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posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  
Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 27 marca 2018 r. 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

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

w dniach 15-17 III 2018 r. oraz posiedzenia Senatu UW w dniu 21 III 2018 r. 
3. Sprawozdanie Zespołu Dziekańskiego z działalności Wydziału Geografii i Studiów Regio-

nalnych w okresie od 1 IX 2016 r. do 31 XII 2017 r. (ref. prof. dr hab. A. Lisowski) 
4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Dziekańskiego (ref. prof. dr hab.                

A. Lisowski)  
5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad rekrutacji na studia stacjonarne                 

i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych                  
w roku akademickim 2019/2020 (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

6. Uchwała w sprawie określenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne (za-
oczne) I i II stopnia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 
2018/2019 (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

7. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. 
prof. dr hab. M. Jędrusik) 

8. Propozycje zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
(ref. prof. dr hab. M. Jędrusik): 
8.1. Uchwała w sprawie likwidacji instytutów wraz z jednostkami podległymi 
8.2. Uchwała w sprawie likwidacji jednostek bezpośrednio podległych Dziekanowi 
8.3. Uchwała w sprawie utworzenia katedr wraz z jednostkami podległymi 
8.4. Uchwała w sprawie przypisania w strukturze jednostki Laboratorium Analiz Środowi-

skowych 
9. Sprawy stopni naukowych:  

9.1. Uchwała w sprawie nadania dr. Mirosławowi Mularczykowi stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (ref. prof. dr 
hab. M. Jędrusik) 

9.2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyj-
nego dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

9.3. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr 
Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

9.4. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Maksyma 
Łaszewskiego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. 
dr hab. U. Somorowska, prof. UW) 

9.5. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Romanow-
skiej oraz wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego 
(ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW) 

9.6. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Bartolda i wy-
znaczenia promotora rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i prof. dr 
hab. K. Dąbrowska-Zielińska) 

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

Dąbrowskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr.                 
Tomasza Zaborowskiego na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Joanny 
Krukowskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 
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10.4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr                
Joanny Popławskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr.            
Macieja Kałaski na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr.              
Adriana Ochtyry na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr. 
Maksyma Łaszewskiego na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr            
Elżbiety Rojan na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia 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 

10.10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia 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 

10.11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia 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 

10.12. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr.            
Dariusza Woronko na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii                  
i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.13. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia 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 

10.14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Kamila Leziaka 
na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymia-
rze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Moniki Lisowskiej 
na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymia-
rze 0,35 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.16. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Tomasza                
Paneckiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii  i Studiów Regional-
nych w wymiarze 1/4 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.17. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Piotra Kociszew-
skiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych              
w wymiarze 0,4 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

10.18. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia 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 

10.19. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Wirginii Aksztejn 
na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym  
etacie na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

10.20. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Doroty Giriat na 
stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 
1/2  etatu na czas określony od 1 X 2018 r. do 29 II 2020 r. 

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

11.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 II 2018 r. 
12.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował zmianę w porządku obrad – wprowadzenie            
w miejsce punktów 10.19–10.21 następujących punktów:  
10.19. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do Rektora UW o zgodę 

na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku wykładowcy na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie gospodarki przestrzennej na pełny etat 
na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

10.20. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji konkursowej                   
w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii                  
i Studiów Regionalnych w zakresie gospodarki przestrzennej na pełny  etat na czas 
określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

10.21. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Doroty Giriat na sta-
nowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wy-
miarze 1/2  etatu na czas określony od 1 X 2018 r. do 29 II 2020 r. 

10.22. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji w postępowaniu           
o zatrudnienie mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej na stanowisku wykładowcy na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony 
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-

nych uczestniczyło 40 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) przyjęła porządek obrad z zaproponowaną zmianą. 

 
 

Ad 2. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał nowego członka Rady Wydziału – przedstawicielkę 
Samorządu Studentów Igę Ajdacką, wybraną w dniu 22 II br. w wyborach uzupełniających. 

Dziekan poinformował, że w marcu br. zmarła dr Sylwia Gilewska – geomorfolog z In-
stytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Rada Wydziału uczciła pamięć 
Zmarłej chwilą ciszy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy dr 
hab. Katarzynie Ostaszewskiej, prof. UW, która przeszła z dniem 28 II br. na emeryturę. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Małego Senatu 
UW, który odbył się w dniach 15-17 III 2018 r. w Chęcinach. Posiedzenie poświęcone było 
pierwszemu etapowi dyskusji na temat dostosowania Uniwersytetu Warszawskiego do wy-
mogów nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Obrady zdominowała dysku-
sja dotycząca idei powołania szkół doktorskich o charakterze interdyscyplinarnym. Dyskuto-
wano także nad potrzebą zmian w strukturze Uczelni, wynikającą z planowanego oddzielenia 
badań naukowych od dydaktyki. 

Dziekan zapoznał członków Rady Wydziału ze stanowiskiem Rektora UW, zawierają-
cym podsumowanie obrad Małego Senatu. W stanowisku wyeksponowana została potrzeba 
przeprowadzenia ogólnouczelnianych dyskusji nad dostosowaniem Uczelni i Statutu UW do 
wymogów nowej Ustawy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
21 III 2018 r. Uczestnicy posiedzenia przyjęli sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Uniwersytetu Warszawskiego w 2017 r. Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez Senat 
wniosków znalazł się wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Artura Magnuszewskiego, 
prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. W przerwie obrad 
nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów związanych z przyznaniem okresowego zwięk-
szenia wynagrodzeń za osiągnięcia w 2017 r. Wśród wyróżnionych byli pracownicy Wy-
działu Geografii i Studiów Regionalnych – dr hab. Bogdan Zagajewski i dr Izabela 
Karsznia. 
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 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publi-
kacje: „Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier” 
pod współred. prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza (Palgrave Macmillan 2018); „Political               
Leaders and Changing Local Democracy. The European Mayor” z rozdziałami: prof. dr. hab. 
Pawła Swianiewicza, dr Joanny Krukowskiej, dr hab. Marty Lackowskiej, dr. Adama               
Gendźwiłła (Palgrave Macmillan 2018); “Territorial reforms in Europe: Does size matter?” 
pod współred. prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza i dr. Adama Gendźwiłła (Strasbourg 2017). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował przedstawicielom Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych za liczny udział w zorganizowanych przez władze rektorskie w dniu 19 III br. 
warsztatach na temat „Porozmawiajmy o przyszłej Ustawie”. 

Dziekan przekazał podziękowania wszystkim pracownikom, którzy wypowiedzieli się 
na temat swojego miejsca w nowej strukturze organizacyjnej Wydziału i zadeklarowali ak-
tywność naukowo-badawczą. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik pogratulował prof. dr. hab. Piotrowi Wernerowi uzyskania          
tytułu naukowego profesora. 

