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PORZĄDEK OBRAD 
1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego oraz sprawozdanie z posiedzenia „Małego” Senatu 

UW w dniach 17-19 V 2018 r. i posiedzenia Senatu UW w dniu 23 V 2018 r. 
3. Sprawa przekazania tytułu czasopisma „Africana Bulletin” Polskiemu Towarzystwu Afry-

kanistycznemu (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 
4. Informacje w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych 

(RODO) (ref. mgr K. Rucińska) 
5. Zgłoszenie kandydata do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica, przyznawanej 

przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN (ref. dr hab. B. Zagajewski) 
6. Sprawy tytułu naukowego i stopni naukowych:  

6.1. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu 
naukowego profesora dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. UW (ref. prof. dr hab.                 
M. Jędrusik) 

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

7. Sprawy osobowe (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik):  
7.1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Wirginii Aksztejn 

na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na peł-
nym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

7.2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Anny Dudek na sta-
nowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na 
pełnym etacie od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony 

7.3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Katarzyny Dudy-
Gromady na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych na pełnym etacie od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony 

7.4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Magdaleny Mostow-
skiej na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na 
pełnym etacie od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony 

7.5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Moniki Pękalskiej na 
stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym 
etacie od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony 

7.6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Edwina Raczko na 
stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym eta-
cie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

7.7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Urszuli Zawadz-
kiej-Pawlewskiej na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych w wymiarze 1/2 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

7.8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Pawła Winiar-
skiego na stanowisku asystenta naukowego na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych w wymiarze 0,3 etatu na czas określony od 1 VII 2018 r. do 30 IV 2019 r. 

7.9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Piotra Żubera na 
stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 
1/3 etatu od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony 

7.10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Pawła Kowalskiego 
na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
na pełnym etacie na czas określony od 1 X 2018 r. do 28 II 2021 r. 

8.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 IV 2018 r. 
9.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował przyjęcie porządku obrad.  

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) przyjęła porządek obrad. 

 
 

Ad 2. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 5 V br. zmarł prof. dr hab. Alojzy 
Woś – klimatolog z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im.              
Adama Mickiewicza.  Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą  ciszy. 

Dziekan wręczył prof. dr. hab. Janowi Matuszkiewiczowi dyplom nagrody jubileuszo-
wej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał studentom Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych: Katarzynie Bingoraj, Janowi Bawolikowi, Karolowi Goszczowi i Tomaszowi Królikowi 
podziękowanie z XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie za przeprowadzenie pod-
czas Tygodnia Kultury zajęć dla młodzieży z sześciu klas geograficznych. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publi-
kacje: „Zasoby wód płynących Polski. Uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany” prof. dr hab. 
Małgorzaty Gutry-Koryckiej (Wyd. IMGW – PIB, Warszawa 2018); „Historyczne zmiany po-
krywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego 
krajobrazu” współautorstwa prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza (Wyd. IGPZ PAN,                     
Warszawa 2017). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia „Małego” Senatu 
UW, które odbyło się w dniach 17-19 V 2018 r. w Klembowie k. Tłuszcza. Obrady poświęco-
ne były przygotowaniom do funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w warunkach no-
wej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani  
o postępach prac Komisji Sejmowej nad Ustawą. Przedstawione zostały prezentacje wyni-
ków działalności czterech zespołów rektorskich, dotyczące planowanej reformy struktury 
Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzonych studiów (m.in. utworzenia szkół doktorskich). 
Poinformowano o wynikających z zapisów nowej Ustawy planowanych zmianach w Statucie 
UW. Przedstawione zostały także aktualne problemy jednostek pozawydziałowych Uczelni.      

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
23 V 2018 r. Uczestników posiedzenia poinformowano o grantach Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych Uniwersytetowi Warszawskiemu. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie 
z działalności Fundacji UW oraz stwierdzono zgodność Regulaminu Samorządu Studentów 
UW z Ustawą. Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez Senat wniosków znalazł się wniosek 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych o zatrudnienie prof. dr. hab. Wiaczesława                
Andrejczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. 

