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posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  
Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 27 lutego 2018 r. 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
 

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

24 I i 21 II 2018 r. 
3. Informacja dotycząca głosowania internetowego w sprawie wysokości opłat za usługi eduka-

cyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie wysokości opłat za usługi 
edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku 
akademickim 2018/2019 (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska). 

4. Uchwała w sprawie zgłoszenia rozprawy doktorskiej z zakresu geografii, obronionej na Wy-
dziale Geografii i Studiów Regionalnych w 2017 r., do Konkursu im. Eugeniusza Romera, 
ogłoszonego przez Komitet Nauk Geograficznych PAN (ref. dr hab. U. Somorowska, prof. 
UW). 

5. Przyjęcie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych w roku akademickim 2018/2019 (ref. dr hab. U. Somorowska, prof. UW). 

6. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 
2018/2019 (ref. dr hab. U. Somorowska, prof. UW). 

7. Powołanie Rady Programowej Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego (ref. prof. dr hab.  
M. Jędrusik). 

8. Propozycje struktury organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – dyskusja 
(ref. prof. dr hab. M. Jędrusik). 

9. Informacja na temat wyników okresowej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych (ref. prof. dr hab. A. Kowalczyk).   

10. Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Wydawnictw Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych w 2017 r. (ref. mgr B. Grzęda). 

11. Sprawy stopni naukowych:  
11.1. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza  

Paneckiego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. dr 
hab. W. Ostrowski). 

11.2. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Łukasiewicz i wy-
znaczenia promotora rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab.                    
I. Łęcka). 

12. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):  
12.1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. hab.    

Artura Magnuszewskiego, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na    
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 VII 2018 r. na czas 
nieokreślony (ref. prof. dr hab. J. Matuszkiewicz). 

12.2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr hab. Ewy 
Smolskiej, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geografii           
i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 VII 2018 r. na czas nieokreślony (ref. 
prof. dr hab. A. Lisowski). 

12.3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr hab.                  
Urszuli Somorowskiej, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślo-
ny (ref. prof. dr hab. J. Matuszkiewicz). 
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12.4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Jolanty 
Koryckiej-Skorupy na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony (ref. dr hab. 
B. Zagajewski). 

12.5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do Rektora UW o zgodę 
na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie geografii fizycznej na pełny etat 
na czas określony (33 miesiące) od 1 X 2018 r.  

12.6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji konkursowej                    
w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie geografii fizycznej. 

12.7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do Rektora UW o zgodę 
na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych na pełny etat od 1 X 2018 r.  

12.8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji konkursowej                    
w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych na pełny etat od 1 X 2018 r. 

12.9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu                
o przedłużenie zatrudnienia dr Joanny Krukowskiej na stanowisku adiunkta na Wydzia-
le Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokre-
ślony. 

12.10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu   
o przedłużenie zatrudnienia dr Joanny Popławskiej na stanowisku adiunkta na Wydzia-
le Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokre-
ślony. 

12.11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o przedłużenie zatrudnienia dr. Macieja Kałaski na stanowisku asystenta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślo-
ny. 

12.12. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu            
o przedłużenie zatrudnienia mgr. Maksyma Łaszewskiego na stanowisku asystenta na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas 
nieokreślony. 

12.13. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu           
o przedłużenie zatrudnienia mgr. Adriana Ochtyry na stanowisku asystenta na Wydzia-
le Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokre-
ślony. 

12.14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o przedłużenie zatrudnienia dr Elżbiety Rojan na stanowisku asystenta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślo-
ny. 

12.15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o przedłużenie zatrudnienia dr. Macieja Lenartowicza na stanowisku starszego wykła-
dowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

12.16. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o przedłużenie zatrudnienia dr Katarzyny Grabowskiej na stanowisku starszego wykła-
dowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od                        
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

12.17. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o przedłużenie zatrudnienia dr. Mikołaja Madurowicza na stanowisku starszego wykła-
dowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od                          
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

12.18. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o przedłużenie zatrudnienia dr. Dariusza Woronko na stanowisku starszego wykładow-
cy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od                          
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 
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12.19. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o zatrudnienie mgr Moniki Lisowskiej na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych w wymiarze 0,35 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

12.20. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o zatrudnienie mgr Klaudii Peszat na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii                 
i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/3 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

12.21. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o zatrudnienie mgr Kingi Kuleszy na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii              
i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

12.22. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o zatrudnienie mgr. Kamila Leziaka na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i 
Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

12.23. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o zatrudnienie dr. Piotra Kociszewskiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas                    
nieokreślony. 

12.24. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu               
o zatrudnienie mgr. Tomasza Paneckiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/4 etatu od 1 X 2018 r. na czas                    
nieokreślony. 

12.25. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Pawła Cywińskiego 
na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 
1/2 etatu na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

12.26. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Mariusza Porczka 
na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 
1/2 etatu na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2020 r. 

12.27. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Ewy Wilk na stanowi-
sku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na 
czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

13.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23 I 2018 r. 
14.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował w porządku obrad:  
– zmianę sformułowania punktu 12.23 na następujące: 

„Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu o za-
trudnienie dr. Piotra Kociszewskiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i 
Studiów Regionalnych w wymiarze 0,4 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony”; 

– wprowadzenie dodatkowego punktu 12.28:  
„Uchwała w sprawie zmiany treści Uchwały nr 7/2018 z dnia 23 I 2018 r. dotyczącej powoła-
nia Komisji w postępowaniu o zatrudnienie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
dwóch adiunktów (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW)”. 

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) przyjęła porządek obrad z zaproponowaną zmianą i uzupełnieniem. 

 
 

Ad 2. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał zapraszaną na posiedzenia Rady Wydziału mgr         
Urszulę Nikitin, pełniącą od dnia 1 II br. funkcję Kierownika Sekcji Obsługi Projektów.  
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „La Vulnerabilidad Socioeconómica y Ambiental en el Contexto Local y Regional” pod red. 
dr hab. Bogumiły Lisockiej-Jaegermann, mgr Zofii Piotrowskiej i mgr. Krzysztofa Ząbeckiego 
(Wyd. WGSR UW, Warszawa 2017); „Prace i Studia Geograficzne” – t. 62, z. 4 pod red. dr 
Katarzyny Dudy-Gromady i dr hab. Małgorzaty Durydiwki (Wyd. WGSR UW, Warszawa 
2017); „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” – vol. 21, No 
4/2017 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2017); „Sustainable Development. The Context of 
Use of Indigenous Plants for Local Economic Growth” pod red. prof. dr hab. Mirosławy 
Czerny i prof. Hildegardo Córdova-Aguilar (Nova Science Publishers, New York 2018); “New 
Geographies of the Globalized World” pod red. dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW (Routledge, 
London – New York 2018); „Natural Resource Development and Human Rights in Latin Ameri-
ca” (University of London, 2017) z rozdziałem dr hab. Bogumiły Lisockiej-Jaegermann.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zachęcał do zamieszczania artykułów w czasopiśmie                    
„Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i podziękował dr Izabeli 
Karszni i dr Izabeli Gołębiowskiej za ogromny wkład w prace redakcyjne. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
24 I 2018 r. Posiedzenie poświęcone było głównie projektowi nowej Ustawy „Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce”, zaprezentowanym w dniu 22 I br. Władze rektorskie zapowiedziały cykl 
spotkań ze społecznością Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconych wypracowaniu wizji 
Uczelni i Statutu UW w świetle nowej Ustawy. Dyskusja w tej sprawie będzie także przedmio-
tem obrad Małego Senatu UW w dniach 15-17 III br. w Chęcinach. Na styczniowym posiedzeniu 
Senatu poinformowano także o: wyborze prof. dr hab. Zbigniewa Marciniaka na Przewodniczą-
cego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2018-2021; zasadach rozliczeń 
podatkowych dla nauczycieli akademickich; zmianach Regulaminu Systemu Bibliotecznego               
i Informacyjnego UW.   

