu studentów mieści się w najmniejszej sali ćwiczeniowej.               
W szczególnych przypadkach decyzję o ewentualnym utworzeniu drugiej grupy podejmuje 
Dziekan.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że zaproponowane w projekcie zmiany liczebności grup 
wynikają z konieczności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Wydziału. 

Dr hab. I. Łęcka, nawiązując do punktu 6 zasad ogólnych, zastanawiała się, czy pracow-
nik nie wypełniający pensum w jednostce macierzystej może zostać zobowiązany do prowa-
dzenia zajęć w innej jednostce Wydziału, czy Uczelni. 

Prodziekan odpowiedziała, że skonsultuje treść tego zapisu. 
Dr J. Korycka-Skorupa spytała o liczebność grup w pracowniach komputerowych                   

i o przelicznik za zajęcia prowadzone po raz pierwszy. 
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska wyjaśniła, że poszczególne pracownie komputerowe mają 

różną liczbę miejsc. Przelicznik za nowe zajęcia nie przysługuje. 
Dr hab. J. Kwiatkowski spytał o maksymalną liczebność grup na zajęciach z projektowa-

nia urbanistycznego. 
Prodziekan odpowiedziała, że liczebność ta wynosi 16 osób. 
Dr E. Malinowska zauważyła, że liczebność grup na zajęciach terenowych określa ubez-

pieczyciel studentów. 
 
 
Ad 10. 
 
 Kierownik Sekcji Umów i Zamówień Publicznych – mgr J. Lechnio przekazał informację 
na temat zasad wydatkowania środków publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. 
 Kierownik Sekcji podał do wiadomości, że formalizację przebiegu procesu zamówień 
publicznych (sprawozdawczość, kontrolę) określa Ustawa o Zamówieniach Publicznych                       
z 2016 r. oraz rozporządzenie Rektora UW. Wydziały są zobowiązane do sporządzania planów 
zamówień publicznych oraz sprawozdań z wykonania tych planów. Tryb zamówień z wolnej ręki 
można stosować na Uniwersytecie Warszawskim w przypadku zakupów do 10 tys. Euro. Zgod-
nie z Ustawą o zastosowanym trybie nie decyduje jednostkowy wydatek, ale wydatki w grupach 
(sumowane według kategorii), zgodnie z planem zamówień publicznych. Wymagana jest reje-
stracja wszystkich wydatków oraz identyfikacja faktur. Władze dziekańskie zapowiedziały opra-
cowanie i rozpowszechnienie od 1 VI br. instrukcji dotyczącej zasad realizacji zamówień pu-
blicznych we wszystkich kategoriach. Pojawią się także wzory opisu dokumentów oraz rejestra-
cji umów (wymagających zaopiniowania przez Biuro Prawne UW). 
 Mgr J. Lechnio zadeklarował pomoc w przedstawionych sprawach. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że na Wydziale został przeprowadzony audyt 
umów, pensum dydaktycznego oraz Wydawnictw. 
 
 
Ad 11.1. 
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 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr Agnieszce Sosnowskiej 
stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 4 – wniosek Komi-
sji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Sosnowskiej pt. „Renaturalizacja cech geo-
chemicznych krajobrazu pod wpływem zmian użytkowania ziemi” i dopuszczenie do publicznej 
obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycz-
nej w dniu 21 III 2017 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 4 IV 2017 r. przed Ko-
misją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Obrona została oceniona pozy-
tywnie i przyjęta jednogłośnie. 
 Za poparciem wniosku wypowiedziała się dr hab. U. Somorowska, prof. UW, podkreśla-
jąc bardzo dobry poziom egzaminu przedmiotowego. Wniosek poparł także prof. dr hab.                       
A. Richling, uznając obronę rozprawy kandydatki za wyróżniającą się spośród wielu obron                    
z zakresu geografii fizycznej, przeprowadzonych na Wydziale.  
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
powiedziała się za nadaniem mgr Agnieszce Sosnowskiej stopnia naukowego doktora nauk 
o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 45/2017). 
 
 
Ad 12.1. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o upoważnienie 
władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej na pełny etat na czas nieokreślony od 1 I 2018 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 35 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 46/2017). 
 
 

Ad 12.2. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o upoważnienie 
władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko 
asystenta w zakresie klimatologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas okre-
ślony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 47/2017). 
 
 
Ad 12.3. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o upoważnienie 
władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko 
asystenta w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas okre-
ślony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 48/2017). 
 
 
 
 
 
Ad 12.4. 
 



 11 

 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o upoważnienie 
władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko 
asystenta w zakresie geografii regionalnej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na 
pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2019 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 9 – Uchwała nr 49/2017).  
 
 
Ad 12.5. 

 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie Ko-
misji Konkursowych ds. zatrudnienia na stanowiskach asystenta w zakresie klimatologii i asy-
stenta w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej. 

