
PROTOKÓŁ  
nr WGSR–0070–10/2017 

posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  
Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 19 grudnia 2017 r. 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego i sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu 

UW w dniu 6 XII 2017 r. 
3. Uchwała w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego: prof. dr. hab. Leonowi               

Andrzejewskiemu, prof. dr. hab. Andrzejowi Marszowi, Doc. RNDr. Ivanowi Bičíkowi, CSc. 
oraz Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu (ref. prof. dr hab. A. Richling) 

4. Uchwała w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego rozprawę doktorską obronioną                   
w 2017 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych do wyróżnienia w Konkursie im.  
Eugeniusza Romera na najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geografii fizycznej i geo-
grafii społeczno-ekonomicznej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

5. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do 
okresowego zwiększenia wynagrodzenia dla wyróżniających się pracowników Uniwersytetu 
Warszawskiego za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej (ref. dr hab. M. Solarz, prof. 
UW)   

6. Uchwała w sprawie poparcia kandydatury dr Małgorzaty Wojtaszczyk do Nagrody Prezesa 
Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (ref. dr                       
S. Dudek-Mańkowska) 

7. Prezentacja założeń zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

8. Zmiany w Wydziałowej Karcie Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego i Dydaktycznego 
(ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW) 

9. Sprawy stopni naukowych:  
9.1. Uchwała w sprawie zmiany zapisu w treści Uchwały nr 137/2017 Rady Wydziału Geo-

grafii i Studiów Regionalnych z dnia 28 XI 2017 r. dotyczącej wyznaczenia promotora 
pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego (ref. dr hab.                       
M. Solarz, prof. UW) 

10. Sprawy osobowe:  
10.1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. 

Jerzego Makowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Studiów Re-
gionalnych i Globalnych na pełnym etacie od 30 IX 2018 r. na czas nieokreślony (ref. dr 
hab. M. Solarz, prof. UW) 

11. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28 XI 2017 r. 
12. Sprawy bieżące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian: 
– wprowadzenie dodatkowego punktu 6.1: 

„Stanowisko Rady Wydziału wobec pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów nr                  
DCK–5–K/D–1/NZ/16 (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik)”; 

– zmiana brzmienia punktu 8 na następujące:  
„Uchwała w sprawie przyjęcia Wydziałowej Karty Oceny Pracownika Naukowo-
Dydaktycznego i Dydaktycznego”; 

– zmiana w punkcie 10.1 sformułowania: „od 30 IX 2018 r. na czas nieokreślony” na sformuło-
wanie: „od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony”. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 45 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 0)            
przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi zmianami. 

 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. A. Kowalczyk zaapelował do członków Rady Wydziału o wyważony ton 

wypowiedzi podczas obrad Rady. 
W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-

cje: „Prace i Studia Geograficzne” – t. 62, z.3 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2017);               
„Inter-Municipal Cooperation in Europe. Institutions and Governance” pod red. prof. Filipe 
Telesa i prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza (Palgrave Macmillan 2018); „Błonie na daw-
nych mapach” dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW (Wyd. Muzeum Ziemi Błońskiej, Błonie 
2017); „Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015” 
współautorstwa dr Sylwii Dudek-Mańkowskiej (Wyd. PTG, Warszawa – Toruń 2016).  