Dziekan, nawiązując do styczniowych obrad Senatu UW, zwrócił się do społeczności 
Wydziału z prośbą o udział w organizowanych przez władze rektorskie spotkaniach „Porozma-
wiajmy o przyszłej Ustawie”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
21 II 2018 r. Uczestników posiedzenia poinformowano o nawiązanej przez Uniwersytet War-
szawski współpracy z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie w Paryżu. Przekazano także informa-
cję na temat: uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki finansowania na realizację 36 projek-
tów badawczych (w tym jednego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych); Programu            
Zintegrowanego Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (finansującego nowe kierunki i progra-
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my studiów); wyników spotkań władz rektorskich z radami wydziałów. Przeprowadzono wybory 
uzupełniające do komisji senackich (doktorant WGSR – mgr Oleh Skrynyk został wybrany do 
Komisji ds. Budżetu i Finansów).  

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w dniu 27 I br. Wydział Geografii                     
i Studiów Regionalnych został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne Meda-
lem z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności PTG i Roku Polskiej Geografii. Medal przyznano 
w uznaniu zasług Wydziału dla rozwoju polskiej geografii oraz PTG. 

Dziekan, nawiązując do podejmowanych działań promujących Wydział Geografii i Stu-
diów Regionalnych, podziękował dr. Wojciechowi Pokojskiemu za perfekcyjne zorganizowanie                   
w dniu 8 II br. na Wydziale jubileuszowego konkursu wiedzy geograficznej dla szkół ponadpod-
stawowych. Konkurs został bardzo wysoko oceniony przez nauczycieli geografii. Finał wyda-
rzenia nastąpi w dniu 14 IV br. w ramach wydziałowych obchodów Dnia Geografa. 
Dr W. Pokojski podziękował współorganizatorom konkursu i warsztatów wiedzy geograficznej: 
dr Bożenie Kicińskiej, dr. hab. Waldemarowi Wilkowi, dr hab. Joannie Angiel, dr. Maciejowi Le-
nartowiczowi, mgr. Wojciechowi Doroszewiczowi, mgr Anicie Sabat-Tomali, p. Katarzynie Sitek. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW 
przechodzi z dniem 28 II br. na emeryturę. W związku z tym Dziekan powierzył pełnienie obo-
wiązków Kierownika Zakładu Geoekologii do dnia 30 IX br. dr Ewie Malinowskiej. 
 Dziekan powiadomił, że skład osobowy Sekcji Umów i Zamówień Publicznych powięk-
szył się o dwóch pracowników. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował ogłoszenie 30 IV i 4 V br. dniami bez zajęć dy-
daktycznych. Zgodnie z kalendarzem akademickim dniem bez zajęć jest także 2 V. Dziekan 
zdecydował, że 4 V będzie dniem wolnym również dla pracowników w zamian za udział w ob-
chodach Jubileuszu Wydziału w sobotę 14 IV br. 
Rada Wydziału zaaprobowała ogłoszenie dni dziekańskich w zaproponowanych terminach. 
 Następnie Dziekan zaproponował przełożenie zajęć dydaktycznych z piątku 1 VI br. na 
inny termin i zgłoszenie zmian do Dziekanatu. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik ponowił apel o aktywny udział w Kongresie Geografii Polskiej w 
dniach 12-14 IV br. Dziekan przypomniał, że na te dni nie będzie udzielana zgoda na urlopy 
wypoczynkowe ani wyjazdy służbowe. 
 Dr hab. I. Łęcka zaprosiła pracowników do udziału w realizowanym na Święto Geografa 
filmie, składającym się z wypowiedzi na temat wydarzeń, które spotkały geografów podczas 
podróży. 

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że do 15 III br. należy złożyć do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału (BST i DSM)          
w 2017 r. W związku z tym Prodziekan przypomniała o konieczności potwierdzenia autorstwa 
publikacji w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej. Kierownicy zakładów proszeni są o wymienie-
nie w sprawozdaniach jednostek wyłącznie tych osiągnięć, które są wynikiem działalności statu-
towej.  

Dr S. Dudek-Mańkowska przypomniała, że w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej można 
odbierać formularze PIT z informacją o dochodach osiągniętych w 2017 r. 

Prodziekan, przyłączając się do apelu o aktywny udział pracowników Wydziału w Kon-
gresie Geografii Polskiej (także w sesji jubileuszowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego               
i sesji posterowej), poinformowała, że Komitet Organizacyjny prześle szczegółowe informacje 
dotyczące wydarzenia. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że z najbliższą pensją zostanie wypłacone do-
datkowe wynagrodzenie za 2017 r., tzw. „trzynastka”. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zachęcał do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, 
zwłaszcza zaległych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o wyrażenie zgo-
dy na prowadzenie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 przez mgr Kingę Kule-
szę wykładu „Metody badań i opracowań klimatologicznych” dla I roku specjalności „Hydrologia 
i klimatologia” (w wymiarze 15 godzin). 
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych wzięły 
udział 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła 
zgodę. 
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 Prodziekan podziękowała za dotrzymanie terminu wpisania zaliczeń przedmiotów 
przewidzianych w programie studiów na semestr zimowy. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że w semestrze letnim zajęcia dydaktyczne 
kończą się 8 VI br. Do tego terminu należy przeprowadzić zaliczenia wszystkich przedmiotów 
kończących się zaliczeniem. Osoby prowadzące zajęcia są proszone o niekumulowanie zali-
czeń w ostatnim tygodniu zajęć. Prodziekan podkreśliła, że należy ściśle przestrzegać wyma-
gań postawionych studentom (dotyczących m.in. terminu złożenia prac zaliczeniowych) oraz 
ustalonych zasad zaliczania przedmiotów.                          