Prodziekan zaproponował następujący jednakowy skład Komisji Konkursowych: 
1. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW – przewodnicząca, 
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 
3. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW, 
4. dr Alina Gerlée,  
5. dr Iwona Szumacher.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału powołała Komisje Konkursowe w następującym składzie: 
        tak nie      wstrzymuję się 
1. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW (przewodnicząca) 37   1     0    
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW   38   0     0    
3. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW   38   0     0    
4. dr Alina Gerlée          38   0     0    
5. dr Iwona Szumacher     38   0     0     
(załącznik nr 10 – Uchwała nr 50/2017). 
 
 
Ad 12.6. 

 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie Ko-
misji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w zakresie geografii regionalnej w 
Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej: 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
3. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW, 
4. dr Anna Dudek,  
5. dr Katarzyna Podhorodecka.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie: 
        tak nie      wstrzymuję się 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)  37   0     1    
2. prof. dr hab. Jerzy Makowski    38   0     0    
3. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW     38   0     0    
4. dr Anna Dudek          38   0     0    
5. dr Katarzyna Podhorodecka    37   1     0     
(załącznik nr 11 – Uchwała nr 51/2017). 
 
 
 
 
Ad 12.7. 
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Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia mgr Wirginii 
Aksztejn na stanowisku asystenta w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. Prodziekan poin-
formował, że w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura mgr Wirginii Aksztejn została 
zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 1; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie mgr Wirginii Aksztejn na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 
52/2017). 
 
 
Ad 12.8. 

 
Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia mgr. Maksyma 

Łaszewskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Hydrologii na pełnym etacie na podstawie 
umowy o pracę na czas określony do 30 IX 2018 r. Prodziekan poinformował, że w wyniku kon-
kursu na to stanowisko kandydatura mgr. Maksyma Łaszewskiego została zaopiniowana pozy-
tywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła wniosek o zatrudnienie 
mgr. Maksyma Łaszewskiego na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę na czas określony do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 13 – Uchwała nr 53/2017). 
 
 
Ad 12.9. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia mgr. Jędrzeja 
Stasiowskiego na stanowisku asystenta naukowego w projekcie COHSMO w ramach programu 
Horyzont 2020 w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej w wymiarze 1/4 etatu na podstawie 
umowy o pracę na czas określony od 1 VI 2017 r. do 30 IV 2019 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 1; wstrzymuję się – 0) poparła wniosek o zatrud-
nienie mgr. Jędrzeja Stasiowskiego na stanowisku asystenta naukowego w projekcie COHSMO 
w ramach programu Horyzont 2020 w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę na czas 
określony od 1 VI 2017 r. do 30 IV 2019 r. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 54/2017). 
 
 
Ad 12.10. 

 
Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. 

Macieja Lechowicza na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geografii Regionalnej 
Świata w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 
30 IX 2018 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 1; wstrzymuję się – 2) poparła wniosek o przedłu-
żenie zatrudnienia dr. Macieja Lechowicza na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 
1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. (za-
łącznik nr 15 – Uchwała nr 55/2017). 
 
 
 
 
 
 
Ad 12.11. 
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Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia 
mgr. Kamila Leziaka na stanowisku asystenta w Zakładzie Klimatologii w wymiarze 1/2 etatu na 
podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 3) poparła wniosek o przedłu-
żenie zatrudnienia mgr. Kamila Leziaka na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu na pod-
stawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 16 – 
Uchwała nr 56/2017). 
 
 
Ad 12.12. 

 
Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. 

Jarosława Suchożebrskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Hydrologii                
w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 2) poparła wniosek o przedłu-
żenie zatrudnienia dr. Jarosława Suchożebrskiego na stanowisku starszego wykładowcy w wy-
miarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 
17 – Uchwała nr 57/2017). 
 

 
Ad 13. 
 
 Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28 III 2017 r. przyjęto z poprawkami prze-
słanymi przez dr. hab. B. Zagajewskiego do punktów 9 i 10 na stronie 8. 
 
 
Ad 14. 

 
 Prof. dr hab. A. Richling poinformował, że na razie została wydrukowana niewielka część 
nakładu prezentowanej publikacji pt. „Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropoge-
niczne przekształcenia”. Wydawca – Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przyjmuje dal-
sze zamówienia. Profesor zadeklarował, że prześle do Sekretariatu Wydziału dla osób zaintere-
sowanych formularz zamówienia książki. 
 Prof. dr hab. J. Makowski podał do wiadomości, że od 1 II br. w Zakładzie Geografii Re-
gionalnej Świata przebywa na stypendium Roque Ortega Alcantará z Meksyku. Profesor po-
dziękował dr. Maciejowi Lenartowiczowi za pomoc okazaną stypendyście.  
 M. Ciechanowicz przekazał informację o przebiegu tegorocznych Regionaliów, które 
odbyły się w dniach 5-7 maja. Dziekan pogratulował Samorządowi Studentów udanej organiza-
cji wydarzenia i zachęcał do zorganizowania kolejnej edycji w przyszłym roku. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