Dziekan poinformował, że w dniu 13 XII br. dokonano wyboru przedstawicieli                 
Samorządu Doktorantów do Rady Wydziału, którymi zostały mgr Karolina Sielicka i mgr 
Katarzyna Słomska. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Sena-
tu UW w dniu 6 XII 2017 r. Posiedzenie Senatu zdominowała dyskusja nad projektem Ustawy 
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przedstawionym na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Senat UW przyjął uchwałę wspierającą przebieg prac nad zało-
żeniami Ustawy. Następnie po przeprowadzonej dyskusji Senat przyjął uchwałę dotyczącą po-
trzeby zapewnienia atmosfery szacunku podczas państwowych obchodów 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Dziekan podał do wiadomości, że w dniu 20 XII br. odbędzie się zwyczajne posiedzenie 
Senatu UW. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 4 XII br. uczestniczył z dr Sylwią            
Dudek-Mańkowską i dr. hab. Bogdanem Zagajewskim w spotkaniu z prorektorami Uniwersytetu 
Warszawskiego – prof. dr. hab. Andrzejem Tarleckim i dr. hab. Maciejem Duszczykiem. Spo-
tkanie to zapoczątkowało zapowiedziane przez Rektora rozmowy z władzami dziekańskimi 
wszystkich jednostek, którym przyznano w wyniku parametryzacji kategorię B. Przedstawiciele 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych wyjaśnili prorektorom przyczyny uzyskanych przez 
Wydział wyników oceny parametrycznej, a następnie przedstawili wizję przyszłości Wydziału                  
i projekt działań zmierzających do poprawy zaistniałej sytuacji. Opracowany przez władze dzie-
kańskie projekt działań (mających na celu m.in. zmniejszenie liczby N i powiększenie dorobku 
punktowego) został uznany przez przedstawicieli władz rektorskich za realny do zrealizowania                
i zasługujący na pozytywne przyjęcie. Obowiązująca obecnie Ustawa dopuszcza możliwość 
przeprowadzenia nadzwyczajnej parametryzacji jednostki za 2 lata. Nowy projekt Ustawy prze-
widuje natomiast bardziej korzystny podział dyscyplin naukowych. Prof. dr hab. A. Tarlecki 
uprzedził władze Wydziału, że jednostki z kategorią B otrzymają znacznie zmniejszoną dotację 
algorytmiczną (nawet o 1 mln zł).   
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Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował społeczności Wydziału za wsparcie okazane 
władzom dziekańskim przed spotkaniem z przedstawicielami władz rektorskich.  

Dziekan podał do wiadomości, że przygotowany przez Centralną Komisję ds. Stop-
ni i Tytułów projekt nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych zakłada wprowadze-
nie 45 dyscyplin (w miejsce ponad 100). Projekt przewiduje umiejscowienie geografii f i-
zycznej w dziedzinie nauk ścisłych (obejmującej m.in. nauki o Ziemi), a geografii społecz-
no-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej – w dziedzinie nauk społecznych i ekono-
micznych. Uchwalenie projektu byłoby bardzo korzystne dla Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych.      