Dziekan, nawiązując do informacji przedstawionych na posiedzeniu Senatu UW, za-
apelował do pracowników Wydziału o założenie indywidualnych kont w systemie ORCID, 
stanowiącym główną światową bazę informacji o autorach publikacji naukowych. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 24 IV br. 
Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów odrzuciło odwołanie Wydziału Geografii               
i Studiów Regionalnych od decyzji o ograniczeniu uprawnień Rady WGSR do nadawania 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. 
 Dziekan przekazał decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu Komi-
sji habilitacyjnej ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Szmigiel-
Rawskiej. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o działaniach zmierzających do utworzenia 
sieci czterech uniwersytetów europejskich: Nowej Sorbony, Uniwersytetu w Heidelbergu, 
Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu dzisiejszym w Chęci-
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nach odbywa się zjazd koordynatorów z wydziałów UW, uczestniczących w tej misji. Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych reprezentuje dr Anna Dudek. 

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o pracach nad przygotowaniem sprawozda-
nia z działalności publikacyjnej Wydziału w pierwszym półroczu 2018 r. Prodziekan zwróciła 
się z prośbą o pilne przekazanie mgr Ewie Plucie informacji o publikacjach nie wprowadzo-
nych do Polskiej Bibliografii Naukowej. Prodziekan przypomniała, że warunkiem uzyskania 
wynagrodzeń za publikacje zamieszczone w czasopismach z listy A jest wykazanie ich                
w PBN. 

Dr S. Dudek-Mańkowska podkreśliła, że rozliczenie środków przyznanych w 2017 r. 
na realizację badań statutowych (BST i DSM) powinno nastąpić do 31 V br. Władze dziekań-
skie nie mogły uwzględnić próśb o dłuższą niż kilka dni prolongatę tego terminu. Niewyko-
rzystane środki znajdą się w dyspozycji Wydziału. W uzasadnionych przypadkach będzie 
możliwość składania wniosków (z odpowiednim wyprzedzeniem) o dofinansowanie np. tłu-
maczenia tekstu, udziału w konferencji. Wnioski będą uwzględniane, o ile pozwolą na to 
możliwości finansowe Wydziału. 

Prodziekan wyjaśniła, że na Wydziale nadal obowiązuje zaostrzona dyscyplina finan-
sowa, ponieważ do tej pory władze rektorskie nie otrzymały informacji o przyznaniu Uniwer-
sytetowi Warszawskiemu na 2018 r. dotacji budżetowej i dotacji na badania statutowe.  

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o zwiększeniu przez Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych aktywności w zakresie pozyskiwania grantów ogólnowydziałowych. 
Ostatnio udało się uzyskać finansowanie dwóch projektów w ramach działalności upo-
wszechniającej naukę (DUN). Trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację pro-
jektu „Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn – edukacja młodzieży w zakresie ochrony 
zasobów i walorów środowiska geograficznego i działań służących zrównoważonemu rozwo-
jowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej” (koordynowanego przez dr Bożenę Kicińską) 
w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Finalizowany jest również wniosek na 
projekt dotyczący edukacji globalnej, obejmujący organizację zajęć dla uczniów i warsztatów 
dla nauczycieli. 

Dr S. Dudek-Mańkowska zaprosiła pracowników Wydziału do udziału w szkoleniu na 
temat ochrony praw własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Szkolenie 
zostanie przeprowadzone w dniu 20 VI br. w godz. 12.00-13.30 w sali 102.  

Prodziekan, zachęcając do uczestnictwa w różnych formach integracji, podziękowała 
za udział w Pikniku pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się w dniu                    
25 V br. w ogrodach Biblioteki UW. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o objęciu przez Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych patronatem dwóch liceów warszawskich. Planowane jest podpisanie umów 
patronackich z trzema kolejnymi liceami. 

R. Trzciński w imieniu Samorządu Studentów zaprosił członków Rady Wydziału na 
uroczyste Absolutorium osób kończących studia magisterskie na kierunkach Geografia               
i Gospodarka przestrzenna. Uroczystość odbędzie się w dniu 13 VI br. Część oficjalna roz-
pocznie się o godz. 11 w sali 102. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaprosiła na spotkanie z kandydatami na studia II stop-
nia, które zostanie zorganizowane w dniu 15 VI br. w godz. 15-18 w sali 102. Podczas spo-
tkania osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat zasad rekrutacji na studia oraz 
programów poszczególnych specjalności na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzen-
na. 