Dziekan, nawiązując do trwających przygotowań do Kongresu Geografii Polskiej, 
zwrócił się do społeczności Wydziału z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu tego ogromnego 
wyzwania merytorycznego i organizacyjnego.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik ogłosił godziny dziekańskie w dniu 12 IV br. od godz. 14 
oraz w dniu 13 IV przez cały dzień. Obecność pracowników naukowo-dydaktycznych i dy-
daktycznych jest wymagana w auli d. BUW w pierwszym dniu obrad Kongresu w godz. 11-13 
(oprócz osób prowadzących zajęcia), a w drugim dniu w godz. 10-13.30. W dniu 14 IV         
w godz. 12.30-14 w auli d. BUW oczekiwana jest obecność na dyskusji panelowej z udziałem 
absolwentów WGSR. Przedstawiciele zakładów proszeni są o obecność w tym dniu od        
godz. 16 w salach dydaktycznych Wydziału, w których odbędą się spotkania z absolwentami. 

Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann poruszyła sprawę formy zaproszenia na obrady Kon-
gresu, stwierdzając, że pracownicy woleliby brać udział w wydarzeniu dobrowolnie, z poczu-
cia więzi z Wydziałem, a nie w ramach obowiązku służbowego. 
 Dziekan wyjaśnił, że dotychczasowe zaproszenia na różne uroczystości wydziałowe 
(np. obchody 40-lecia WGSR w listopadzie 2017 r.) nie zawsze przynosiły efekt. 

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o terminowym złożeniu sprawozdań z dzia-
łalności Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2017 r. – do bazy POLON, Polskiej 
Bibliografii Naukowej, Rektora UW. Złożone zostanie także sprawozdanie do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności statutowej Wydziału (BST i DSM) w 2017 r. 
Prodziekan podziękowała wszystkim osobom, które przekazały w terminie sprawozdania               
z realizacji swoich tematów badawczych. Władze dziekańskie wykazały także liczbę publika-
cji zamieszczonych w bazie SCOPUS. 

Dr S. Dudek-Mańkowska zakomunikowała, że pod koniec marca br. zostaną zawarte 
pozostałe umowy z pracownikami, którzy opublikowali w ubiegłym roku artykuły w czasopi-
smach z listy A. 

Prodziekan przypomniała o zmianach zasad finansowania w bieżącym roku działal-
ności statutowej (środki zostaną przyznane na realizację konkretnych projektów badaw-
czych) oraz o konieczności terminowego wydania przyznanych w 2017 r. środków BST                
i DSM, zgodnie z ich przeznaczeniem na konkretną aktywność (np. publikacje, badania, kon-
ferencje). 

Dr hab. I. Łęcka zaprosiła do publikowania w „Czasopiśmie Geograficznym”, umiesz-
czonym w bazie SCOPUS i na platformie internetowej.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę przyznało środki na wprowa-
dzenie na platformę internetową numerów „Miscellanea Geographica – Regional Studies on 
Development” od 1984 r., które pozwoli na zwiększenie wskaźnika cytowań. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz poruszył sprawę potrzeby zgłoszenia do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za pośrednictwem władz rektorskich) uwag dotyczących 
wymagań zawartych w składanych sprawozdaniach z działalności jednostki. Profesor pod-
kreślił, że wymagany system raportowania publikacji jest niezgodny z panującymi realiami, 
ponieważ cykl wydawniczy w renomowanych wydawnictwach naukowych trwa dłużej niż rok. 
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Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że Wydział Matematyki, Informatyki i Me-
chaniki UW od lat posługuje się systemem zintegrowanej sprawozdawczości. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zapewnił, że władze dziekańskie podjęły starania zmierzają-
ce do ograniczenia sprawozdawczości. 

Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu Geografii Polskiej – dr Paulina Pokojska przedstawiła prezentację dotyczącą orga-
nizacji Kongresu oraz szczegółowego programu obchodów 100-lecia Geografii na Uniwersy-
tecie Warszawskim, 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Dnia Geografa.   
Sekretarz w imieniu Komitetu Organizacyjnego zaprosiła społeczność Wydziału do udziału  
w Kongresie. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował organizatorom Kongresu za wkład pracy                  
w przygotowania wydarzenia. 
 

 
Wobec przybycia zaproszonej na posiedzenie Rady Wydziału prof. dr hab. Katarzyny 

Dąbrowskiej-Zielińskiej Dziekan zarządził rozpatrzenie punktu 9.6. 
 

 
Ad 9.6. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – prof. dr hab.               
Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej (Instytut Geodezji i Kartografii) o przedstawienie wniosku 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Bartolda na temat „Zastosowanie 
wieloletnich obserwacji satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce”.  

Prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną 
oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. M. Bartolda rozprawy. 

Za wszczęciem przewodu doktorskiego wypowiedzieli się dr hab. U. Somorowska, 
prof. UW i prof. dr hab. M. Jędrusik, wysoko oceniając postępy mgr. M. Bartolda na studiach 
doktoranckich. Wniosek poparł również dr hab. B. Zagajewski, podkreślając aktywność dok-
toranta podczas realizacji wspólnego projektu badawczego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 27 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 27; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 
przewód doktorski mgr. Macieja Bartolda na temat „Zastosowanie wieloletnich obserwacji 
satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr. Macieja Bartolda.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 
prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską-Zielińską na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 1 – Uchwała nr 46/2018). 
 
 
Ad 2. – c.d. 

 
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o wyrażenie 

zgody na prowadzenie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 przez mgr              
Monikę Lisowską wykładu „Klimatologia stosowana” dla II roku studiów I stopnia na kierunku 
Geografia, specjalności „Geografia fizyczna stosowana” (w wymiarze 15 godzin) oraz wykła-
du ogólnouniwersyteckiego „Natural Environment of Poland” dla studentów programu                  
Erasmus (w wymiarze 12 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. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w dniach 26-28 III br. trwają                 
egzaminy dyplomowe – głównie osób, które uzyskały wznowienie studiów na semestr zimo-
wy roku akademickiego 2017/2018. Egzaminy kilku osób, którym przedłużono termin złoże-
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nia prac dyplomowych, powinny odbyć się do 30 VI br. Pierwsza tura tegorocznych egzami-
nów dyplomowych rozpocznie się 20 VI (prace należy złożyć do Dziekanatu do 10 VI). 