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował pracownikom Wydziału za pozytywny wynik prze-
prowadzonych rozmów, mających na celu uzgodnienie działań zmierzających do zmniejsze-
nia liczby N. Dziekan zadeklarował uczestnikom rozmów wsparcie władz Wydziału. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził aprobatę wobec licznego odzewu pracowników na 
apele o powiększanie dorobku naukowego. W okresie 1 I – 18 XII 2017 r. w czasopismach 
z listy A opublikowano 40 artykułów. W najbliższym czasie planowane jest wydanie kole j-
nych wysoko punktowanych publikacji. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła się do Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr  
Aleksandry Kępczyńskiej z prośbą o przedstawienie informacji na temat działalności Sekcji. 
 Mgr A. Kępczyńska poinformowała, że funkcję Kierownika SOP będzie pełniła do dnia 
31 I 2018 r., a do końca 2018 r. będzie pracowała przy największym wydziałowym projekcie 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym w zespole kierowanym przez dr Annę 
Jarocińską. Kierownik SOP podała do wiadomości, że w 2015 r. Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych złożył 14 wniosków do Narodowego Centrum Nauki (5 projektów uzyskało finan-
sowanie), a w pierwszej połowie 2016 r. – 3 wnioski do NCN i jeden do NCBiR. Po utworzeniu 
Sekcji Obsługi Projektów w drugiej połowie 2016 r. złożono 12 wniosków (4 projekty uzyskały 
finansowanie). W 2017 r. skierowano 21 wniosków do NCN (w kilku kategoriach), 6 – do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 – do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie na 
Wydziale realizowanych jest 12 projektów, w tym 3 finansowane przez MNiSzW, 2 – w ramach 
programu Horyzont 2020, jeden dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i jeden finanso-
wany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, reali-
zując 16 mikrograntów, znajduje się w pierwszej piątce wydziałów korzystających z dofinanso-
wania ze środków rektorskich. Kierownik SOP zachęcała do dalszego ubiegania się o tę formę 
dofinansowania i zapewniła o pomocy Sekcji Obsługi Projektów w przygotowaniu wniosków.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że władze rektorskie doceniają aktywność pracowni-
ków Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w pozyskiwaniu środków na realizację mikro-
grantów oraz innych projektów. Dziekan podał przykład dr. Adama Gendźwiłła, który otrzymał  
3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. 
Obecnie starania o przyznanie prestiżowego grantu europejskiego podjęła prof. dr hab. Miro-
sława Czerny. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska dodała, że Sekcja Obsługi Projektów, dr Bożena Kicińska, mgr 
Jerzy Lechnio i dr hab. Joanna Angiel przygotowują wniosek na projekt Uniwersytetu Młodego 
Odkrywcy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Prodziekan 
podkreśliła, że przy ocenie parametrycznej brane są pod uwagę nie tylko projekty naukowo-
badawcze, ale i popularyzujące naukę. 
  Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła wnioski z wyników oceny parametrycznej Wydzia-
łu Geografii i Studiów Regionalnych za lata 2013-2016. Podjęte w bieżącym roku starania                    
o zwiększenie liczby osiągnięć naukowych i twórczych (szczególnie wysoko punktowanych pu-
blikacji w czasopismach z listy A) przynoszą dobre rezultaty. Konieczne jest także zwiększenie  
materialnych efektów działalności naukowej (projektów ocenianych pod względem pozyskanych 
środków finansowych) i komercjalizacji wyników badań (ekspertyz, wdrożeń, aplikacji). Jednost-
ce przyznawany jest 1 punkt za każde: 100 tys. zł pozyskane za projekt, 30 tys. zł za eksperty-
zę, 30 tys. zł za wdrożenie poza jednostką, 500 tys. zł za wdrożenie w jednostce. Punktacja za 
aplikację (uznawaną na podstawie wypełnionej karty aplikacji produktu) zależy od jej zasięgu. 
Prodziekan zachęcała pracowników do zwiększenia aktywności w zakresie działalności o cha-
rakterze komercyjnym, która zostanie także doceniona w Wydziałowej Karcie Oceny. Pomocą  
w wyszukiwaniu ofert dotyczących komercjalizacji wyników badań będzie służyć Uniwersytecki 
Ośrodek Transferu Technologii.   
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 Dr S. Dudek-Mańkowska zakomunikowała, że w dniu wczorajszym władze dziekańskie 
złożyły odwołanie od wyników parametryzacji Wydziału, dotyczących m.in. zawyżonej liczby N0. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik, odpowiadając na pytanie zadane przez prof. dr hab. M. Czer-
ny, wyjaśnił, że przy ocenie parametrycznej nie są uwzględniane przygotowane przez pracow-
ników Wydziału recenzje rozpraw doktorskich, wykonanych w innych uczelniach (także zagra-
nicznych). 
 Dr S. Dudek-Mańkowska podsumowała obecną sytuację finansową Wydziału Geografii            
i Studiów Regionalnych, uwzględniając poszczególne składniki finansowania: dotację budżeto-
wą (przeznaczaną głównie na wynagrodzenia), dotację statutową, środki pozabudżetowe.                
Bilans dodatni wykazały na koniec 2017 r. przychody własne Wydziału. Wobec zapowiedziane-
go na 2018 r. zmniejszenia (nawet o 1 mln zł) dotacji budżetowej priorytetem będzie osiągnięcie 
jak największych wpływów pozabudżetowych.  
 Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o trwających pracach nad organizacją Kongre-
su Geografii Polskiej, który odbędzie się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych                        
w dniach 12-14 IV 2018 r. Program uroczystości przewiduje: w pierwszym dniu – sesje plenarne 
i tematyczne, prezentację posterów; w drugim dniu – Jubileusz Wydziału (osobny organizuje 
Polskie Towarzystwo Geograficzne); w trzecim dniu – centralne obchody Dnia Geografa (wy-
kład wprowadzający, projekcje, konkursy, warsztaty, wycieczki, finał konkursu wiedzy geogra-
ficznej, panel dyskusyjny z udziałem absolwentów Wydziału). Prodziekan zwróciła się z prośbą 
do pracowników, doktorantów i studentów o zgłaszanie posterów oraz propozycji dotyczących: 
warsztatów, zajęć terenowych, krótkich wycieczek, osób zaproszonych do udziału w panelu 
dyskusyjnym. Prodziekan powiadomiła, że organizatorom uroczystości nie udało się uzyskać 
wnioskowanego dofinansowania z funduszu DUN (Działalności Upowszechniającej Naukę).  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wręczył dr. hab. Jackowi Kwiatkowskiemu dyplom nagrody jubi-
leuszowej. 
 Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW przekazała informację na temat posiedzenia Rady Na-
ukowej Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Uniwersyteckiego Centrum Badań 
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, które odbyło się w dniu 14 XII 
br. Posiedzenie poświęcone było sprawie przekształceń i zmian w zasadach funkcjonowania 
wymienionych dwóch ciał. W wyniku dyskusji wypracowano wspólne stanowisko dotyczące po-
łączenia obu ciał. Uchwalono zmiany regulaminowe. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą skła-
du Rady Naukowej, trybu jej powoływania, nazwy połączonej jednostki. Zdecydowano, że studia 
licencjackie na kierunku „Ochrona środowiska” zostaną zachowane, natomiast w miejsce wyga-
szanych studiów magisterskich zostanie utworzony nowy kierunek (zaproponowany przez wła-
dze rektorskie) dotyczący zrównoważonego rozwoju. Nowe studia magisterskie zostaną uru-
chomione w roku akademickim 2018/2019 lub 2019/2020, a zajęcia dydaktyczne będą prowa-
dzone w języku angielskim. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował dr hab. E. Żmudzkiej, prof. UW za reprezentowa-
nie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na posiedzeniu Rady Naukowej i przedstawienie 
stanowiska władz dziekańskich dotyczącego uchwalonych zmian.  
 Prof. dr hab. M. Czerny dodała, że członkowie Senackiej Komisji Prawno-Statutowej 
wypowiedzą się do dnia 20 XII br. na temat regulaminu nowej jednostki. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW, nawiązując do działań zmierzających do zmniejszenia 
liczby N, zakomunikował, że na posiedzeniach Rady Wydziału w styczniu i lutym 2018 r.  
zostaną rozpatrzone sprawy związane ze zmianą stanowisk części pracowników Wydziału 
– z naukowo-dydaktycznych na dydaktyczne. Procedury zatrudnienia tych osób zostały 
uzgodnione z Biurem Spraw Pracowniczych UW. Osoby, które wcześniej nie zajmowały 
stanowiska starszego wykładowcy, będą obowiązane przystąpić do konkursów.  Zatrudnień 
na nowych stanowiskach naukowo-dydaktycznych będzie natomiast bardzo niewiele.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w dniach 18-21 XII br. odbywa-
ją się egzaminy dyplomowe osób, które uzyskały przedłużenie terminu złożenia pracy dyplo-
mowej o 3 miesiące. Spośród 30 osób (z obu kierunków studiów) 24 dotrzymały terminu, 2 zre-
zygnowały z przystąpienia do egzaminu, a 4 nie nawiązały kontaktu z Dziekanatem ani opieku-
nem pracy (z końcem grudnia br. zostaną skreślone z listy studentów i od stycznia 2018 r. ich 
status jest nieuregulowany). Opiekunowie prac dyplomowych mogą uzyskać w Dziekanacie 
informacje na temat statusu osób zgłaszających się z pracami.  
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na           
dokonanie zmiany w programie II roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geogra-
fia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Zmiana dotyczy wprowadzenia w miej-
sce przedmiotów „Geografia przemysłu” (wykład i ćwiczenia) i „Geografia rolnictwa” (konwersa-
torium) przedmiotu „Geografia przedsiębiorstw” (konwersatorium w wymiarze 40 godzin).  