Prodziekan poinformowała, że harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej (rozpoczy-
nającej się w dniu 11 VI br.) został zamieszczony na stronie internetowej Wydziału. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że warunkiem zaliczenia seminarium 
dyplomowego jest obecność na zajęciach i wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wy-
mienionych w sylabusie przedmiotu (np. referowanie postępów pracy), a nie jedynie ukoń-
czenie pracy dyplomowej. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na dokończe-
nie przez mgr. Pawła Cywińskiego opieki (rozpoczętej przez prof. dr. hab. Macieja Jędrusika) 
nad pracą licencjacką. Rada Wydziału jednomyślnie wyraziła zgodę. 
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Prodziekan przypomniała, że w dniu 1 VI br. nie ma godzin dziekańskich i zajęcia dy-
daktyczne będą odbywać się zgodnie z planem. Ewentualne przełożenie zajęć na inny dzień 
należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem do Dziekanatu. 

Mgr K. Rucińska zwróciła się z prośbą o złożenie w Sekretariacie Wydziału podpisa-
nych oświadczeń o zapoznaniu się z zarządzeniem Rektora UW w sprawie przeciwdziałania 
mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim. 

Dyrektor podała do wiadomości, że 1 VI br. jest zgodnie z postanowieniem Rektora 
UW dniem wolnym (do odpracowania) dla pracowników nie będących nauczycielami akade-
mickimi. Osoby chętne mogą w tym dniu pracować, ponieważ budynek Wydziału będzie 
otwarty. 
 
 
Ad 3. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Afrykanistycznego – dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł zwróciła się z prośbą o roz-
ważenie możliwości przekazania Towarzystwu przez Wydział Geografii i Studiów Regional-
nych czasopisma „Africana Bulletin” wraz z numerem ISSN. Towarzystwo wyraża gotowość 
podjęcia się wydawania kolejnych numerów czasopisma.  

Dziekan podziękował za zgłoszoną w tej sprawie uwagę i poprosił dr. hab.                          
B. Zagajewskiego o komentarz. 

Dr hab. B. Zagajewski wyjaśnił, że obecnie dla wielu instytucji stało się opłacalne wy-
dawanie czasopism we współpracy z kilkoma jednostkami. Pozwala to obniżyć koszty wy-
dawnicze ponoszone przez daną instytucję oraz umożliwia pozyskanie niezależnych recen-
zentów. Dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych byłoby zatem ważne posiadanie 
udziału w wydawaniu „Africana Bulletin”. Dr hab. B. Zagajewski dodał, że odkupienie praw 
wydawniczych do tytułu wraz z numerem ISSN kosztuje obecnie na rynku czasopism co 
najmniej 50 tys. zł.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik, odnosząc się do komentarza, stwierdził, że „Africana               
Bulletin” jest czasopismem z tradycją i stanowi dla Wydziału wartość, której nie należy się 
pozbywać bez korzyści. Warto zatem zastanowić się, które rozwiązanie byłoby bardziej ko-
rzystne – wystąpienie z ofertą sprzedaży tytułu czy przystąpienie do konsorcjum wydawni-
czego. Dziekan przypomniał, że Wydział zaprzestał wydawania kilku czasopism w celu 
zmniejszenia rozdrobnienia działalności publikacyjnej. Zintegrowanie: „Africana Bulletin”, 
„Actas Latinoamericanas de Varsovia, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” i „Asia & Pacific 
Studies” z czasopismem „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” 
przyniosło dobry efekt. Odtwarzanie obecnie „Africana Bulletin” mogłoby zatem okazać się 
ryzykowne ze względu na pewną konkurencję dla „MG – RSD”. Takie rozwiązanie byłoby 
także sprzeczne z polityką wydawniczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
władz Uniwersytetu Warszawskiego. Władze rektorskie rygorystycznie selekcjonują uczel-
niane czasopisma pod względem ich wartości w dorobku indywidualnym i jednostek Uczelni, 
pozostawiając tytuły znajdujące się w dużych bazach abstraktowych (m.in. Scopus).  