Prodziekan podała do wiadomości, że Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
przystąpi do konkursu w ramach programu POWER. Przedstawiciele innych wydziałów Uni-
wersytetu Warszawskiego zwracają się do pracowników WGSR z prośbą o pomoc w realiza-
cji ich programów, dotyczących m.in. nowych kierunków studiów. Władze dziekańskie popie-
rają takie inicjatywy, ale należy oddzielić indywidualne zaangażowanie pracowników od 
uczestnictwa Wydziału. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała studentom i pracownikom prowadzącym 
seminaria (głównie magisterskie), że warunkiem zaliczenia seminarium w ostatnim seme-
strze studiów jest nie tylko złożenie pracy dyplomowej, ale i obecność na zajęciach, refero-
wanie postępów pracy, spełnienie innych wymogów wynikających z programu seminarium. 
Nie zaliczenie seminarium z innych powodów niż nie złożenie pracy jest wpisywane do sys-
temu USOS do 10 czerwca. Student może rozliczyć się z tego nie zaliczenia, ale wówczas 
egzamin dyplomowy odbędzie się we wrześniu. Nie zaliczenie seminarium z powodu nie 
złożenia pracy jest wpisywane we wrześniu. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podziękowała kierownikom zakładów i kierownikom 
specjalności za ogromny wkład pracy w zaplanowanie przydziału pensum dydaktycznego na 
rok akademicki 2018/2019. Analiza złożonych planów wykazała w miarę równomierne obsa-
dzenie zajęć. Zdarzają się przypadki niedoboru pensum poszczególnych osób lub jednostek. 
Obecnie Prodziekan przeprowadzi wraz z kierownikami zakładów i kierownikami specjalności 
równomierne dopełnienie pensum. Następnie zostanie przeanalizowana obsada zajęć na 
studiach niestacjonarnych i programie Erasmus. Po 15 IV każdy pracownik otrzyma do pod-
pisu indywidualną kartę przydziału obciążeń dydaktycznych. Obsadzenia wymagają jeszcze 
zajęcia prowadzone poza Wydziałem. Prodziekan uprzedziła, że na studiach magisterskich 
na jednej specjalności na kierunku Geografia i na jednej specjalności na kierunku Gospodar-
ka przestrzenna wobec dokonanych skreśleń z listy studentów nastąpi zmniejszenie liczby 
grup seminaryjnych. 
 
 
 Przed rozpatrzeniem punktów 3 i 4 Dziekan przekazał przewodniczenie obradom 
prof. dr. hab. A. Lisowskiemu, po czym Zespół Dziekański opuścił salę.  
 
 
Ad 3. 
 
 Prof. dr hab. A. Lisowski zaproponował dyskusję nad rozesłanym wcześniej członkom 
Rady Wydziału sprawozdaniem Zespołu Dziekańskiego z działalności Wydziału Geografii           
i Studiów Regionalnych w okresie od 1 IX 2016 r. do 31 XII 2017 r. (załącznik nr 2 – spra-
wozdanie). Profesor stwierdził, że dokument nawiązuje w formie i strukturze do zasadniczych 
elementów uchwalonej przez Radę Wydziału Strategii WGSR na lata 2015-2025. 

W dyskusji nad sprawozdaniem udział wzięli: dr hab. B. Lisocka-Jaegermann, dr hab. 
W. Dziemianowicz, prof. UW, prof. dr hab. P. Swianiewicz, prof. dr hab. P. Werner, prof. dr 
hab. M. Czerny, prof. dr hab. A. Kowalczyk, prof. dr hab. A. Lisowski, prof. dr hab.                          
A. Richling. 

Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann przypomniała, że Strategia Wydziału, której struktu-
rze odpowiada struktura sprawozdania, była opracowywana w sposób partycypacyjny i Rada 
Wydziału w wyniku dyskusji uzgodniła partycypacyjny sposób jej wdrażania. Przyjęto, że 
władze dziekańskie w następnej kadencji utrzymają tę ideę. Dyskutantka wyraziła ubolewa-
nie, że jej zdaniem władze dziekańskie traktują Strategię nieco wybiórczo, decyzje są po-
dejmowane w sposób mało przejrzysty, a komunikacja z pracownikami Wydziału jest daleka 
od modelu opracowanego przez Zespół ds. Strategii. Należy zatem zastanowić się nad for-
mą zwrócenia się do Zespołu Dziekańskiego o poprawę sposobu komunikowania się z pra-
cownikami. 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW wyraził zadowolenie z zaprezentowania spra-
wozdania Zespołu Dziekańskiego w duchu uchwalonej Strategii WGSR. Profesor stwierdził 
jednak, że Strategia jest realizowana w trochę inny sposób niż stanowią jej zapisy. Na Wy-
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dziale brakuje planowanych zespołów roboczych, natomiast zostali powołani pełnomocnicy. 
Na tę modyfikację miały wpływ różne uwarunkowania zewnętrzne. Dyskutant zaproponował 
zmodyfikowanie istniejącej Strategii (nie będącej dokumentem niezmiennym) w celu przysto-
sowania jej do obecnych realiów. Warto rozważyć celowość powołania zespołu monitorują-
cego wdrażanie Strategii. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz uznał oba głosy za bardzo słuszne, ale zastanawiał się 
nad możliwością ich wykorzystania. Zadaniem Rady Wydziału jest bowiem przyjęcie (albo 
odrzucenie) sprawozdania, a nie ogólna dyskusja nad działalnością Zespołu Dziekańskiego. 
Profesor zaproponował przyjęcie sprawozdania i opatrzenie tej decyzji uwagami do władz 
Wydziału z prośbą o ich rozważenie. Dyskutant zasugerował przedmówcom sformułowanie 
proponowanej treści tych uwag. 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW ponowił propozycję modyfikacji Strategii Wy-
działu w zakresie jej wdrażania. 

Prof. dr hab. P. Werner uznał, że nie należy odnosić się do kontekstu Strategii, po-
nieważ była ona dyskutowana przed uchwaleniem. Profesor stwierdził, że sprawozdanie Ze-
społu Dziekańskiego po uważnym przeczytaniu okazało się podobne do sprawozdań z lat 
ubiegłych. Podobnie jak w poprzedniej kadencji występują uwarunkowania zewnętrzne, które 
wymuszają podjęcie określonych działań w zakresie prowadzonej polityki dotyczącej Wydzia-
łu. Dyskutant, wypowiadając się za przyjęciem sprawozdania, uznał za celowe dostosowanie 
Strategii do nowych warunków, m.in. finansowych.  

Prof. dr hab. M. Czerny stwierdziła, że sprawozdanie Zespołu Dziekańskiego zostało 
przygotowane poprawnie. Profesor zastanawiała się, czy Rada Wydziału nie powinna prze-
prowadzić szerszej dyskusji w sprawie zmian wprowadzanych od roku na Wydziale, czyli 
przeniesienia dość dużej grupy adiunktów na stanowiska dydaktyczne (w celu zmniejszenia 
liczby N) oraz przygotowywanych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału. Profesor, po-
wołując się na artykuł w Biuletynie Uniwersytetu Warszawskiego o planowanych zmianach 
na Uczelni (możliwej nowej strukturze, ewentualnym połączeniu wydziałów), uznała, że 
obecna polityka władz dziekańskich (likwidacja instytutów, zmniejszenie liczby N) może oka-
zać się w nowych warunkach niekorzystna dla Wydziału, powodująca jego osłabienie. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk, powołując się na przedstawione Dziekanowi plany ba-
dawcze i dydaktyczne ponad 30 pracowników, stwierdził, że Wydział może dalej trwać          
w podziale na geografię społeczno-ekonomiczną i geografię fizyczną albo zastosować stra-
tegię i taktykę opartą na tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów. Zdaniem Profesora, 
wprowadzenie katedr może stanowić argument dla osób z zewnątrz, że podział na dwie czę-
ści geografii jest wyraźnie zaznaczony i mogą one zostać rozdzielone w proponowanej nowej 
strukturze Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prof. dr hab. A. Lisowski zauważył, że prowadzona dyskusja dotyczy aktualnych 
spraw i bieżącej polityki władz Wydziału. Profesor przypomniał, że zadaniem Rady Wydziału 
jest rozpatrzenie wniosku o przyjęcie sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności od 
początku kadencji do końca 2017 r. Sprawozdanie okazało się niestandardowe, ponieważ 
zawiera rozdziały dostosowane do segmentów Strategii. 