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 45 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wyraziła zgodę na dokonanie zaproponowanej zmiany.  

Prodziekan zapowiedziała, że w styczniu lub lutym 2018 r. skieruje prośbę o wprowa-
dzenie zmian w zestawie zagadnień obowiązujących na egzaminie licencjackim. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska uprzedziła kierowników zakładów, że w związku z licznymi 
zmianami w programach studiów prace nad obsadą zajęć dydaktycznych przewidzianych na rok 
akademicki 2018/2019 rozpoczną się na początku semestru letniego. 
 
 
Ad 3. 
 

Przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. A. Richling poinformował, że Kapituła Medalu 
im. Jerzego Kondrackiego na posiedzeniu w dniu 10 X 2017 r. udzieliła poparcia wnioskom                
o nadanie Medalu: prof. dr. hab. Leonowi Andrzejewskiemu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), 
prof. dr. hab. Andrzejowi Marszowi (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni), Doc. RNDr. Ivanowi            
Bičíkowi, CSc. (Uniwersytet Karola w Pradze) oraz Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu. 
Kapituła rozpatrzyła pozytywnie także wniosek o nadanie Medalu dr. Mieczysławowi Prószyń-
skiemu (fundatorowi Stypendium im. doc. dr. Marka Prószyńskiego), który zrezygnował z kan-
dydowania. 