Dziekan poprosił członków Rady Wydziału o wypowiedzi, które pozwolą na wypraco-
wanie wspólnego stanowiska w sprawie „Africana Bulletin” i uzgodnienie odpowiedzi na 
prośbę Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. 

W dyskusji nad sprawą czasopisma głos zabrali: dr hab. B. Lisocka-Jaegermann, 
prof. dr hab. A. Kowalczyk, dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW, prof. dr hab. A. Lisowski, dr 
hab. I. Łęcka, mgr J. Lechnio. 

Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann spytała, czy władze Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych zwróciły się do Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego z prośbą o wyja-
śnienia w sprawie planów dotyczących kontynuacji prowadzenia „Africana Bulletin”, które 
było czasopismem rozpoznawanym w świecie i stanowiło forum międzynarodowej dyskusji 
na tematy związane z Afryką. Zdaniem dyskutantki, należy stwierdzić, czy PTA  może być 
gwarantem zachowania dobrego imienia i jakości czasopisma oraz zapewnienia ciągłości 
jego wydawania. Wówczas można zastanowić się nad przekazaniem tytułu nieodpłatnie, dla 
dobra nauki. Podjęcie decyzji wymaga uzyskania szczegółowych informacji. 
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Prof. dr hab. A. Kowalczyk zauważył, że Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Afrykanistycznego jest pracownikiem Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, zatem można założyć, że „Africana Bulletin” pozostanie czasopismem 
uczelnianym. Profesor poparł rozwiązanie zaproponowane przez dr hab. B. Lisocką-
Jaegermann (przy zastrzeżeniu, że redakcja tytułu będzie związana z Uczelnią), stwierdza-
jąc, że w przypadku odmownej odpowiedzi na prośbę PTA czasopismo o tej tematyce bar-
dzo szybko pojawi się w innym ośrodku. Tegoroczne obrady V Kongresu Afrykanistycznego 
wykazały, że środowisko polskich afrykanistów jest bardzo liczne. Badania nad Afryką dy-
namicznie rozwijają się m.in. w Pelplinie (ośrodku prowadzącym własne wydawnictwo)                
i w Poznaniu. Profesor zaapelował do władz Wydziału o podjęcie przemyślanej decyzji, rów-
nież ze względu na potrzebę zachowania dobrych relacji z innymi jednostkami Uniwersytetu 
Warszawskiego zajmującymi się badaniami afrykanistycznymi: Wydziałem Historycznym, 
Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziałem Orientalistycznym. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW zaproponował rozważenie rozwiązania pośred-
niego – zachowania przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych praw do tytułu, stano-
wiącego pewną wartość. Obecnie trwałość na rynku wydawniczym jest bardzo cenna, także 
z punktu widzenia wskaźników i oceny parametrycznej. Profesor uznał, że mimo braku do-
statecznych środków finansowych na wydawanie czasopisma warto skonsultować się z rad-
cami prawnymi w sprawie ewentualnego zawarcia przez Wydział umowy wydawniczej. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk dodał, że w przypadku zawarcia umowy w skład komitetu 
redakcyjnego „Africana Bulletin” mogliby wejść przedstawiciele Wydziału, np. współpracująca 
z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym dr hab. Sylwia Kulczyk.  

Prof. dr hab. A. Lisowski uznał, że rozwiązanie zaproponowane przez prof. dr. hab.  
A. Kowalczyka jest godne rozważenia. „Africana Bulletin” było najstarszym spośród zamknię-
tych czasopism wydziałowych. Poprzednie władze dziekańskie proponowały udział w dal-
szym wydawaniu tytułu Wydziałowi Orientalistycznemu UW, którego pracownicy stanowili 
większość autorów zamieszczanych w czasopiśmie artykułów. Jednostka ta odmówiła jed-
nak współpracy ze względu na brak środków finansowych. Profesor poparł dążenie do pozo-
stawienia tytułu na Uniwersytecie Warszawskim i zaproponował władzom Wydziału rozpo-
częcie rozmów w tej sprawie z Przewodniczącą Zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykani-
stycznego. 