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w dniach 26-29 III br. odbędzie się                
ostatnia tura egzaminów dyplomowych osób, które uzyskały wznowienie studiów na semestr 
zimowy roku akademickiego 2017/2018. Prodziekan przypomniała, że wznowienie etapu stu-
diów powinno nastąpić na miesiąc przed początkiem semestru. Opiekunowie prac dyplomo-
wych są proszeni o sprawdzenie w Dziekanacie statusu osób zgłaszających się z ukończonymi 
pracami. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała wstępny harmonogram letniej sesji egzaminacyj-
nej. Sesja odbędzie się w dniach 11-29 VI br., a dla I roku studiów I stopnia na kierunku                  
Geografia – w dniach 18-29 VI (zgodne z Regulaminem Studiów skrócenie sesji związane jest   
praktykami prowadzonymi w dniach 11-17 VI). Egzaminy dyplomowe rozpoczną się 20 VI. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska uprzedziła, że zaplanowanie przydziału pensum dydak-
tycznego na rok akademicki 2018/2019 będzie złożone, ponieważ zmieniają się warunki zatrud-
nienia części pracowników Wydziału, a ponadto na obu kierunkach studiów I i II stopnia będą 
realizowane 2 programy – dotychczasowy i nowy. Nowy program studiów został zamieszczony 
na stronie internetowej Wydziału przez mgr. J. Skrzypczuka. Prodziekan zwróciła się z prośbą 
do kierowników zakładów, aby na zebraniach z pracownikami dokonali obsady zajęć dydak-
tycznych, w uzgodnieniu z kierownikami specjalności, odpowiedzialnymi za studia II stopnia.            
W dniach 10-22 III br. zostanie otwarty system SUPPort, do którego obsadę zajęć w danym 
zakładzie wprowadzi osoba wyznaczona przez kierownika zakładu. Najpierw należy obsadzić 
zajęcia zawsze uruchamiane (przedmioty kierunkowe oraz niektóre ogólnouniwersyteckie i do 
wyboru). Następnie trzeba dopełnić pensum zajęciami na studiach zaocznych licencjackich (na 
II i III roku Geografii oraz na II roku Gospodarki przestrzennej) i magisterskich (na Gospodarce 
przestrzennej). Zajęcia do wyboru należy obsadzać w dalszej kolejności, przy czym kierownicy 
specjalności mogą rozważyć uruchomienie części z nich od roku akademickiego 2019/2020. 
Trzeba pamiętać, że w nowym programie na I roku studiów II stopnia występują wykłady do 
wyboru dla kilku specjalności. Kierownicy zakładów proszeni są o zaplanowanie 160 godzin 
regularnych i 50 nieregularnych dla osób z pensum nominalnym wynoszącym 210 godzin oraz 
310 godzin regularnych i 50 nieregularnych dla osób z pensum w wymiarze 360 godzin. Po za-
mknięciu systemu SUPPort Prodziekan może dokonać w porozumieniu z kierownikami zakła-
dów pewnych korekt w obsadzie zajęć, aby pracownicy byli równomiernie obciążeni. Na po-
czątku kwietnia br. skorygowane indywidualne tabele przydziału pensum zostaną przekazane 
osobom zainteresowanym w celu zgłaszania ewentualnych uwag. Obsada zajęć dydaktycznych 
zostanie zakończona do połowy kwietnia, po podpisaniu przez pracowników zweryfikowanych 
tabel. Następnie rozpoczną się prace nad układaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr 
zimowy roku akademickiego 2018/2019. Uwagi i prośby dotyczące planów zajęć można zgła-
szać w kwietniu. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że z uwagi na trudną sytuację finansową Wydziału, 
znaczne zmniejszenie w przyszłym roku dotacji dydaktycznej (o ok. 800 tys., a nawet 1 mln zł) 
oraz 3-krotny wzrost stawek za godziny ponadwymiarowe władze dziekańskie podjęły działania 
zmierzające do maksymalnego zmniejszenia liczby nadgodzin. Działania te dotyczą m.in. likwi-
dacji znacznych nadwyżek i niedoborów pensum w niektórych zakładach oraz równomiernego 
rozkładu obciążeń dydaktycznych między poszczególnych pracowników. 

Dr E. Malinowska przypomniała, że jeśli zajęcia prowadzone na studiach niestacjonar-
nych są wliczane do pensum, to obowiązuje przelicznik 1,5 (jeśli nie są wliczane, a są płatne, to 
przelicznik nie jest uwzględniany). 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że osoby dokonujące obsady zajęć dy-
daktycznych otrzymają informację o zasadach rozliczania pensum. 
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Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że w dniu 12 II br. nastąpił odbiór zakończo-
nych w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym prac budowlanych. Obecnie władze Wydziału 
wystąpią o pozwolenie na użytkowanie budynku. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że została wydana cała kwota dotacji celowej, przyznanej przez 
Rektora UW. 
 Dr B. Kicińska poinformowała o działaniach zmierzających do rozszerzenia współpracy 
dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z otoczeniem. Pojawiły się nowe moż-
liwości współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zapo-
czątkowanej 10 lat temu przez dr hab. Joannę Angiel). Możliwości te obejmują prowadzenie 
zajęć dla nauczycieli różnych poziomów nauczania oraz wykorzystanie wydziałowych treści               
w nowej podstawie programowej. Współpraca stanowi bardzo dobrą promocję i popularyzację 
Wydziału oraz wkład do oceny parametrycznej. Pracownicy WGSR będą proszeni o udział                 
w dalszych, planowanych inicjatywach. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował dr B. Kicińskiej za prowadzoną działalność i dostarczanie 
kart aplikacji. 
 
 
Ad 3. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o wynikach zakończonego w dniu 29 I br.  
głosowania internetowego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów pol-
skich i cudzoziemców studiujących na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie wysokości 
opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatno-
ści w roku akademickim 2018/2019. 

Prodziekan podała do wiadomości, że zaproponowane stawki opłat zostały zaakcepto-
wane przez Samorząd Studentów WGSR. 
 W wyniku głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych wzięło udział 35 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 32; nie – 1; wstrzymuję się – 1; głos nieważny – 1) zatwier-
dziła wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących 
na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019  (załącznik nr 
1 – Uchwała nr 13/2018). 
 W wyniku głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych wzięło udział 35 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 33; nie – 0; wstrzymuję się – 1; głos nieważny – 1) zatwier-
dziła wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na za-
sadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019  (załącznik nr 2 – Uchwała nr 14/2018). 
 
 
Ad 4.  
 
 Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Konkursu na Dyplom im. Eugeniusza            
Romera za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu geografii – dr hab. U. Somorowska, prof. 
UW poinformowała, że Zespół postanowił zarekomendować do przedstawienia Prezydium Ko-
mitetu Nauk Geograficznych PAN do Konkursu na Dyplom im. Eugeniusza Romera rozprawę 
doktorską dr. Edwina Raczko pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci 
neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego”, obro-
nioną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w dniu 13 VI 2017 r.  

Przewodnicząca Zespołu przypomniała, że wniosek dwóch recenzentów o wyróżnienie 
wymienionej rozprawy poparła Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na posiedzeniu 
w dniu 27 VI 2017 r.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) udzieliła poparcia przedstawionej 
rekomendacji. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 15/2018). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że w dotychczasowych edycjach Konkursu najwięcej 
laureatów wyłoniono z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Dr hab. M. Dłużewski dodał, że w 2018 r. nagrodzona została obroniona na Wydziale 
rozprawa doktorska dr Katarzyny Biejat. 
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Ad 5. 
 

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła 
wniosek o uchwalenie zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii                 
i Studiów Regionalnych na rok akademicki 2018/2019 (załącznik nr 4 – zasady i tryb rekrutacji).  

Kierownik Studiów Doktoranckich poinformowała, że w zasadach rekrutacji wprowadzo-
no niewielkie zmiany w porównaniu z ubiegłoroczną uchwałą rekrutacyjną. Po konsultacjach 
finansowych ustalono limit 10 miejsc na studiach stacjonarnych. W kryteriach oceny wyników 
kandydatów ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich wykreślono zapis: 
„dyplom magisterski z wyróżnieniem – dodatkowo 1 punkt”, a wprowadzono zapis: „średnia ze 
studiów powyżej 4,90 – 5 punktów”. Sposób oceny projektu badawczego, rozmowy kwalifika-
cyjnej i aktywności naukowej pozostaje bez zmian. Rejestracja kandydatów odbędzie się                        
w dniach 18 VI – 17 VII 2018 r., a rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 
4-5 IX br. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że według pisma Prorektor ds. Studen-
tów i Jakości Kształcenia rok akademicki 2018/2019 będzie ostatnim rokiem naboru na studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z nową Ustawą od roku 2019/2020 za-
czną funkcjonować szkoły doktorskie.   

Dziekan wyjaśnił, że obniżony w tegorocznej uchwale rekrutacyjnej limit przyjęć                       
(o 2 miejsca) wynika z ustawowego wymogu zapewnienia połowie słuchaczy I roku stypendiów 
doktoranckich, których koszt obciąża budżet Wydziału. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięło udział 41 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek o uchwalenie zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na rok akademicki 2018/2019. 
 
 
Ad 6. 
 

Dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła wniosek w sprawie powołania Wydzia-
łowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.  