Prof. dr hab. A. Richling wypowiedział się przeciw krytyce Zespołu Dziekańskiego pod 
jego nieobecność, uznając takie działanie za głęboko niewłaściwe. Profesor stwierdził, że 
należy umożliwić władzom dziekańskim ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag i zastrze-
żeń. Dyskutant zaproponował przyjęcie sprawozdania i przeniesienie do odpowiedniego 
punktu porządku obrad wszelkich rozważań dotyczących zmian struktury organizacyjnej Wy-
działu. 

Prof. dr hab. A. Lisowski, zamykając dyskusję, podkreślił, że uwagi wypowiedziane 
podczas dyskusji zostaną zamieszczone w protokole posiedzenia Rady Wydziału, również 
do wiadomości Zespołu Dziekańskiego.  
 
 
Ad 4.  
 
 Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania            
Zespołu Dziekańskiego z działalności Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w okresie 
od 1 IX 2016 r. do 31 XII 2017 r. 
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W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, w którym na           
51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 35; 
nie – 0; wstrzymuję się – 1) przyjęła sprawozdanie Zespołu Dziekańskiego. (załącznik nr 3 – 
Uchwała nr 47/2018). 
 
 
 Po powrocie Zespołu Dziekańskiego na salę obrad dalszej części posiedzenia prze-
wodniczył prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 5. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami Rada Wydziału wyraża opinię dotyczącą zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne (zaoczne) I i II stopnia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku aka-
demickim 2019/2020. 

Prodziekan przedstawiła prezentację przygotowaną przez Pełnomocnika Dziekana 
ds. Rekrutacji – mgr. J. Skrzypczuka, zawierającą zmiany proponowane w zasadach rekru-
tacji w porównaniu z uchwałą rekrutacyjną przyjętą na rok akademicki 2018/2019. 

Zespół Dziekański proponuje w odniesieniu do studiów I stopnia na kierunku Geogra-
fia wprowadzenie geografii jako przedmiotu wymaganego także na poziomie podstawowym 
oraz zmianę wagi przedmiotów: matematyki na 20%, a języka obcego na 10%. Zmiany te są 
sugerowane przez władze Uniwersytetu Warszawskiego. 

Największa zmiana w zasadach rekrutacji (wnioskowana przez prof. dr. hab. P. Swia-
niewicza i poparta w przeprowadzonych konsultacjach) dotyczy studiów I stopnia na kierunku 
Gospodarka przestrzenna i polega na rozszerzeniu puli przedmiotów wymaganych o wiedzę 
o społeczeństwie. Uzgodniono z władzami rektorskimi następujące zamienniki tego przed-
miotu: dla kandydatów z maturą międzynarodową – geografia, zarządzanie, ekonomia; dla 
kandydatów z maturą europejską – geografia, ekonomia; dla kandydatów z maturą zagra-
niczną – geografia, zarządzanie, ekonomia, polityka. 

Mgr J. Skrzypczuk dodał, że w porównaniu z poprzednią uchwałą rekrutacyjną nie 
wprowadzono żadnych zmian w odniesieniu do studiów II stopnia. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz podziękował za bardzo dobre rozwiązanie dotyczące za-
sad rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o wyrażenie 
opinii dotyczącej zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stop-
nia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2019/2020 (załącznik 
nr 4 – zasady rekrutacji). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięło udział 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) wyraziła pozytywną opinię dotyczącą zasad rekrutacji. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 
48/2018). 

 
 
Ad 6. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie określenia limitów przyjęć 
na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych w roku akademickim 2018/2019.  

Prodziekan przedstawiła prezentację przygotowaną przez mgr. J. Skrzypczuka, doty-
czącą proponowanych limitów przyjęć oraz porównania z limitami uchwalonymi na rok aka-
demicki 2017/2018. 

Prodziekan wyjaśniła, że limity wnioskowane na rok 2018/2019 wynikają z liczby kan-
dydatów przyjętych na studia w roku 2017/2018. W roku tym Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych nie wypełnił łącznego limitu miejsc na studiach II stopnia, ale przyjął więcej 
osób na studia I stopnia. W porównaniu z innymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego 
WGSR utrzymuje dobry poziom wypełnienia miejsc w ramach przyznanego limitu. 
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Władze dziekańskie zaproponowały następujące limity przyjęć na rok akademicki 
2018/2019: 
studia stacjonarne 
– studia I stopnia na kierunku Geografia   126 osób 
– studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   74 osób 
– studia II stopnia na kierunku Geografia     80 osób 
– studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   46 osób 
studia niestacjonarne (zaoczne) 
– studia I stopnia na kierunku Geografia     56 osób 
– studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   56 osób 
– studia II stopnia na kierunku Geografia     56 osób 
– studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   56 osób 
(załącznik nr 6 – szczegółowe zestawienie proponowanych limitów przyjęć). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięło udział 45 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) poparła przedstawiony wniosek w sprawie określenia limitów przyjęć na studia na Wydzia-
le Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2018/2019. (załącznik nr 7 – 
Uchwała nr 49/2018). 

 
  
Ad 7. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że proponowane zmiany w Regulaminie Wy-
działu Geografii i Studiów Regionalnych są wynikiem dyskusji prowadzonych na kilku po-
przednich posiedzeniach Rady Wydziału. Postulowane rozwiązania regulaminowe pozwolą 
na uproszczenie zasad funkcjonowania Wydziału po przeprowadzeniu reformy struktury or-
ganizacyjnej.  

Dziekan wyjaśnił, że w paragrafie 35, dotyczącym podległości służbowej, pozosta-
wiono pojęcie dyrektorów instytutów, ponieważ nie usunięto z Regulaminu zapisów dotyczą-
cych instytutów. Jednostki te będą mogły funkcjonować w przyszłości na Wydziale (w przy-
padku takiej potrzeby), chociaż nie przewiduje ich nowa struktura. 
 W sprawie proponowanych zmian głos zabrała prof. dr hab. M. Czerny, stwierdzając, 
że należy wziąć pod uwagę rozwijającą się dyskusję na temat nowej struktury Uniwersytetu 
Warszawskiego i ewentualnego łączenia wydziałów. Profesor powtórzyła w obecności Ze-
społu Dziekańskiego swoją opinię, że zmniejszenie liczby N i zmiany strukturalne (głównie 
likwidacja instytutów) mogą osłabić pozycję Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych                 
w przyszłych negocjacjach z innymi jednostkami Uczelni, o podobnym profilu. Profesor wyra-
ziła wątpliwość, czy należy decydować o nowej strukturze Wydziału przed poznaniem zmian 
w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że sprawa przyszłej struktury Uczelni nie jest jesz-
cze przesądzona. Ostatnio pojawiły się opinie, że Uniwersytet Warszawski będzie podzielony 
na 20-30 wydziałów naukowo-badawczych, przyporządkowanych nowemu podziałowi dys-
cyplin naukowych. W takim układzie Wydział mógłby istnieć jako jednostka odpowiadająca 
planowanej dyscyplinie „Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna”. 
Dziekan stwierdził, że nie jest przekonujący argument, iż inne wydziały nie dokonują zmian 
strukturalnych. Zmiany przeprowadzane na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych mają 
na celu uzyskanie wyższej kategorii naukowej w następnej ocenie parametrycznej (niezależ-
nie od jej kryteriów) i poprawę pozycji Wydziału. Dziekan uznał, że obecnie istniejące na 
Wydziale oba instytuty nie spełniają swojej roli w aspekcie naukowym i organizacyjnym. Pro-
jekty badawcze i programy studiów są bowiem realizowane poniżej poziomu instytutów. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że zmiany Regulaminu WGSR nie dotyczą struk-
tury organizacyjnej Wydziału. Struktura będzie przejrzysta i dopasowana do faktycznego 
funkcjonowania jednostek. Katedry będą organizować proces dydaktyczny na poziomie stu-
diów II stopnia, a kierownicy katedr – dbać o zapewnienie pensum dydaktycznego pracowni-
ków i realizacji programu studiów. Dyskusja naukowa, prowadzona na poziomie katedr, za-
kładów i pracowni, ma służyć pojawianiu się pomysłów dotyczących tworzenia zespołów ba-
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dawczych (międzyjednostkowych lub wewnątrzjednostkowych) do realizacji konkretnych pro-
jektów.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia zmian w Regula-
minie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Zmiany dotyczą wprowadzenia następują-
cego brzmienia paragrafów 21, 22, 23, 35: 
 