Przewodniczący Kapituły przedstawił sylwetki kandydatów do wyróżnienia oraz działal-
ność Polskiego Towarzystwa Geograficznego, podkreślając zasługi dla Wydziału Geografii                    
i Studiów Regionalnych oraz rozwoju geografii.   
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 1; wstrzymuję się – 3) nadała prof. dr. hab.                
Leonowi Andrzejewskiemu Medal im. Jerzego Kondrackiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 3) nadała prof. dr. hab.                
Andrzejowi Marszowi Medal im. Jerzego Kondrackiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 3) nadała Doc. RNDr. Ivanowi            
Bičíkowi, CSc. Medal im. Jerzego Kondrackiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 0) nadała Polskiemu Towarzystwu 
Geograficznemu Medal im. Jerzego Kondrackiego. 
(załącznik nr 1 – Uchwała nr 138/2017). 
 
 
Ad 4. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wystąpił z wnioskiem w sprawie powołania Zespołu kwalifikują-
cego rozprawę doktorską obronioną w 2017 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych do 
wyróżnienia w Konkursie im. Eugeniusza Romera na najlepszą rozprawę doktorską w zakresie 
geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował następujący skład Zespołu: 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. dr hab. Joanna Angiel, 
3. dr hab. Maciej Dąbski, 
4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,  
5. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
6. prof. dr hab. Jerzy Makowski. 
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 Zgłoszeni kandydaci nie byli promotorami rozpraw doktorskich obronionych na Wydziale 
w 2017 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 44 osoby, Rada 
Wydziału powołała Zespół w następującym składzie: 
        tak nie      wstrzymuję się    
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     44   0     0    
                                      (przewodnicząca) 
2. dr hab. Joanna Angiel      42   0     2 
3. dr hab. Maciej Dąbski     43   0     1    
4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk      43   0     1    
5. prof. dr hab. Andrzej Lisowski     44   0     0    
6. prof. dr hab. Jerzy Makowski     44   0     0     
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 139/2017). 
 
 
Ad 5. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW poinformował, że Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
(podobnie jak w latach ubiegłych) ma możliwość zgłoszenia dwóch kandydatów do okresowego 
zwiększenia wynagrodzenia dla wyróżniających się pracowników Uniwersytetu Warszawskiego 
za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Okresowe zwiększenie wynagrodzenia zosta-
nie sfinansowane z funduszu ustanowionego przez Rektora UW. Kolegium Dziekańskie, biorąc 
pod uwagę wkład do dorobku Wydziału (uwzględniony przy ocenie parametrycznej) oraz doro-
bek publikacyjny w 2017 r., zaproponowało jako kandydatów dr. hab. Bogdana Zagajewskiego            
i dr Izabelę Karsznię. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 43; nie – 1; wstrzymuję się – 1) poparła kandydaturę dr. 
hab. Bogdana Zagajewskiego.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 43; nie – 1; wstrzymuję się – 1) poparła kandydaturę dr 
Izabeli Karszni. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 140/2017). 
 
 
Ad 6. 
 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła wniosek w sprawie poparcia kandydatury dr               
Małgorzaty Wojtaszczyk do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, nauko-
wo-techniczną lub artystyczną – za rozprawę doktorską pt. „Zachowania wyborcze wybranych 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych w Polsce w latach 2000-2011”, 
obronioną w dniu 23 V 2017 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w dniu                    
30 V 2017 r. wnioskowała o wyróżnienie rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 44 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 1; wstrzymuję się – 2) poparła kandydaturę dr 
Małgorzaty Wojtaszczyk do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 
141/2017). 
 
 
Ad 6.1. 
 
 Dziekan – prof. dr hab. Maciej Jędrusik przedstawił sprawę potrzeby zajęcia przez Radę 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych stanowiska wobec pisma Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów nr DCK–5–K/D–1/NZ/16.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 15 XII 2017 r. wpłynęło na Wydział 
pismo wysłane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 13 XII 2017 r., dotyczące 
decyzji podjętej przez Prezydium Centralnej Komisji na posiedzeniu w dniu 30 X 2017 r.                
Dziekan odczytał członkom Rady Wydziału treść decyzji wraz z uzasadnieniem. 
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 Centralna Komisja, po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości przeprowadzonych na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych przewodów doktorskich i postępowań habilitacyj-
nych, podjęła decyzję o ograniczeniu na czas nieokreślony uprawnień Rady Wydziału Geografii 
i Studiów Regionalnych do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk 
o Ziemi w dyscyplinie geografia. Centralna Komisja zobowiązała Wydział do przedstawiania jej 
do zatwierdzenia każdej uchwały Rady Wydziału w sprawie nadaniu stopnia. Decyzji został na-
dany rygor natychmiastowej wykonalności.  