We wniosku zaproponowany został następujący skład Komisji:  
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. dr hab. Joanna Angiel, 
5. dr hab. Maciej Dąbski, 
6. dr hab. Sylwia Kulczyk, 
7. dr hab. Bogdan Zagajewski, 
8. mgr Katarzyna Słomska – przedstawicielka doktorantów. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu tajnym, w którym na 51 osób uprawnionych 
wzięło udział 38 osób, Rada Wydziału powołała Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia 
doktoranckie w składzie: 
       tak       nie      wstrzymuję się   nieważny     
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW  37        0     1  0   
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski   37        1     0  0   
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk   37        0     0  1   
4. dr hab. Joanna Angiel    36        0     2  0                   
5. dr hab. Maciej Dąbski    36        0     2  0                   
6. dr hab. Sylwia Kulczyk    36        1     1  0   
7. dr hab. Bogdan Zagajewski   37        0     1  0   
8. mgr Katarzyna Słomska    38        0     0  0  
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Ad 7. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w związku z opracowaniem nowej wizji dzia-
łania Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego została podjęta decyzja o powołaniu Rady Pro-
gramowej MOG. W pracach Rady uwzględniono udział pracowników Wydziału Geografii i Stu-
diów Regionalnych związanych z działalnością Ośrodka oraz osób z otoczenia, z którym MOG 
nawiązał współpracę. 
 Dziekan podał do wiadomości, że powołał Radę Programową Mazowieckiego Ośrodka 
Geograficznego w następującym składzie: 
  1. dr Bożena Kicińska – przewodnicząca, 
  2. dr hab. Joanna Angiel, 
  3. dr Sylwia Dudek-Mańkowska, 
  4. dr hab. Andrzej Harasimiuk, 
  5. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, 
  6. mgr Jerzy Lechnio, 
  7. dr Barbara Nowicka, 
  8. mgr Jarosław Zaroń – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, 
  9. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN), 
10. Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, 
11. dr Andrzej Dwojnych – Wójt Gminy Brudzeń Duży. 
 
 
Ad 8. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że dotychczasowe dyskusje i konsultacje na te-
mat nowej struktury organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych wykazały dużą 
zgodność w sprawie zastąpienia instytutów katedrami. Podział na katedry również nie budzi 
większych problemów. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i postulatów władze dziekańskie 
opracowały projekt struktury katedralnej Wydziału. Projekt zakłada powołanie 6 katedr: Katedry 
Geografii Fizycznej, Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Katedry Geografii 
Regionalnej i Politycznej, Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej, Katedry Geografii Turystyki i Re-
kreacji oraz Katedry o nazwie do ustalenia, łączącej Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Telede-
tekcji oraz Pracownię Systemów Informacji Przestrzennej. W strukturze organizacyjnej Wydziału 
uwzględnione zostały także 2 pozostałe jednostki: Laboratorium Analiz Środowiskowych oraz 
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny.  

Dziekan przypomniał, że rolą katedr będzie koordynowanie procesu dydaktycznego na 
poziomie studiów II stopnia. Do każdej katedry przypisane będą 1-2 specjalności magisterskie 
lub moduły specjalności. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że dotychczasowa dyskusja nad strukturą poniżej 
poziomu katedr dotyczyła organizacji efektywnej działalności naukowo-badawczej Wydziału i jej 
finansowania w ramach posiadanych środków. Zgłaszano pomysły od pełnej swobody tworze-
nia zespołów badawczych lub nawet działalności indywidualnej (poza zespołami) po w miarę 
sztywną strukturę wewnątrz katedr, obejmującą grupy badawcze, zwane pracowniami (powią-
zane z projektem badawczym na czas jego realizacji), albo zakłady (spełniające odpowiednie 
warunki kadrowe). 

Po uwzględnieniu przez Zespół Dziekański licznych uwag pojawiły się 2 warianty do 
dyskusji: 
1. Istotą struktury ma być w miarę stały „szkielet”, tzn. różne zespoły badawcze (o różnych na-

zwach), włączone w strukturę organizacyjną poszczególnych katedr, z dopuszczeniem moż-
liwości istnienia zespołów badawczych poza katedrami, bezpośrednio podległych Dziekano-
wi lub odpowiednim prodziekanom. 

2. Pracownicy mają pełną swobodę w tworzeniu zespołów badawczych różnej wielkości, z moż-
liwością włączenia ich do katedr. 

 Dziekan, otwierając dyskusję, zwrócił się z prośbą o wypowiedzi, który z zaproponowa-
nych dwóch wariantów jest bliższy do zaakceptowania. 
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 W dyskusji nad propozycjami struktury organizacyjnej Wydziału udział wzięli: prof. dr 
hab. J. Matuszkiewicz, prof. dr hab. M. Jędrusik, prof. dr hab. M. Czerny, dr hab. A. Magnu-
szewski, prof. UW, dr hab. P. Werner, prof. UW, dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, prof. dr 
hab. A. Kowalczyk, prof. dr hab. A. Lisowski, dr hab. M. Lackowska, dr hab. E. Żmudzka, prof. 
UW, prof. dr hab. A. Richling, dr hab. E. Smolska, prof. UW, dr hab. A. Harasimiuk. 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz uznał, że struktura z jednostkami, np. zakładami (które 
jednak mogą zostać zlikwidowane ze względu na oszczędności finansowe), z pozostawioną 
tradycyjną nazwą (w roku obchodów 100-lecia geografii) ma uzasadnienie. Istnienie jednostek o 
charakterze specjalistycznym (obejmujących jednoznacznie określoną dziedzinę nauki) jest 
bardzo korzystne z kilku powodów, m.in. ze względu na: wymianę myśli, możliwość tworzenia 
nowych inicjatyw i tematów badawczych, poczucie przynależności. Atomizacja wpływa na wiele 
osób niekorzystnie. Zdaniem Profesora, tworzenie zespołu międzyjednostkowego, a nawet 
międzyuczelnianego jest uzasadnione w przypadku realizacji konkretnego grantu. Struktura                
z określoną przynależnością organizacyjną pracowników tego nie ogranicza, a jednocześnie 
jest potrzebna.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że niezależnie od przyjętego wariantu bardzo zmieni 
się sposób finansowania badań statutowych i podziału środków. Problem oszczędności, wy-
mieniony przez prof. dr. hab. J. Matuszkiewicza, jest drugorzędny. Środki BST będą dzielone na 
projekty badawcze, zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Prorektora ds. Nauko-
wych – dr. hab. Macieja Duszczyka (np. przy finansowaniu mikrograntów). Należy bowiem wy-
dawać przyznane środki w sposób racjonalny. Jeżeli będzie istniał zakład, to uzyska finanso-
wanie wyłącznie rzeczywistego projektu badawczego, rozliczanego co roku. Zasada ta będzie 
dotyczyć także pracowni czy zespołów. 

Prof. dr hab. M. Czerny wyraziła odmienne zdanie niż prof. dr hab. J. Matuszkiewicz. 
Profesor uznała, że w ramach katedr powstanie forum dyskusji naukowej, m.in. na seminariach 
naukowych poświęconych omawianiu postępów rozpraw doktorskich. Dyskutantka stwierdziła, 
że tworzenie katedr ma sens tylko w przypadku rzeczywistej możliwości swobodnego realizo-
wania projektów badawczych. Pracownicy katedr mogą uczestniczyć w danym roku w realizacji 
jednego lub np. dwóch projektów, a niektórzy z różnych powodów w żadnym. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że swobodna realizacja projektów w ramach ka-
tedr jest możliwa, ale katedry nie uzyskają środków na działalność naukową (zostaną one przy-
znane na konkretne projekty badawcze). 