„§ 21 
1. Kierownika katedry powołuje Dziekan spośród nauczycieli akademickich posiadających co 

najmniej stopień doktora habilitowanego. 
2. Kierownika zakładu i pracowni powołuje Dziekan spośród nauczycieli akademickich mają-

cych co najmniej stopień doktora. 
3. Kierownika ośrodka powołuje Dziekan. 
4. Kierownik katedry odpowiada za organizację zajęć dydaktycznych koordynowanych                     

w danej katedrze na poziomie studiów II stopnia, a w szczególności: 
1) w porozumieniu z Prodziekanem ds. Studenckich ustala podział zajęć dydaktycznych 

między pracownikami i zapewnia ich realizację; 
2) ustala obowiązki dydaktyczne i organizacyjne poszczególnych pracowników katedry. 

5. Pracownicy Wydziału mogą prowadzić badania indywidualnie lub w zespołach tworzonych 
do realizacji konkretnego zadania.” 

 
„§ 22 

Katedra, zakład i pracownie są miejscami dyskusji naukowych prowadzonych przez 
tworzących je pracowników. Dyskusję naukową organizują i koordynują kierownicy poszcze-
gólnych jednostek.” 
 

„§ 23 
Kadencja kierownika katedry, zakładu, pracowni oraz ośrodka trwa cztery lata lub do 

końca ostatniego dnia lutego roku następującego po roku wyborów organów Uniwersytetu.” 
 

„§ 35 
1. Bezpośrednim przełożonym pracowników jest kierownik katedry lub ośrodka, w których są 

zatrudnieni. 
2. Dziekan jest bezpośrednim przełożonym dyrektorów instytutów, kierowników katedr                     

i ośrodka. 
3. Bezpośrednio Dziekanowi podlega również dyrektor administracyjny Wydziału, kierownicy 

sekcji oraz kierownik Biblioteki i Wydawnictw.” 
 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 42; nie – 0; wstrzy-
muję się – 1) przyjęła wnioskowane zmiany w Regulaminie WGSR. (załącznik nr 8 – Uchwa-
ła nr 50/2018). 
 
 
Ad 8. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w wyniku przeprowadzonych dyskusji i po 
uwzględnieniu zgłoszonych opinii władze dziekańskie opracowały projekt zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.  

Projekt zakłada powołanie z dniem 1 X 2018 r. nowej struktury organizacyjnej Wy-
działu, złożonej z sześciu katedr (w tym czterech katedr z jednostkami podległymi – zakła-
dami, pracowniami, laboratorium) oraz jednego ośrodka bezpośrednio podległego Dzieka-
nowi. Proponowana struktura przedstawia się następująco: 
1. Katedra Geografii Fizycznej wraz z: 

– Zakładem Geoekologii, 
– Zakładem Geomorfologii, 
– Zakładem Hydrologii, 
– Zakładem Klimatologii, 
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– Laboratorium Analiz Środowiskowych; 
2. Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego wraz z: 

– Pracownią Miejską; 
3. Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej wraz z: 

– Zakładem Geografii Regionalnej Świata, 
– Pracownią Geografii Politycznej, 
– Pracownią Edukacji Geograficznej; 

4. Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji; 
5. Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej; 
6. Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych wraz z: 

– Zakładem Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, 
– Pracownią Systemów Informacji Przestrzennej; 

7. Mazowiecki Ośrodek Geograficzny (jednostka bezpośrednio podległa Dziekanowi). 
Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że mniejsze jednostki podlegające katedrom (za-

kłady i pracownie), zgodnie z przyjętymi w Regulaminie WGSR zmianami, będą stanowiły 
forum dyskusji naukowej. Kryterium wyróżnienia zakładu lub pracowni stanowiła liczebność 
zespołu (zakład – co najmniej 5 osób; pracownia – co najmniej 3 osoby). Ponadto zgodnie ze 
Statutem UW w zakładzie powinien być co najmniej jeden pracownik samodzielny. 

Dziekan przypomniał, że dyskusję naukową organizują kierownicy katedr, zakładów            
i pracowni. Kierownicy nie będą obowiązani do sporządzania sprawozdań z działalności jed-
nostek. Sprawy dydaktyczne będzie załatwiał głównie Dziekanat ds. Studenckich. Działal-
ność naukowa (tematyka i tworzenie zespołów badawczych do realizacji konkretnych projek-
tów) zostanie uwolniona. Zespoły badawcze nie muszą mieć nazw ani stanowić sztywnego 
elementu struktury. Realizację tematów badawczych rozliczać będzie Prodziekan ds. Na-
ukowych lub zespół ewaluacyjny. Środki finansowe zostaną przyznane na konkretny projekt 
(np. na publikację, udział w konferencji). Pozwoli to na ułatwienie zarządzania, ograniczenie 
sprawozdawczości, zwiększenie efektywności badań naukowych. 

Dziekan poinformował, że pracownicy Wydziału zgłosili wiele pomysłów na zespoły 
badawcze (także międzykatedralne), przy czym niektóre osoby zadeklarowały udział w kilku 
różnych zespołach. 
 W dyskusji nad nową strukturą organizacyjną Wydziału głos zabrali: prof. dr hab.          
A. Richling, prof. dr hab. J. Makowski, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. I. Łęcka, prof. dr hab. 
J. Matuszkiewicz. 