Dr hab. I. Łęcka wyjaśniła, że z prośbą w sprawie „Africana Bulletin” zwrócił się były 
pracownik Wydziału – dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW z Instytutu Etnologii i Antropologii Kul-
turowej UW. Wydawaniem czasopisma najbardziej zainteresowane okazało się Polskie To-
warzystwo Afrykanistyczne, które zostało założone w latach 90. XX wieku przez pracowni-
ków Instytutu Krajów Rozwijających się WGSR i rozwijało się bardzo dynamicznie. Obecnie 
PTA jest towarzystwem o charakterze naukowym, a Przewodnicząca Zarządu dba o rozwój 
współpracy zagranicznej. Zdaniem dyskutantki, przekazanie „Africana Bulletin” Towarzystwu 
zapewniłoby utrzymanie dobrego poziomu czasopisma. 

Mgr J. Lechnio wskazał na możliwość utrzymania czasopisma po zawarciu umowy 
wydawniczej z instytucją zewnętrzną, finansującą wydawanie tytułu. Z takiego rozwiązania 
skorzystała Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, wydająca „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 
finansowane ze środków ministerialnych. Dyskutant przypomniał, że Wydział Geografii i Stu-
diów Regionalnych wydawał czasopismo „EkoKadry” (do 2000 r. ukazało się 8 numerów)            
w ramach realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik, zamykając dyskusję, podziękował za przekazane opinie. 
Dziekan stwierdził, że władze Wydziału rozpoczną działania w sprawie „Africana Bulletin” od 
rozmów z Prorektorem UW ds. Naukowych – dr. hab. Maciejem Duszczykiem, ze względu 
na konieczność ustalenia stanowiska zgodnego z polityką wydawniczą władz Uczelni.                   
W przypadku uzyskania zgody na dalsze działania, powołany zostanie wydziałowy zespół              
i podjęte zostaną rozmowy z władzami Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. 
  
 
Ad 4. 
 
 Mgr K. Rucińska przekazała informacje na temat nowego Rozporządzenia Unii Euro-
pejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w dniu 25 V br.  
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Dyrektor prosiła o szczegółowe zapoznanie się z rozesłanymi materiałami, zawierają-
cymi Zarządzenie nr 51 Rektora UW w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersyte-
cie Warszawskim. 

Mgr K. Rucińska podkreśliła, że przekazywaną drogą elektroniczną korespondencję 
służbową należy kierować wyłącznie na adresy służbowe. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił uwagę na konieczność stosowania zasady „czystego 
biurka” przez osoby wykorzystujące podczas wykonywania obowiązków służbowych dane 
osobowe.  

Szczegółowe problemy dotyczące ochrony danych osobowych (związane m.in. z ko-
rzystaniem z poczty elektronicznej) poruszyli: dr D. Rucińska, prof. dr hab. P. Swianiewicz, 
R. Trzciński. Wyjaśnień w tych sprawach udzieliły mgr K. Rucińska i dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska. 

Mgr K. Rucińska i prof. dr hab. M. Jędrusik zachęcali pracowników Wydziału do 
udziału w szkoleniu na temat ochrony danych osobowych, które odbędzie się w dniu 20 VI 
br. w godz. 9.30-11.00 w sali 102.  
 
 
Ad 5. 
 
 Dr hab. B. Zagajewski przedstawił wniosek władz dziekańskich w sprawie zgłoszenia 
kandydatury dr  Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry i kandydatury dr Marleny Kycko do Nagrody 
Naukowej im. Stanisława Staszica, przyznawanej przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk                
o Ziemi PAN za wybitne i twórcze prace naukowe, przyczyniające się do rozwoju polskiej 
nauki.  
 Dr hab. B. Zagajewski, uzasadniając wniosek, podkreślił, że obie kandydatki mają              
w dorobku naukowym obronione rozprawy doktorskie oraz cykl wysoko punktowanych publi-
kacji. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 40 członków Rady Wydziału (spośród 
51 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1; głos nieważny – 1) wypowiedziała się za zgłoszeniem kandydatury dr Adriany               
Marcinkowskiej-Ochtyry do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica.  
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 40 członków Rady Wydziału (spośród 
51 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1; głos nieważny – 1) wypowiedziała się za zgłoszeniem kandydatury dr Marleny               
Kycko do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica.  
 