Prof. dr hab. M. Czerny uznała, że jeśli rzeczywiście ma zostać otwarta nowa możliwość 
rozwoju badań naukowych i nastąpić dynamizacja środowiska wydziałowego (głównie młod-
szych pracowników nauki), to mobilność wewnątrz katedr przyniesie znacznie lepsze efekty niż 
zamykanie się w dotychczasowej strukturze. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW podtrzymał swoją opinię wyrażoną podczas dyskusji 
na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału. Profesor powtórzył, że w geografii fizycznej granice 
między geomorfologią, klimatologią, geografią fizyczną kompleksową, hydrologią są wyraźne. 
Przedstawiciele wymienionych dyscyplin nie mają problemu z identyfikacją i chcieliby zachować 
dotychczasową przynależność. Nie stwarza to żadnych ograniczeń w możliwości tworzenia róż-
nych konfiguracji do realizacji grantów, pisania wspólnych artykułów. Profesor wypowiedział się 
za zachowaniem struktury złożonej z zakładów wewnątrz Katedry Geografii Fizycznej. Zdaniem 
dyskutanta, całkowita swoboda działalności mogłaby np. oznaczać brak katedr wewnątrz Wy-
działu, a nawet brak podziału na jakiekolwiek struktury poniżej poziomu Wydziału. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że problem nie dotyczy likwidacji istniejących zakła-
dów, ponieważ oba warianty dopuszczają możliwość ich funkcjonowania. Istota dyskusji polega 
na wskazaniu, czy ważniejsza jest dowolność z możliwością tworzenia zespołów, czy sztywna 
struktura z dopuszczeniem wyjątkowych odstępstw. 

Dr hab. P. Werner, prof. UW uznał, że przemawia do niego zarówno argumentacja prof. 
dr. hab. J. Matuszkiewicza (zakłady tworzą pewne paradygmaty, co jest dobre, choć nieko-
niecznie korzystne – zdaniem dyskutanta – dla prowadzenia efektywnej działalności naukowej), 
jak i prof. dr hab. M. Czerny (należy dać możliwość wyboru drogi naukowej młodym pracowni-
kom, którzy podejmują tematy z pogranicza dyscyplin). Trzeba zatem znaleźć rozwiązanie 
kompromisowe. Profesor spytał, czy jednostki proponowane w ramach katedr są zgodne z za-
pisem w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
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Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że Regulamin Wydziału zakłada możliwość tworzenia: 
instytutów, katedr, zakładów, pracowni. Stąd ewentualne zespoły badawcze (powoływane                 
w ramach poszczególnych specjalności lub interdyscyplinarne) nazywałyby się pracowniami. 
Nie byłoby problemów z nazwami tych jednostek, podobnie jak z nazwami Laboratorium Analiz 
Środowiskowych czy Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego, które formalnie są pracowniami. 
Dziekan zapowiedział, że głosowanie nad strukturą organizacyjną Wydziału zostanie przepro-
wadzone prawdopodobnie w kwietniu br. W ramach tej struktury mogą występować jednostki 
dopuszczone przez oba warianty – zespoły badawcze, funkcjonujące przez np. 1-2 lata do za-
kończenia projektu, a nie na stałe.  

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW stwierdził, że jeśli katedry mają służyć tylko organi-
zacji procesu dydaktycznego, to sens ich istnienia wiąże się z istnieniem specjalności. Profesor, 
wypowiadając się za swobodnym powoływaniem i dobrowolnym wyborem zespołów badaw-
czych, wskazał na znaczenie roli kierownika projektu badawczego, który powinien mieć pomysł i 
wykazywać zdolność skupienia wykonawców w zespole realizującym projekt. Dyskutant, pod-
kreślając zalety struktury macierzowej, uznał, że na Wydziale realizującym kilkadziesiąt projek-
tów nie jest potrzebna sztywna struktura, a najważniejsza jest rola kierownika projektu. Profesor 
poruszył także sprawę gremium decydującego o podziale wydziałowych środków na sfinanso-
wanie projektów. Ponadto dyskutant uznał za celowe opracowanie wydziałowego programu 
badawczego na następne 10 lat, który zapewni realizującym go przedstawicielom kadry nauko-
wej Wydziału wysoką pozycję w polskiej geografii. Profesor zauważył, że ważna jest zarówno 
wolność badawcza, jak i kluczowa z punktu widzenia Wydziału współpraca interdyscyplinarna, 
np. międzykatedralna. Należy zatem wypracować instrumenty promujące tę współpracę i za-
pewniające zmienność zespołów badawczych, których skład będzie wynikiem dobrego rozpo-
znania możliwości badawczych poszczególnych pracowników. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że z wypowiedzi dr. hab. W. Dziemianowicza, prof. 
UW wynika sprzeczność między swobodą badawczą i potrzebą pewnego jej ograniczenia ze 
względu na korzyści wynikające ze zmienności zespołów. Dziekan zapewnił, że w odpowiednim 
czasie zostaną sformalizowane (z zachowaniem merytorycznego uzasadnienia) procedury po-
działu wydziałowych środków na realizację projektów badawczych. Profesor przypomniał, że 
każdy pracownik WGSR będzie przypisany do jednej z katedr, ale nie każdy musi być człon-
kiem zespołu badawczego. Możliwe będzie tworzenie zespołów w ramach katedry lub między-
katedralnych. Zespoły międzykatedralne mogą funkcjonować wewnątrz jednej z katedr lub jako 
niezależne struktury badawcze, podlegające Dziekanowi lub jednemu z prodziekanów. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk, popierając stanowisko prof. dr hab. M. Czerny, dr. hab.                
P. Wernera, prof. UW i dr. hab. W. Dziemianowicza, prof. UW, wypowiedział się za odejściem 
od sztywnych struktur. Profesor stwierdził, że na Wydziale w obrębie geografii fizycznej (sku-
pionej od 45 lat w czterech zakładach) występują obecnie problemy kadrowe, których brak w 
obrębie geografii społeczno-ekonomicznej (funkcjonującej w tym okresie w ponad 20 zmieniają-
cych się zespołach, zwanych zakładami). Dyskutant, zakładając podobne zdolności i możliwości 
działalności naukowej, uznał, że zachwianie proporcji między tymi częściami geografii może być 
spowodowane względami strukturalnymi. Warto zatem rozważyć zmianę struktury organizacyj-
nej. 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz podkreślił, że w dziedzinach geografii fizycznej wymagane 
jest długotrwałe kształcenie, nie tylko do poziomu magistra. Brak struktur spowoduje zanik spe-
cjalności, ponieważ zakłady zapewniały pełen zespół specjalistów. Zdaniem Profesora, propo-
nowana luźna struktura dobrze się sprawdza w biurach projektowych. Struktura uniwersytecka 
natomiast poprzez zachowanie ciągłości i trwałości powinna zapewniać rozwój wiedzy studen-
tów.   

Prof. dr hab. A. Lisowski wypowiedział się za swobodnym wyborem grupy projektowej. 
Profesor zastanawiał się nad rolą kierownika katedry. Zgodnie z Regulaminem WGSR odpo-
wiada on m.in. za rozwój kadry. Z wypowiedzi prof. dr hab. M. Czerny wynika, że katedry będą 
stanowiły forum dyskusji naukowej. Kierownik katedry będzie zatem odpowiedzialny także za 
rozwój naukowy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że kierownik katedry będzie koordynował rozwój na-
ukowy. 



 12 

Prof. dr hab. A. Lisowski spytał, czy zróżnicowana liczebność składu osobowego propo-
nowanych katedr (6-25 osób) może mieć wpływ na funkcjonowanie tych jednostek i podział pro-
jektów badawczych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że projekty będą przypisane nie do katedr, a do ze-
społów badawczych (wewnątrzkatedralnych lub międzykatedralnych). Katedry zajmą się spra-
wami dydaktycznymi, ewentualnie także koordynowaniem rozwoju naukowego i wymianą myśli. 