Prof. dr hab. A. Richling przypomniał, że już dawno proponował uproszczenie struktu-
ry Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – odejście od instytutów i utworzenie wyłącz-
nie katedr. Nie wyrażono jednak zgody na realizację tego przedsięwzięcia. W 1977 r., kiedy 
powstawał WGSR, wszystkie wydziały na Uniwersytecie Warszawskim (duże i mniejsze) były 
podzielone na instytuty, które świadczyły o powadze i randze wydziału. Na Uczelni funkcjo-
nowały też instytuty samodzielne. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jako nieduża 
jednostka był zarządzany przez władze dziekańskie, a dyrektorzy instytutów często odgrywa-
li stosunkowo niewielką rolę. Profesor uznał przedstawioną obecnie propozycję struktury 
WGSR za słuszną. Racjonalne okazało się przypisanie wszystkich pracowników do jedno-
stek poniżej poziomu Wydziału, dokonane na podstawie powiązań profesjonalnych. Dysku-
tant wypowiedział się za powstaniem zespołów badawczych, ale podkreślił przekonanie                   
o sile geografii wynikającej z umiejętności prowadzenia przez jej przedstawicieli badań inter-
dyscyplinarnych. Nie należy zatem oddzielać geografii przyrodniczej od geografii nieprzyrod-
niczej. Profesor w pełni poparł projekt struktury uwzględniający współpracę na styku różnych 
nauk.     

Prof. dr hab. J. Makowski podkreślił, że pracował na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych w zespołach składających się z reprezentantów różnych specjalności i współ-
praca (np. z klimatologami, hydrologami, geomorfologami, geografami fizycznymi) przebiega-
ła bardzo dobrze. Profesor uznał, że sukcesy odnoszą zespoły interdyscyplinarne, a siła 
geografii polega na tym, iż przedstawiciele różnych specjalności i kierunków potrafią prowa-
dzić wspólne dyskusje naukowe i badania. Dyskutant wyraził obawę, aby przy powoływaniu 
na Wydziale zespołów badawczych nie pojawiły się pewne trudności wynikające z dążenia 
do coraz głębszej specjalizacji. Osoby tworzące zespół nie powinny skupiać się na swojej 
dziedzinie, lecz być otwarte na współpracę. 
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Prof. dr hab. M. Jędrusik zauważył, że zgłoszone przez pracowników opinie świadczą 
o bardzo silnym dążeniu do nawiązywania współpracy międzyspecjalnościowej.  

Dr hab. I. Łęcka zwróciła uwagę, że w proponowanej strukturze Wydziału brakuje od-
niesienia do Instytutu Krajów Rozwijających się i Instytutu Studiów Regionalnych i Global-
nych. Geografia fizyczna pozostaje w dotychczasowym kształcie, a część jednostek stanowi 
odpowiedź na zapotrzebowanie na zagadnienia związane np. z turystyką czy systemami 
informacyjnymi. Dyskutantka podkreśliła, że nadal trwa zainteresowanie tematyką Trzeciego 
Świata, a Wydział Geografii i Studiów Regionalnych pozostaje jedynym geograficznym 
ośrodkiem w Polsce, który może poszczycić się badaniami prowadzonymi w tym zakresie we 
współpracy międzynarodowej. Warto kontynuować ten kierunek w dotychczasowym dorobku 
Wydziału, tym bardziej, że na Uniwersytecie Warszawskim i innych uczelniach powstają nie-
geograficzne ośrodki prowadzące interdyscyplinarne badania nad krajami pozaeuropejskimi. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zauważył, że Instytut Krajów Rozwijających się przestał ist-
nieć ponad 10 lat temu. Wówczas powołany został Instytut Studiów Regionalnych i Global-
nych, bez wyeksponowanego w nazwie podziału regionalnego świata. Dziekan podkreślił, że 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jako jedyny ośrodek uczelniany w Polsce prowadzi 
specjalność magisterską „Geografia świata”, która zajmuje się tematyką krajów rozwijających 
się i krajów rozwiniętych. Wydział nie rezygnuje też ze stale istotnych badań nad globalnym 
Południem. 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz podziękował władzom dziekańskim za pozostawienie 
w strukturze Wydziału zakładów. Zdaniem Profesora, dla utrzymania obecnego kształtu geo-
grafii ważne jest zachowanie tradycyjnych nazw i struktur. Kryteria oceny parametrycznej nie 
sprzyjają bowiem współpracy w ramach jednej jednostki, lecz wymuszają tworzenie niekiedy 
przypadkowych zespołów, złożonych z reprezentantów różnych dyscyplin i uczelni. 

Po zakończeniu dyskusji Dziekan zarządził rozpatrzenie w punktach 8.1–8.4                
wniosków dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Re-
gionalnych.  
 
 
Ad 8.1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie likwidacji z dniem                           
30 IX 2018 r. instytutów wraz z jednostkami podległymi: 
1. Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz: 

– Zakładu Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, 
– Zakładu Geografii Turyzmu i Rekreacji, 
– Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej; 

2. Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych oraz: 
– Zakładu Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, 
– Zakładu Geografii Regionalnej Świata, 
– Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 39; nie – 0; wstrzy-
muję się – 4) poparła wniosek w sprawie likwidacji wymienionych jednostek. (załącznik nr 9 – 
Uchwała nr 51/2018). 
 
 
Ad 8.2. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie likwidacji z dniem                           
30 IX 2018 r. jednostek bezpośrednio podległych Dziekanowi: 
1. Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, 
2. Pracowni Edukacji Geograficznej, 
3. Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej. 

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 
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– 0) poparła wniosek w sprawie likwidacji wymienionych jednostek. (załącznik nr 10 – 
Uchwała nr 52/2018). 
 
 
Ad 8.3. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie utworzenia z dniem                           
1 X 2018 r. katedr wraz z jednostkami podległymi: 
1. Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego oraz: 

– Pracowni Miejskiej; 
2. Katedry Geografii Turystyki i Rekreacji; 
3. Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej; 
4. Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej oraz: 

– Zakładu Geografii Regionalnej Świata, 
– Pracowni Geografii Politycznej, 
– Pracowni Edukacji Geograficznej; 

5. Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych oraz: 
– Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, 
– Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 39; nie – 0; wstrzy-
muję się – 4) poparła wniosek w sprawie utworzenia wymienionych jednostek. (załącznik nr 
11 – Uchwała nr 53/2018). 
 
 
Ad 8.4. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie likwidacji z dniem                           
30 IX 2018 r. Laboratorium Analiz Środowiskowych jako jednostki bezpośrednio podległej 
Dziekanowi oraz utworzenia z dniem 1 X 2018 r. Laboratorium Analiz Środowiskowych                    
w Katedrze Geografii Fizycznej. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 43; nie – 0; wstrzymuję się 
– 0) poparła wniosek w sprawie zmiany przynależności wymienionej jednostki w strukturze 
organizacyjnej Wydziału. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 54/2018). 
 
 
Ad 9.1. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik przedstawił sprawę postępowania habilitacyjnego dr.              
Mirosława Mularczyka, prowadzoną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.  