 
Ad 6.1. 
 
 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik poinformował, że dr hab. Marcin Solarz, prof. UW zwró-
cił się z prośbą o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w obsza-
rze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. Zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami należy powołać Zespół składający się z co najmniej pięciu pro-
fesorów tytularnych, reprezentujących dziedzinę nauki, w której wnioskowane jest nadanie 
tytułu. Zespół dokona oceny nadesłanych przez kandydata materiałów dotyczących dorobku 
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie powołania Zespołu do 
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Marcinowi Solarzo-
wi, prof. UW – w składzie: 
1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
5. prof. dr hab. Piotr Werner. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby, 
Rada Wydziału powołała Zespół w następującym składzie: 
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         tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (przewodniczący)  19   0     4  
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny     22   0     1  
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski      21   0     2  
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski         22   0     1  
5. prof. dr hab. Piotr Werner       19   2     2  
(załącznik nr 1 – Uchwała nr 93/2018). 
   
 
Ad 6.2. 
 

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

Podstawę wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie 
naukowe w postaci monografii dr. Mikołaja Madurowicza pt. „Ciągłość miasta. Prolegomena”   
(Wyd. UW, Warszawa 2017). Postępowanie zostało wszczęte przez Centralną Komisję ds. 
Stopni i Tytułów w dniu 29 IX 2017 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych                  
w dniu 31 X 2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania oraz wybrała sekreta-
rza, recenzenta i członka Komisji habilitacyjnej.  
 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała w dniu 12 XII 2017 r. (ze zmianą               
w dniu 16 I 2018 r.) Komisję habilitacyjną ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
dr. Mikołaja Madurowicza w składzie: 
przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan Sojkin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), 
sekretarz – dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski), 
recenzenci:  

prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski), 
dr hab. Iwona Sagan, prof. UG (Uniwersytet Gdański),  
prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 

członkowie Komisji: 
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). 

 Następnie wpłynęły trzy pozytywne recenzje osiągnięcia naukowego oraz dorobku 
naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego dr. Mikołaja Madurowi-
cza. Wszyscy recenzenci wnioskowali o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów po-
stępowania habilitacyjnego. 

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 10 V 2018 r. W posiedzeniu 
uczestniczyło 6 członków Komisji (spośród 7 powołanych). Po przeprowadzeniu dyskusji 
członkowie Komisji stwierdzili, że kandydat spełnia ustawowe kryteria ubiegania się o nada-
nie stopnia doktora habilitowanego. Komisja w głosowaniu jawnym  jednogłośnie (tak – 6; nie 
– 0; wstrzymuję się – 0) podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. Mikoła-
jowi Madurowiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, 
w dyscyplinie geografia. Uzasadnieniem uchwały są trzy jednoznacznie pozytywne recenzje, 
pozytywne opinie wyrażone przez członków Komisji w dyskusji oraz wynik głosowania nad  
przyjęciem uchwały. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zapoznał Radę Wydziału z uchwałą Komisji habilitacyjnej            
z dnia 10 V 2018 r. wraz z uzasadnieniem. 

Dziekan zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem Komisji habilitacyjnej. W głosowa-
niu uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 28 uprawnionych do głosowania). 
W wyniku głosowania Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Mikołajowi Madurowiczowi stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. (załącznik nr 2 – 
Uchwała nr 94/2018). 
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Ad 7.1. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia mgr Wirginii Aksztejn na stanowisku wykładowcy 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 uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 4; głos nieważny – 1) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia mgr Wirginii Aksztejn na stanowisku wy-
kładowcy na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślo-
ny. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 95/2018). 

 
 

Ad 7.2. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr Anny Dudek na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                        
1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 1; wstrzymuję się – 1; głos nieważny – 1) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr Anny Dudek na stanowisku starszego 
wykładowcy na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 IX 2018 r. na czas nieokre-
ślony. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 96/2018). 