W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że Centralna Komisja dokonała okresowej oceny 
spełnienia warunków do nadawania stopni naukowych i zasadności uchwał Rady Wydziału. 
Ocenie poddano przewody doktorskie dr Julity Łukomskiej i dr. Łukasza Zbuckiego oraz postę-
powania habilitacyjne dr hab. Izabelli Łęckiej i dr hab. Marty Lackowskiej. Wobec zawierającej 
wiele krytycznych uwag opinii, przedstawionej przez recenzenta – prof. dr. hab. Czesława              
Kazimierza Kłysika, Centralna Komisja podjęła decyzję o negatywnej ocenie, skutkującej ogra-
niczeniem uprawnień do nadawania stopni naukowych. Jednostce organizacyjnej przysługuje 
prawo złożenia odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował członków Rady Wydziału, że wraz z poprzednim 
Dziekanem – prof. dr. hab. Andrzejem Lisowskim przygotował pismo zawierające odwołanie od 
decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wraz z uzasadnieniem. Autorzy pisma wnoszą          
o wstrzymanie decyzji o ograniczeniu uprawnień oraz o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dziekan 
odczytał członkom Rady Wydziału treść odwołania.  
 W dyskusji nad przedstawioną sprawą udział wzięli: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr 
hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Richling, dr hab. Bogdan Zagajewski, 
prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Maciej Jędrusik, dr 
hab. Piotr Werner, prof. UW, prof. dr hab. Mirosława Czerny, mgr Katarzyna Słomska, dr hab. 
Urszula Somorowska, prof. UW. 

Po zakończeniu dyskusji prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą 
o wyrażenie opinii, dotyczącej stanowiska zawartego w piśmie skierowanym do Centralnej              
Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) poparła stanowisko zawarte w piśmie.  
 Dr S. Dudek-Mańkowska, nawiązując do rozpatrzonej w punkcie 6.1 sprawy, zwróciła się 
do kierowników zakładów z prośbą o przekazanie pracownikom informacji na temat treści pisma 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz stanowiska Rady Wydziału. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zapewnił, że władze dziekańskie rozważą możliwość zamiesz-
czenia informacji na stronie internetowej Wydziału oraz rozesłania jej do innych ośrodków geo-
graficznych.  
 
 
Ad 7.  
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Wydziału 
nie przedstawi nowej struktury organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,                    
a jedynie pewne założenia proponowanych zmian. Dziekan zaprosił społeczność Wydziału do 
wypracowania wspólnie z władzami dziekańskimi rozwiązania organizacyjnego, które będzie 
najbardziej efektywne dla prowadzonej działalności dydaktycznej i badań naukowych. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za przekazane do tej pory uwagi dotyczące reor-
ganizacji Wydziału. Kolejne propozycje zmian można zgłaszać do 15 I 2018 r. w formie pisem-
nej na ręce dr. hab. M. Solarza, prof. UW. Po rozpatrzeniu zgłoszonych pomysłów Zespół Dzie-
kański opracuje kilka projektów zbiorczych, które przedstawi do dyskusji na kolejnych posie-
dzeniach Rady Wydziału. Głosowanie nad nową strukturą organizacyjną Wydziału zostanie 
przeprowadzone na wiosnę 2018 r. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że wprowadzenie zmian w strukturze organiza-
cyjnej wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego zostało zasugerowane przez władze rektorskie 
na podstawie analizy efektów funkcjonowania różnych jednostek. Uznano, że niektóre szczeble 
struktury organizacyjnej (np. instytuty) nie wspomagają działalności naukowej i dydaktycznej. 
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Dziekan poinformował, że po zapoznaniu społeczności Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych z sugestiami władz rektorskich jest coraz mniej oporów, aby Wydział przynajmniej 
w sferze procesu dydaktycznego miał strukturę katedralną, a nie instytutową. Władze dziekań-
skie uznały, że istnienie instytutów nie wpłynie na zwiększenie efektywności naukowej i dydak-
tycznej. Żaden z dwóch działających obecnie instytutów nie prowadzi wspólnej specjalności 
dydaktycznej ani nie koordynuje wspólnego projektu badawczego. Najlepszy przykład możliwo-
ści efektywnego funkcjonowania struktury katedralnej stanowi Katedra Geografii Fizycznej, któ-
ra powstała z przekształcenia Instytutu Geografii Fizycznej. Władze dziekańskie uważają za 
celowe rozważenie możliwości powołania na Wydziale katedr, koordynujących proces dydak-
tyczny na poziomie specjalności istniejących na obu kierunkach studiów magisterskich. Dziekan 
przypomniał, że formalnym warunkiem istnienia katedry jest zatrudnienie w tej jednostce profe-
sora tytularnego. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że kolejnym problemem do rozważenia jest ustale-
nie, w jakich strukturach wydziałowych można najbardziej efektywnie prowadzić badania na-
ukowe. Na Uniwersytecie Warszawskim i na innych uczelniach wprowadzono różne rozwiąza-
nia. Na niektórych wydziałach (np. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) część 
pracowników naukowo-badawczych nie jest przypisana do żadnej mniejszej jednostki organiza-
cyjnej. Innym rozwiązaniem jest tworzenie przez pracowników kilku współpracujących zakładów 
interdyscyplinarnych zespołów badawczych (np. pracowni) do realizacji konkretnych grantów.  
W przypadku ważnych powodów merytorycznych można także powoływać w obrębie dotych-
czasowych zakładów wspólne grupy naukowo-badawcze, złożone z efektywnie współpracują-
cych pracowników. 
 Dziekan zachęcał społeczność wydziałową do przemyślenia przedstawionych założeń 
zmian struktury organizacyjnej Wydziału i do włączenia się w tworzenie wspólnego projektu. 
 