Dr hab. M. Lackowska poparła podział na katedry i zespoły badawcze. Podział na kate-
dry jest rozwiązaniem wynikającym z przyzwyczajenia pracowników do przynależności do po-
szczególnych jednostek. Zdaniem dyskutantki, jeśli podział wewnętrzny katedry jest potrzebny 
(np. w przypadku geografii fizycznej), to warto go umożliwić. W Zakładzie Rozwoju i Polityki 
Lokalnej funkcjonują 2-6-osobowe zespoły (z częściowo przenikającym się składem), powoły-
wane na 2-3 lata w celu realizacji projektów badawczych. Umożliwiony w strukturze macierzo-
wej podział na doraźnie tworzone zespoły badawcze (zmieniające się po zakończeniu projektu) 
pozwoli, zdaniem dyskutantki, na zmniejszenie administracyjnych i biurokratycznych obciążeń 
działalności naukowej. Taki sposób realizacji procesu badawczego jest zatem słuszny. 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW stwierdziła, że punkt widzenia geografów fizycznych jest 
trochę inny niż geografów społeczno-ekonomicznych. Z wypowiedzi prof. dr. hab. A. Kowalczy-
ka wynika, że od kilkudziesięciu lat Wydział Geografii i Studiów Regionalnych był tradycyjnie 
oparty na dwóch filarach – geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Obecnie bę-
dzie 6 filarów, odpowiadających katedrom. Profesor zauważyła, że zaproponowany podział na 
katedry, choć silnie umotywowany dydaktycznie i naukowo, zawiera jednostki o różnej liczebno-
ści. W Katedrze Geografii Fizycznej nastąpi pewne ukrycie różnych specjalistów, jeśli pozosta-
nie tylko jedna katedra, bez zakładów. Na zebraniu pracowników Katedry zostało uzgodnione 
wspólne stanowisko, przekazane następnie Dziekanowi. Wszyscy uczestnicy zebrania poparli 
możliwość tworzenia zespołów, ale wypowiedzieli się przeciw zniesieniu dotychczasowych 
struktur o wieloletniej tradycji. Zakłady funkcjonujące w ramach Katedry Geografii Fizycznej 
skupiają osoby chętne do współpracy, mające wspólne zainteresowania badawcze. Pracownicy 
są identyfikowani na zewnątrz jako specjaliści w zakresie hydrologii, klimatologii, geomorfologii, 
geoekologii i poszukiwani do wykonywania np. ekspertyz. Zdaniem dyskutantki, każde zapro-
ponowane rozwiązanie ma dobre i trochę słabsze strony. Różne spojrzenia wynikają być może 
z braku przedstawienia w projekcie struktury Wydziału liczebności proponowanych katedr.                    
Z projektu nie wynika, czy Katedra Geografii Fizycznej na tle innych katedr jest jednostką dużą, 
średnią czy małą. Profesor uważa jednak, że pozostawienie jej bez zakładów będzie nieko-
rzystne. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił uwagę na poruszony przez dr hab. E. Żmudzką, prof. 
UW wątek, pojawiający się podczas konsultacji. Niektóre dotychczas funkcjonujące zespoły, 
mające nawiązane kontakty naukowe (także międzynarodowe) potrzebują do różnych celów 
praktycznych zachowania w nazwie jednostki ich specjalności (np. geoinformatyka czy klimato-
logia). Brak wewnętrznych struktur z tą nazwą może spowodować ograniczenie kontaktów. 
Dziekan podkreślił, że władze Wydziału nie zamierzają przeprowadzać zmian w strukturze or-
ganizacyjnej w sposób odgórny. Środki finansowe będą przydzielane na realizację konkretnych 
projektów, a nie zakładom czy pracowniom. Zróżnicowanie liczebności katedr nie ma większego 
znaczenia, ponieważ celem katedry jest wymiana myśli i przekazywanie wiedzy studentom                    
w ramach prowadzonej specjalności lub modułu. Dziekan zauważył, że do tej pory na Wydziale 
funkcjonowały nie 2 filary, lecz 3 (odpowiadające trzem instytutom), a nawet 4 (przy uwzględ-
nieniu jednostki specjalizującej się w kartografii). 

Prof. dr hab. A. Richling nie zgodził się ze stwierdzeniem prof. dr. hab. A. Kowalczyka, 
że istnienie czterech jednostek w obrębie geografii fizycznej przyczyniło się do braku profeso-
rów tytularnych (w pewnym okresie bowiem było ich nawet pięciu). Sprawa jest znacznie bar-
dziej złożona. Proporcje w geografii fizycznej wahają się w czasie w wielu polskich ośrodkach. 
Zmiany zależą głównie od okresowego pojawiania się zdolnych przedstawicieli kierunków,                  
a także od przemijającej popularności określonej tematyki. Uważa się, że skończyło się zainte-
resowanie geografią fizyczną związaną z ochroną środowiska, a pojawiło się zainteresowanie 
geografią człowieka. Profesor uznał, że należy pozostawić pewien podział organizacyjny, za-
leżny od specjalności. Geografia jest bowiem bardzo zróżnicowaną dyscypliną. Projekty ba-
dawcze i pomysły na współpracę międzynarodową powinny powstawać w kręgach osób blisko 
powiązanych tematycznie. 
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Dr hab. E. Smolska, prof. UW zauważyła, że geografowie fizyczni są bardzo mocno 
przywiązani do swojego przedmiotu badań. Podział przedmiotowy rzutuje na specjalności i ist-
niejące od dawna zakłady. Profesor uznała, że funkcjonowanie zakładu ma sens, jeśli jednostka 
ta odgrywa istotne znaczenie, decyduje o polityce kadrowej, tworzy szkołę. Katedra Geografii 
Fizycznej jest związana z dydaktyką prowadzoną na dwóch specjalnościach. Przeszkodę         
w utworzeniu dwóch katedr stanowi brak profesora tytularnego. Profesor stwierdziła, że ogrom-
ne przywiązanie do zakładów w Katedrze Geografii Fizycznej może będzie mogło znaleźć wy-
raz w pracowniach czy zespołach badawczych. Dyskutantka wyraziła wątpliwość w czytelność 
zaproponowanych nazw niektórych katedr dla osób z zewnątrz.  

Dr hab. A. Harasimiuk stwierdził, że zaproponowany podział organizacyjny Wydziału 
nawiązuje do schematu opartego na założeniu, że w geografii (nauce dwuobszarowej) pierw-
szym obszarem jest geografia fizyczna, a drugim obszarem – geografia społeczno-
ekonomiczna, z ewentualnym wyróżnieniem trzeciego obszaru, związanego z kartografią i geo-
informatyką. Dyskutant zadał pytanie, czy zaproponowana struktura katedralna odnosi się do 
wewnętrznych podziałów w geografii społeczno-ekonomicznej. W przypadku geografii fizycznej 
na tym poziomie wewnętrznych podziałów nie ma. Zdaniem dyskutanta, przedstawiony schemat 
obrazuje zasoby kadrowe do powołania poszczególnych jednostek. Warto jednak rozważyć, czy 
obecnie tworzona jest struktura nawiązująca do zasobów personalnych Wydziału, czy struktura 
związana z geografią jako dziedziną nauki. Należy zastanowić się nad możliwością uwzględ-
nienia w projekcie odniesienia do podziału geografii w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin 
naukowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że nawiązanie w strukturze organizacyjnej Wydziału 
do nowego podziału geografii nie byłoby korzystne, zwłaszcza dla geografii fizycznej.. 
 Po zamknięciu dyskusji Dziekan zwrócił się do kierowników zakładów i pracowni z proś-
bą o przeprowadzenie w swoich jednostkach rozmów na temat przynależności organizacyjnej 
pracowników w nowej strukturze Wydziału. Indywidualne deklaracje będą przyjmowane do 15 III 
br. w Sekretariacie Wydziału. Zespół Dziekański jest w stanie przypisać pracowników do po-
szczególnych katedr (z możliwością uzgodnienia zmian), ale nie chce decydować odgórnie, bez 
porozumienia z osobami zainteresowanymi o indywidualnej przynależności poniżej poziomu 
katedr (np. do zespołu badawczego homogenicznego lub interdyscyplinarnego, zakładu, pra-
cowni). Pracownicy składający deklaracje proszeni są o podanie proponowanej nazwy wybranej 
jednostki. 
 