Podstawę wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie 
naukowe w postaci monografii dr. Mirosława Mularczyka pt. „Regionalny system miast – hie-
rarchia czy poziomy układ sieciowy? Przykład województwa świętokrzyskiego” (Wyd. UJK, 
Kielce 2016). Postępowanie zostało wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów 
w dniu 29 V 2017 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w dniu 27 VI 2017 r. 
wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania oraz wybrała sekretarza, recenzenta                    
i członka Komisji habilitacyjnej.  
 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała w dniu 12 IX 2017 r. Komisję habili-
tacyjną ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Mularczyka w skła-
dzie: 
przewodniczący – prof. dr hab. Adam Budnikowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), 
sekretarz – dr hab. Małgorzata Durydiwka (Uniwersytet Warszawski), 
recenzenci:  

prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski), 
prof. dr hab. Eugeniusz Rydz (Politechnika Koszalińska),  
prof. dr hab. Andrzej Lisowski (Uniwersytet Warszawski), 
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członkowie Komisji: 
prof. dr hab. Wiesław Maik (profesor emerytowany), 
dr hab. Marcin Solarz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). 

 Następnie wpłynęły trzy pozytywne recenzje osiągnięcia naukowego oraz dorobku 
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Mirosława Mularczyka. Wszyscy recen-
zenci wnioskowali o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania habilitacyj-
nego. 

Członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z treścią recenzji, które zostały także 
zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 

Komisja habilitacyjna zebrała się na posiedzeniu w dniu 2 II 2018 r. Po przeprowa-
dzeniu dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że kandydat spełnia ustawowe kryteria ubie-
gania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Komisja w głosowaniu jawnym  jedno-
głośnie (tak – 7; nie – 0; wstrzymuję się – 0) podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydzia-
łu Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie nadania dr. Mirosławowi Mularczykowi stop-
nia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geografia. 
Uzasadnieniem uchwały są trzy jednoznacznie pozytywne recenzje, pozytywne opinie wyra-
żone przez członków Komisji w dyskusji oraz wynik głosowania nad  przyjęciem uchwały. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zapoznał Radę Wydziału z uchwałą Komisji wraz z uzasad-
nieniem. 

Dziekan zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem Komisji habilitacyjnej. W głosowa-
niu uczestniczyło 27 członków Rady Wydziału (spośród 28 uprawnionych do głosowania). 
W wyniku głosowania Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 27; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Mirosławowi Mularczykowi stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geografia. (załącznik nr 13 – 
Uchwała nr 55/2018). 

 
 
Ad 9.2. 
 
 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik przedstawił wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu-
łów o wyrażenie przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych zgody na przepro-
wadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej w dziedzinie Nauk  
o Ziemi, w dyscyplinie Geografia. Rada Wydziału została wskazana przez kandydatkę we 
wniosku skierowanym do Centralnej Komisji. Podstawę postępowania habilitacyjnego, 
wszczętego w dniu 2 II  2018 r., stanowi wymienione przez kandydatkę osiągnięcie naukowe 
– monografia pt. „Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus                 
municipium reciprocans” (Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017). 

W tajnym głosowaniu na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 27 osób. Oddano                
26 kart do głosowania. Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Szmigiel-
Rawskiej. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 56/2018). 

 
 
Ad 9.3. 
 
 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zgłosił wniosek w sprawie powołania członków Komisji                           
w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 25; nie – 1; wstrzymuję się – 0) powołała prof. dr. 
hab. Andrzeja Kowalczyka na recenzenta w Komisji habilitacyjnej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr. hab.                 
Waldemara  Wilka na sekretarza Komisji habilitacyjnej.   

W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 1) powołała dr hab. 
Małgorzatę Durydiwkę na członka Komisji habilitacyjnej.  
(załącznik nr 15 – Uchwała nr 57/2018). 
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Ad 9.4. 
 
 Promotor – dr hab. U. Somorowska, prof. UW pozytywnie zaopiniowała ukończoną 
rozprawę doktorską mgr. Maksyma Łaszewskiego pt. „Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie 
ustroju termicznego nizinnych rzek Mazowsza”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów 
rozprawy doktorskiej mgr. Maksyma Łaszewskiego. Dziekan podał do wiadomości, że Komi-
sja ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: 
prof. dr. hab. inż. Tomasza Okruszko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) i dr. hab. 
Mirosława Żelaznego (Uniwersytet Jagielloński). 

Dr hab. U. Somorowska, prof. UW omówiła sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 26 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wyznaczyła prof. dr. hab. inż. Tomasza Okruszko na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. 
Maksyma Łaszewskiego. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 26 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wyznaczyła dr. hab. Mirosława Żelaznego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr.            
Maksyma Łaszewskiego. 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się 
– 0) powołała komisję do przeprowadzania  egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą 
następujące osoby: 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 
4. dr hab. Maciej Dąbski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Maksyma                
Łaszewskiego, dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozy-
cję zaakceptowała.  
(załącznik nr 16 – Uchwała nr 58/2018). 
 
 
Ad 9.5. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr hab.               
Katarzyny Ostaszewskiej, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewo-
du doktorskiego mgr  Małgorzaty Romanowskiej na temat „Dźwięk w krajobrazie Warszawy”.  

Dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną 
oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr M. Romanowską rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 
przewód doktorski mgr  Małgorzaty Romanowskiej na temat „Dźwięk w krajobrazie Warsza-
wy”.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr Małgorzaty Romanowskiej i promotora pomocniczego.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 
dr hab. Katarzynę Ostaszewską, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 
dr Iwonę Szumacher na promotora pomocniczego. 
(załącznik nr 17  – Uchwała nr 59/2018). 
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Ad 10.1. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Dąbrowskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                       
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Dąbrowskiej na stanowisku adiunkta na 
pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik 
nr 18  – Uchwała nr 60/2018). 

 
 
Ad 10.2. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr. Tomasza Zaborowskiego na stanowisku adiunkta na Wy-
dziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od           
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 1; wstrzymuję się – 4) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Tomasza Zaborowskiego na stanowisku 
adiunkta  na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślo-
ny. (załącznik nr 19  – Uchwała nr 61/2018). 

 
 
Ad 10.3. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Krukowskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                         
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Krukowskiej na stanowisku adiunk-
ta  na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (za-
łącznik nr 20 – Uchwała nr 62/2018). 

 
 
Ad 10.4. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Popławskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                       
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Popławskiej na stanowisku adiunk-
ta  na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (za-
łącznik nr 21 – Uchwała nr 63/2018). 
 
 
Ad 10.5. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr. Macieja Kałaski na stanowisku asystenta na Wydziale 
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Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                     
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 2) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Macieja Kałaski na stanowisku asystenta  
na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (za-
łącznik nr 22 – Uchwała nr 64/2018). 
 
 
Ad 10.6. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia mgr. Adriana Ochtyry na stanowisku asystenta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                     
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Adriana Ochtyry na stanowisku asystenta na 
pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik 
nr 23 – Uchwała nr 65/2018). 
 
 
Ad 10.7. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia mgr. Maksyma Łaszewskiego na stanowisku asystenta na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę 
od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Maksyma Łaszewskiego na stanowisku asy-
stenta na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 
(załącznik nr 24 – Uchwała nr 66/2018). 
 
 
Ad 10.8. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr Elżbiety Rojan na stanowisku asystenta na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 1; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Elżbiety Rojan na stanowisku asystenta na 
pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik 
nr 25 – Uchwała nr 67/2018). 
 