 
 

Ad 7.3. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Dudy-Gromady na stanowisku starszego wykładowcy 
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 1; wstrzymuję się – 4; głos nieważny – 1) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Dudy-Gromady na stanowi-
sku starszego wykładowcy na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 IX 2018 r. na 
czas nieokreślony. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 97/2018). 

 
 

Ad 7.4. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Mostowskiej na stanowisku asystenta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                     
1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 38; nie – 1; wstrzymuję się – 0; głos nieważny – 1) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Mostowskiej na stanowisku 
asystenta na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 IX 2018 r. na czas nieokre-
ślony. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 98/2018). 

 
 

Ad 7.5. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr Moniki Pękalskiej na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geogra-
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fii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 IX 2018 r. na 
czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 1; głosy nieważne – 
2) wyraziła pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr Moniki Pękalskiej na stanowisku  
wykładowcy na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 IX 2018 r. na czas nieokre-
ślony. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 99/2018). 

 
 

Ad 7.6. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr. Edwina Raczko 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 uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 1; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia dr. Edwina Raczko na stanowisku adiunkta na pełnym eta-
cie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 8 – 
Uchwała nr 100/2018). 

 
 

Ad 7.7. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej 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 uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 2) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej na stanowisku wykła-
dowcy w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokre-
ślony. (załącznik nr 9 – Uchwała nr 101/2018). 

 
 

Ad 7.8. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia mgr. Pawła Winiarskiego na stanowisku asystenta naukowego na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 0,3 etatu na podstawie umowy 
o pracę na czas określony od 1 VII 2018 r. do 30 IV 2019 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 1; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia mgr. Pawła Winiarskiego na stanowisku asystenta nauko-
wego wymiarze 0,3 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 VII 2018 r. do 
30 IV 2019 r. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 102/2018). 

 
 

Ad 7.9. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Żubera na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii            
i Studiów 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 uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 3; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Żubera na stanowisku wykładowcy w wymiarze 
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1/3 etatu na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 11 
– Uchwała nr 103/2018). 

 
 

Ad 7.10. 
 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii                        
w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Kowalskiego na stanowisku starszego wykładowcy na Wy-
dziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na 
czas określony od 1 X 2018 r. do 28 II 2021 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 38; nie – 2; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Kowalskiego na stanowisku starszego wykładow-
cy na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do                 
28 II 2021 r. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 104/2018). 

 
 
Ad 8. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 24 IV 2018 r. 
 Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek.  
 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 protokół. 
 
 
Ad 9. 
 

Dr J. Korycka-Skorupa podała do wiadomości, że laureatem X Ogólnopolskiego Kon-
kursu Prac Dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji został Daniel Sob-
czyński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, przygotowujący pod kierunkiem dr 
Izabeli Karszni pracę licencjacką pt. „Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego”. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz poinformował, że w tegorocznej 15. edycji Konkursu wy-
dawnictwa Wolters Kluwer i miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wyróżnienie otrzymał  
absolwent WGSR – Łukasz Komorowski za pracę magisterską pt. „Dopłaty do lokalnego 
transportu zbiorowego. Co zmienia bezpłatna komunikacja publiczna?”. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz zakomunikował, że wraz z mgr Anną Kurniewicz otrzy-
mał nagrodę na dorocznej Konferencji NISPACEE (The Network of Institutes and Schools of 
Public Administration in Central and Eastern Europe) za współautorstwo najlepszego refera-
tu porównawczego na temat politycznego cyklu budżetowego w opłatach za usługi lokalne                        
w Polsce i Bułgarii.  

Prof. dr hab. M. Czerny podała do wiadomości, że mgr Ada Górna uzyskała nagrodę 
na Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców za najlepszy referat, dotyczący zagad-
nień rolnictwa miejskiego.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaprosił wszystkich pracowników Wydziału na spotkanie               
z władzami dziekańskimi, poświęcone sprawom bieżącym. Spotkanie odbędzie się 20 VI br. 
w godz. 11-12 w sali 102.  
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