 
Ad 9. 
 
 Przewodniczący Komisji Oceniającej – prof. dr hab. A. Kowalczyk przekazał informację 
na temat wyników okresowej oceny nauczycieli akademickich, przeprowadzonej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych.  
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że pod koniec listopada 2017 r. władze dzie-
kańskie zwróciły się do pracowników objętych oceną okresową o złożenie dokumentacji. Okre-
sowa ocena dotyczyła 10 osób: jednego profesora tytularnego, dwóch doktorów habilitowanych 
i siedmiu doktorów (adiunktów i starszych wykładowców). Komisja Oceniająca dokonała do              
10 II br. przeglądu złożonych kwestionariuszy. W wyniku przeprowadzonego na posiedzeniu 
Komisji głosowania wszystkie oceniane osoby uzyskały ocenę pozytywną.  
 Dr hab. P. Werner, prof. UW spytał, czy postępowania o nadanie stopnia lub tytułu na-
ukowego powodują przedłużenie okresu do następnej oceny pracownika. 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że prawdopodobnie od 1 X br. na Uniwersyte-
cie Warszawskim będzie obowiązywać zasada, iż starsi wykładowcy i adiunkci po otrzymaniu 
pozytywnej oceny okresowej uzyskają przedłużenie zatrudnienia. Obecnie Senacka Komisja 
Prawno-Statutowa prowadzi dyskusję na ten temat.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że obecnie większość umów o zatrudnienie w wy-
mienionych grupach zawodowych zawierana jest na czas nieokreślony. 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk wypowiedział się (podobnie jak część członków Senackiej 
Komisji Prawno-Statutowej) przeciw sugerowanemu przez władze Uczelni udziałowi w wydzia-
łowych komisjach oceniających osób z zewnątrz. Zdaniem Profesora, wobec dwuobszarowości 
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geografii trudno znaleźć poza Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych osoby merytorycz-
nie przygotowane do oceny pracowników Wydziału.  
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał, że obecnie każdego nauczyciela akademickie-
go obowiązuje ocena raz na 4 lata, o ile władze dziekańskie nie zdecydują o jej wcześniejszym 
przeprowadzeniu (nie częściej jednak niż raz w roku akademickim). Prodziekan wyjaśnił, że 
postępowania związane z awansem zawodowym lub nadaniem tytułu profesora rozpoczynają 
nowy 4-letni okres oceny pracownika. 
 Rada Wydziału przyjęła do akceptującej wiadomości informację na temat wyników okre-
sowej oceny nauczycieli akademickich. 
 
 
Ad 10. 
 
 Kierownik Biblioteki i Wydawnictw Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – mgr               
B. Grzęda przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki i Wydawnictw WGSR w 2017 r. 
(załącznik nr 5 – sprawozdanie). 
 Rada Wydziału przyjęła przedstawione sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 
 
 
Ad 11.1. 
 
 Promotor – dr hab. W. Ostrowski pozytywnie zaopiniował ukończoną rozprawę doktor-
ską mgr. Tomasza Paneckiego pt. „Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów 
topograficznych”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr. Tomasza Paneckiego. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zaproponowała na recen-
zentów: dr hab. Wiesławę Żyszkowską, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i dr. hab. inż. Dariu-
sza Gotliba, prof. Politechniki Warszawskiej. 

Dr hab. W. Ostrowski omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr hab. Wiesławę Żyszkowską, prof. UWr. na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. 
Tomasza Paneckiego. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr. hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. PW na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr.            
Tomasza Paneckiego. 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) powołała komisję do przeprowadzania egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą na-
stępujące osoby: 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. dr hab. Piotr Werner, prof. UW, 
3. dr hab. Bogdan Zagajewski, 
4. dr hab. Sylwia Kulczyk. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Paneckie-
go, dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów dok-
torskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję 
zaakceptowała.  
(załącznik nr 6 – Uchwała nr 16/2018). 
 
 
Ad 11.2. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr hab.               
Izabelli Łęckiej o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Na-
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talii Łukasiewicz na temat „Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw arabskich                 
a ochrona dziedzictwa narodowego (na wybranych przykładach)”.  

Dr hab. I. Łęcka przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawan-
sowania przygotowywanej przez mgr N. Łukasiewicz rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wszcząć prze-
wód doktorski mgr Natalii Łukasiewicz na temat „Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
państw arabskich a ochrona dziedzictwa narodowego (na wybranych przykładach)”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr Natalii Łukasiewicz.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr 
hab. Izabellę Łęcką na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 7 – Uchwała nr 17/2018). 
  
 
Ad 12.1. 
 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                     
w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Artura Magnuszewskiego, prof. UW na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 
1 VII 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 34 osoby, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Artura Magnuszewskiego, prof. UW na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na pełnym etacie od 1 VII 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik 
nr 8 – Uchwała nr 18/2018). 

 
 
Ad 12.2. 
 

Prof. dr hab. A. Lisowski zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
przedłużenia zatrudnienia dr hab. Ewy Smolskiej, prof. UW na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 VII 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 34 osoby, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Ewy Smolskiej, prof. UW na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na pełnym etacie od 1 VII 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 9 – 
Uchwała nr 19/2018). 
 
 
Ad 12.3. 
 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                     
w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Urszuli Somorowskiej, prof. UW na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Urszuli Somorowskiej, prof. UW na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 
10 – Uchwała nr 20/2018). 
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Ad 12.4. 
 

Dr hab. B. Zagajewski zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie prze-
dłużenia zatrudnienia dr Jolanty Koryckiej-Skorupy na stanowisku starszego wykładowcy na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokre-
ślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Jolanty Koryckiej-Skorupy na stanowisku starszego wy-
kładowcy na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 11 – Uchwała nr 
21/2018). 

 
 
Ad 12.5. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie geografii 
fizycznej na pełny etat na czas określony (33 miesiące) od 1 X 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) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie kon-
kursu na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych w zakresie geografii fizycznej na pełny etat na czas określony (33 miesiące) 
od 1 X 2018 r. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 22/2018). 

 
 
Ad 12.6. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie profesora nadzwyczajnego na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie geografii fizycznej. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  
5. prof. dr hab. Bronisław Matyja (Wydział Geologii UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)    38   0     0  
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny      38   0     0  
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk       37   0     1  
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski          38   0     0  
5. prof. dr hab. Bronisław Matyja       38   0     0   
(załącznik nr 13 – Uchwała nr 23/2018). 
 
  
Ad 12.7. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełny etat od 1 X 2018 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie kon-
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kursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na 
pełny etat od 1 X 2018 r. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 24/2018). 

 
 
Ad 12.8. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wy-
dziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełny etat od 1 X 2018 r. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. dr hab. Maciej Dąbski – przewodniczący, 
2. dr Anna Jarocińska, 
3. dr Jolanta Korycka-Skorupa, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN).  
W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 

Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Maciej Dąbski (przewodniczący)     38   0     0  
2. dr Anna Jarocińska       35   0     3  
3. dr Jolanta Korycka-Skorupa       38   0     0  
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski          38   0     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk       36   0     2   
(załącznik nr 15 – Uchwała nr 25/2018). 
 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW wyjaśnił, że rozpatrywane na dzisiejszym posiedzeniu Rady 
Wydziału w punktach 12.9–12.24 sprawy osobowe dotyczą przedłużenia zatrudnienia albo za-
trudnienia na czas nieokreślony. Zgodnie z obowiązującą na Uniwersytecie Warszawskim pro-
cedurą postępowania te wymagają powołania komisji. Przewodniczący powołanych komisji 
przekażą do 15 III br. władzom dziekańskim dokumentację kandydatów wraz z opinią komisji. 
Głosowanie nad zarekomendowanymi sprawami nastąpi na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 
27 III br.  
 