 
Ad 8.  
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił zaproponowany przez władze dziekańskie 
zmieniony wzór Wydziałowej Karty Okresowej Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego                   
i Dydaktycznego (załącznik nr 5 – Wydziałowa Karta Oceny). Przesłany członkom Rady Wy-
działu projekt zmienionej Karty został dostosowany do kryteriów parametrycznej oceny jednost-
ki. Prodziekan omówił zaproponowane zmiany. 
 W tytule i treści Wydziałowej Karty Oceny usunięto zapisy dotyczące pracowników na-
ukowo-technicznych, ponieważ ta grupa pracownicza przestała funkcjonować na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych. Wstęp do Karty został rozbudowany o punkty dotyczące 
podstaw do zmiany stanowiska z naukowo-dydaktycznego na dydaktyczne oraz do wydania 
przez Komisję Oceniającą oceny negatywnej. Bez zmian pozostawiono podział Karty na dwie 
części, obejmujące osiągnięcia naukowe i twórcze (część A) oraz działalność organizacyjną 
(część B). 
 W części A została wprowadzona istotna zmiana dotycząca artykułów w czasopismach  
z listy B. Do tej pory przy ocenie pracowników uwzględniano artykuły za co najmniej 8 punktów, 
a obecnie nastąpiło podwyższenie tego dolnego progu do 13 punktów (zgodnie z kryteriami 
oceny parametrycznej). Zmiana objęła również monografie naukowe, wśród których wyróżniono 
monografie autorskie do 3 autorów i powyżej 3 autorów. Pominięte zostały publikacje w języ-
kach obcych w znanych wydawnictwach międzynarodowych. 
 W części B uwzględniono nowe formy działalności organizacyjnej. Wprowadzono punkty  
za pełnienie funkcji kierownika katedry. Przewodniczącemu i członkom Wydziałowej Komisji 
Wyborczej przyznawane są punkty za kadencję, a nie za każdy rok. Uwzględniono udział                    
w komisjach ds. przedłużenia zatrudnienia na różnych stanowiskach. Zmienione zostały zasady 
przyznawania punktów wykonawcom grantów afiliowanych przy Wydziale (do 10 punktów) oraz 
organizatorom konferencji międzynarodowych (do 50 punktów – do podziału zgodnie z decyzją 
Kolegium Dziekańskiego). Zróżnicowano liczbę punktów przyznawanych za pełnienie funkcji 
redaktora: tematycznego, kartograficznego, statystycznego, technicznego w obu czasopismach 
wydziałowych, ze względu na ich różną ocenę punktową na ministerialnej liście czasopism na-
ukowych. Uwzględniono mobilność naukowców, związaną z co najmniej 3-miesięcznymi poby-
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tami w renomowanych jednostkach naukowych. Opracowano na nowo część Karty związaną               
z wdrożeniami, ekspertyzami, aplikacjami. 
 W informacji o kryteriach oceny pozytywnej w przypadku pracowników naukowo-
dydaktycznych kryteria pozostały bez zmian, poza podwyższeniem do 13 punktów minimalnej 
wartości publikacji uwzględnianych przy ocenie. W przypadku pracowników dydaktycznych 
zmieniono częściowo kryteria, podwyższając udział zajęć dydaktycznych ocenionych pozytyw-
nie (do co najmniej 75%) oraz limit punktów uzyskanych za działalność organizacyjną (do co 
najmniej 10).  
 W dyskusji nad przedstawionym projektem Wydziałowej Karty Oceny głos zabrali: prof. 
dr hab. M. Czerny, prof. dr hab. M. Jędrusik, prof. dr hab. A. Kowalczyk, dr hab. U. Somorow-
ska, prof. UW, dr D. Rucińska, dr A. Dudek, dr hab. M. Durydiwka, dr E. Malinowska, dr                     
S. Dudek-Mańkowska, dr M. Korotaj-Kokoszczyńska. 
 Po zakończeniu dyskusji prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie przyję-
cia Wydziałowej Karty Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego i Dydaktycznego, która 
będzie obowiązywać od dnia 20 XII 2018 r.  
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 30 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 29; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) przyjęła Wydziałową Kartę Oceny. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 142/2017). 
 