 
Ad 10.9. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr. Macieja Lenartowicza na stanowisku starszego wykładow-
cy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Macieja Lenartowicza na stanowisku star-
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szego wykładowcy na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas 
nieokreślony. (załącznik nr 26 – Uchwała nr 68/2018). 
 
 
Ad 10.10. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr Katarzyny Grabowskiej na stanowisku starszego wykładow-
cy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy 
o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Katarzyny Grabowskiej na stanowisku starszego 
wykładowcy w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nie-
określony. (załącznik nr 27 – Uchwała nr 69/2018). 
 
 
Ad 10.11. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr. Mikołaja Madurowicza na stanowisku starszego wykładow-
cy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy 
o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 1; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Mikołaja Madurowicza na stanowisku star-
szego wykładowcy w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. (załącznik nr 28 – Uchwała nr 70/2018). 
 
 
Ad 10.12. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie przedłużenia zatrudnienia dr. Dariusza Woronko na stanowisku starszego wykładowcy 
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy 
o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Dariusza Woronko na stanowisku starszego wy-
kładowcy w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nie-
określony. (załącznik nr 29 – Uchwała nr 71/2018). 
 
 
Ad 10.13. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia mgr Kingi Kuleszy na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 40; nie – 2; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia mgr Kingi Kuleszy na stanowisku wykładowcy w wymiarze 
1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 30 
– Uchwała nr 72/2018). 
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Ad 10.14. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia mgr. Kamila Leziaka na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii                 
i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia mgr. Kamila Leziaka na stanowisku wykładowcy w wymia-
rze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 
31 – Uchwała nr 73/2018). 
 
 
Ad 10.15. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia mgr Moniki Lisowskiej na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii                  
i Studiów Regionalnych w wymiarze 0,35 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia mgr Moniki Lisowskiej na stanowisku wykładowcy w wymia-
rze 0,35 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik 
nr 32 – Uchwała nr 74/2018). 
 
 
Ad 10.16. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia mgr. Tomasza Paneckiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę od                         
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie zatrudnienia mgr. Tomasza Paneckiego na stanowisku wykładowcy w wymia-
rze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 
33 – Uchwała nr 75/2018). 
 
 
Ad 10.17. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia dr. Piotra Kociszewskiego na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geogra-
fii i Studiów Regionalnych w wymiarze 0,4 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Kociszewskiego na stanowisku wykładowcy                  
w wymiarze 0,4 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 
(załącznik nr 34 – Uchwała nr 76/2018). 
 
 
Ad 10.18. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia mgr Klaudii Peszat na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Stu-
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diów Regionalnych w wymiarze 1/3 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia mgr Klaudii Peszat na stanowisku wykładowcy w wymiarze 
1/3 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 35 
– Uchwała nr 77/2018). 
 
 
Ad 10.19. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stano-
wisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie gospodarki 
przestrzennej na pełny etat na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie 
konkursu na zatrudnienie na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Re-
gionalnych w zakresie gospodarki przestrzennej na pełny etat na czas określony od 1 X 2018 
r. do  30 IX 2019 r. (załącznik nr 36 – Uchwała nr 78/2018). 
 
 
Ad 10.20. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie powołania Komisji konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku wykła-
dowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie gospodarki przestrzennej 
na pełny etat na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2019 r. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – przewodniczący, 
2. dr hab. Marta Lackowska, 
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
4. dr Adam Gendźwiłł,  
5. dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin (Instytut Socjologii UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w na-
stępującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (przewodniczący)   42   0     0 
2. dr hab. Marta Lackowska       42   0     0 
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski       42   0     0 
4. dr Adam Gendźwiłł            42   0     0 
5. dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin      42   0     0  
(załącznik nr 37 – Uchwała nr 79/2018). 
 
 
Ad 10.21. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia dr Doroty Giriat na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określo-
ny od 1 X 2018 r. do 29 II 2020 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia dr Doroty Giriat na stanowisku starszego wykładowcy                  
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w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do                 
29 II 2020 r. (załącznik nr 38 – Uchwała nr 80/2018). 
 
 
Ad 10.22. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej 
na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze            
1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. dr hab. Irena Tsermegas – przewodnicząca, 
2. dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 
3. dr hab. Maciej Dłużewski, 
4. dr Ewa Malinowska,  
5. dr hab. Barbara Woronko (Wydział Geologii UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 
Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w na-
stępującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Irena Tsermegas (przewodnicząca)    42   0     0 
2. dr hab. Ewa Smolska, prof. UW      42   0     0 
3. dr hab. Maciej Dłużewski        42   0     0 
4. dr Ewa Malinowska           42   0     0 
5. dr hab. Barbara Woronko        42   0     0  
(załącznik nr 39 – Uchwała nr 81/2018). 
 
 
Ad 11. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 27 II 2018 r.  

Do protokołu została zgłoszona przez mgr K. Rucińską poprawka, dotycząca zmiany 
w punkcie 2 na str. 7 zdania: „Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że w dniu 12 II br. 
nastąpił odbiór zakończonych w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym prac budowlanych.” 
na zdanie: „Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że w dniu 12 II br. nastąpił odbiór od 
firm prac budowlanych, zakończonych w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym.”. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 34 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się 
– 0) przyjęła protokół ze zgłoszoną poprawką. 
 
 
Ad 12. 
 

M. Anusz podziękowała wszystkim osobom, które zadeklarowały chęć wygłoszenia 
wykładów podczas kolejnej edycji wydarzenia „Ogarnij Gegrę” w dniach 16-20 IV br. 

Przewodnicząca Samorządu Studentów zaprosiła do udziału w zawodach                  
„GeoBowling”, które odbędą się w dniu 4 IV br. o godz. 18. 

Mgr J. Papis przekazała informacje z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Socjalnych, 
które odbyło się w dniu 21 III br. Na posiedzeniu przedstawiono sprawozdanie z wykorzysta-
nia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (rozdysponowanych m.in. na 
dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego i świątecznego pracowników Uczelni). Mgr          
J. Papis – przewodnicząca Komisji Zapomogowej poinformowała o rozdysponowaniu części 
środków ZFŚS na zapomogi i zachęcała pracowników, doktorantów i studentów do korzysta-
nia z tej formy pomocy, nie tylko w przypadkach losowych. Na posiedzeniu Komisji Senackiej 
ds. Socjalnych poruszono także sprawę trudnej sytuacji finansowej trzech ośrodków wypo-
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czynkowych (w Łukęcinie, Kirach i Kościelisku), będących w posiadaniu Uniwersytetu War-
szawskiego.  

Dr hab. I. Łęcka wyjaśniła, że władze Uczelni podjęły starania zmierzające do uzy-
skania pozwolenia na rozbudowę ośrodka w Kirach. 

Mgr J. Papis przekazała prośbę o zgłaszanie uwag dotyczących badań okresowych 
prowadzonych przez Przychodnię Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prof. dr hab. J. Makowski poinformował, że dr Katarzyna Dembicz uzyskała w marcu 
br. stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że 30 III br. w Wielki Piątek dzień pracy bę-
dzie trwał do godz. 12. 
 Na zakończenie posiedzenia Dziekan złożył członkom Rady Wydziału życzenia świą-
teczne. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  
 