 
Ad 12.9. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr Joanny Krukowskiej na               
stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od                    
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski – przewodniczący, 
2. dr Anna Dudek, 
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka, 
4. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW,  
5. dr hab. Jakub Zajączkowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący)    36   0     0  
2. dr Anna Dudek        36   0     0  
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka       35   0     1  
4. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW        36   0     0  
5. dr hab. Jakub Zajączkowski       35   0     1   
(załącznik nr 16 – Uchwała nr 26/2018). 
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Ad 12.10. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr Joanny Popławskiej na                
stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od                    
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – przewodniczący, 
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, 
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW, 
4. dr Iwona Szumacher,  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN).  
W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 

Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk       36   0     0   
(załącznik nr 17 – Uchwała nr 27/2018). 

 
 

Ad 12.11. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Macieja Kałaski na stanowi-
sku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący)    36   0     0  
2. dr Anna Dudek        36   0     0  
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka       35   0     1  
4. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW        36   0     0  
5. dr hab. Jakub Zajączkowski (WNPiSM UW)     35   0     1   
(załącznik nr 18 – Uchwała nr 28/2018). 

 
 

Ad 12.12. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia mgr. Maksyma Łaszewskiego 
na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od               
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
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(załącznik nr 19 – Uchwała nr 29/2018). 
 
 
Ad 12.13. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia mgr. Adriana Ochtyry na               
stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od                   
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. dr hab. Maciej Dąbski – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
3. dr Anna Jarocińska, 
4. dr Jolanta Korycka-Skorupa,  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN).  
W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 

Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
        tak nie      wstrz. głos nieważny    
1. dr hab. Maciej Dąbski (przewodniczący)   35   0     0  1  
2. prof. dr hab. Jerzy Makowski    35   0     0  1  
3. dr Anna Jarocińska      34   0     1  1  
4. dr Jolanta Korycka-Skorupa        35   0     0  1  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk     35   0     0  1   
(załącznik nr 20 – Uchwała nr 30/2018). 
 
 
Ad 12.14. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr Elżbiety Rojan na stanowisku 
asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 21 – Uchwała nr 31/2018). 

 
 

Ad 12.15. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Macieja Lenartowicza na 
stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym 
etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
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5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 22 – Uchwała nr 32/2018). 

 
 

Ad 12.16. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr Katarzyny Grabowskiej na 
stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 
1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 23 – Uchwała nr 33/2018). 

 
 

Ad 12.17. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Mikołaja Madurowicza na 
stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 
1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący)    36   0     0  
2. dr Anna Dudek        36   0     0  
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka       35   0     1  
4. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW        36   0     0  
5. dr hab. Jakub Zajączkowski (WNPiSM UW)     35   0     1   
(załącznik nr 24 – Uchwała nr 34/2018). 

 
 

Ad 12.18. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Dariusza Woronko na sta-
nowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze              
1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 25 – Uchwała nr 35/2018). 
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Ad 12.19. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie mgr Moniki Lisowskiej na stanowisku wykła-
dowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 0,35 etatu od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 26 – Uchwała nr 36/2018). 

 
 

Ad 12.20. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie mgr Klaudii Peszat na stanowisku wykładow-
cy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/3 etatu od 1 X 2018 r. na czas 
nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący)    36   0     0  
2. dr Anna Dudek        36   0     0  
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka       35   0     1  
4. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW        36   0     0  
5. dr hab. Jakub Zajączkowski (WNPiSM UW)     35   0     1   
(załącznik nr 27 – Uchwała nr 37/2018). 

 
 

Ad 12.21. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie mgr Kingi Kuleszy na stanowisku wykładow-
cy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas 
nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 28 – Uchwała nr 38/2018). 

 
 

Ad 12.22. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie mgr. Kamila Leziaka na stanowisku wykła-
dowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. 
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W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)  36   0     0  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     36   0     0  
3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW      35   0     1  
4. dr Iwona Szumacher           35   1     0  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)     36   0     0   
(załącznik nr 29 – Uchwała nr 39/2018). 

 
 

Ad 12.23. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie dr. Piotra Kociszewskiego na stanowisku 
wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 0,4 etatu od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący)    36   0     0  
2. dr Anna Dudek        36   0     0  
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka       35   0     1  
4. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW        36   0     0  
5. dr hab. Jakub Zajączkowski (WNPiSM UW)     35   0     1   
(załącznik nr 30 – Uchwała nr 40/2018). 

 
 

Ad 12.24. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie mgr. Tomasza Paneckiego na stanowisku 
wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/4 etatu od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
        tak nie      wstrz. głos nieważny    
1. dr hab. Maciej Dąbski (przewodniczący)   35   0     0  1  
2. prof. dr hab. Jerzy Makowski    35   0     0  1  
3. dr Anna Jarocińska      34   0     1  1  
4. dr Jolanta Korycka-Skorupa        35   0     0  1  
5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)  35   0     0  1   
(załącznik nr 31 – Uchwała nr 41/2018). 

 
 

Ad 12.25. 
 
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

zatrudnienia mgr. Pawła Cywińskiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od               
1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie zatrudnienia mgr. Pawła Cywińskiego na stanowisku wykładowcy w wymiarze        
1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r.               
(załącznik nr 32 – Uchwała nr 42/2018). 
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Ad 12.26. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
zatrudnienia mgr. Mariusza Porczka na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od                
1 X 2018 r. do 30 IX 2020 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 2; wstrzymuję się – 2) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie zatrudnienia mgr. Mariusza Porczka na stanowisku wykładowcy w wymiarze 1/2 eta-
tu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2020 r. (załącznik nr 
33 – Uchwała nr 43/2018). 

 
 
Ad 12.27. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
zatrudnienia dr Ewy Wilk na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do 
30 IX 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) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie zatrudnienia dr Ewy Wilk na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu na podsta-
wie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. (załącznik nr 34 – 
Uchwała nr 44/2018). 

 
 
Ad 12.28. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zmiany składu Komisji                 
w postępowaniu o zatrudnienie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych dwóch adiunk-
tów, powołanej Uchwałą nr 7/2018 z dnia 23 I 2018 r. Zmiana dotyczy powołania prof. dr. hab. 
Krzysztofa Błażejczyka (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) w miejsce 
dr inż. Agaty Hościło (Instytut Geodezji i Kartografii). 

Prodziekan wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami członek Komisji spoza 
Uniwersytetu Warszawskiego powinien być pracownikiem samodzielnym. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. 
(załącznik nr 35 – Uchwała nr 45/2018). 

 
 
Ad 13. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 23 I 2018 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 34 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 31; nie – 2; wstrzymuję 
się – 1) przyjęła protokół. 
 
 
Ad 14. 
 
 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW spytał o sposób archiwizowania nagrań dźwięko-
wych z posiedzeń wydziałowych Komisji ds. przewodów doktorskich.  
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Prof. dr hab. M. Jędrusik uznał, że kopie nagrań należy przekazywać do Sekretariatu Wydziału. 
Zostaną one dołączone do dokumentacji przewodów doktorskich i będą przechowywane w wy-
działowym Archiwum. 
 Mgr J. Lechnio zaprosił w imieniu organizatorów do udziału w V Forum GIS na UW, któ-
re odbędzie się w dniu 28 II br. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Otwarcie Forum 
nastąpi o godz. 9 w sali 102. Program wydarzenia został rozesłany pocztą elektroniczną. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w związku z obradami Kongresu Geografii 
Polskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych ogłoszone zostały godziny dziekańskie – 
w dniu 12 IV br. od godz. 14, a w dniu 13 IV przez cały dzień. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