 
Ad 9.1. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zmiany zapisu Uchwały nr 
137/2017 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 XI 2017 r., dotyczącej  
wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego. 
Zmiana polega na korekcie błędnie podanego tytułu rozprawy doktorskiej mgr. M. Orleańskiego. 
Właściwy tytuł rozprawy, uchwalony przy wszczęciu przewodu, brzmi: „Przemiany ustrojowe                  
a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017”. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) przyjęła wnioskowaną zmianę  
zapisu Uchwały nr 137/2017. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 143/2017). 
 
 
Ad 10.1. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Makowskiego na stanowisku profesora zwy-
czajnego w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 34 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 33; nie – 1; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Makowskiego na stanowisku profe-
sora zwyczajnego na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 8 – 
Uchwała nr 144/2017). 
 
 
Ad 11. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 28 XI 2017 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 31 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 31; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
przyjęła protokół. 
 
 
Ad 12. 



 10 

 
 Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW przekazała informację na temat XXXIV Konkursu Prac 
Magisterskich z zakresu geografii, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego. Prace obronione w 2017 r. można zgłaszać do Komisji Konkursu (mak-
symalnie po 3 z każdego ośrodka) do 19 I 2018 r. 
Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW spytał, czy można zgłosić pracę przedstawioną wcześniej 
do innego konkursu.  
Przewodnicząca Komisji Konkursu odpowiedziała, że w Regulaminie Konkursu nie ma zapisu           
o wyłączności zgłoszeń. 
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o przekazywanie prac do Dziekanatu. Wy-
działowy termin zgłoszeń zostanie ustalony. 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk, nawiązując do sprawy przedłużenia zatrudnienia na stanowi-
sku profesora zwyczajnego, podkreślił, że do procedowania spraw tytułu i stopni naukowych 
wymagana jest określona liczba profesorów tytularnych w składzie Rady Wydziału.   

M. Anusz w imieniu Samorządu Studentów ponowiła zaproszenie do udziału w dniu               
20 XII br. w aukcji charytatywnej i wydziałowej Wigilii. Aukcja rozpocznie się o godz. 14. 
Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie 3-letniej Ingi Figurskiej. 
Przewodnicząca Samorządu podziękowała za zaproponowanie celu aukcji i przekazanie 
informacji o chorej dziewczynce. Fanty na aukcję są przyjmowane do dnia jutrzejszego. 

K. Rucińska poinformowała o postępie prac budowlanych prowadzonych w Mazo-
wieckim Ośrodku Geograficznym. 

Dyrektor zakomunikowała, że na wydziałowej stronie internetowej zostały podane 
godziny otwarcia budynku Wydziału w przerwie świątecznej . 

Na zakończenie posiedzenia Dziekan, przyłączając się do zaproszenia na aukcję                
i Wigilię, złożył członkom Rady Wydziału życzenia świąteczne i noworoczne.  
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik) 


