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1.      Przyjęcie porządku obrad. 
2.      Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzenia Senatu z dnia 3.04.2019 r.  

   oraz „Małego” Senatu z  dnia 13.04.2019 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
3.      Wyniki oceny okresowej nauczycieli akademickich WGSR (ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk). 
4.      Uchwała w sprawie uchylenia obowiązywania Wydziałowej Karty Oceny Pracownika Naukowo-   

   Dydaktycznego i Dydaktycznego (ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk).  
5.      Wybory uzupełniające do Wydziałowej Komisji Oceniającej (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.). 
6.    Sprawy stopni naukowych 
6.1    Uchwała w sprawie poparcia wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

   dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. Andrzej Lisowski). 
6.2    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Ząbeckiego, powołanie  

   komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej oraz wskazanie komisji,  
          przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk). 
6.3    Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Natalii Łukasiewicz pt. „Dostępność muzeów w Polsce  

   (na przykładzie muzeów archeologicznych)” i wyznaczenie promotora (ref. prof. dr hab. Maciej  
   Jędrusik i dr hab. Małgorzata Durydiwka). 

7.    Sprawy osobowe   
7.1    Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza 

     na stanowisku profesora nadzwyczajnego na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej  na 1/4 etatu  
     na czas określony od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. (ref. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk). 

7.2    Uchwała w sprawie poparcia wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Elwiry Żmudzkiej 
     na stanowisku profesora uczelnianego na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na cały etat  
     od 1.12.2019 r. na czas nieokreślony (ref. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk). 

7.3    Powołanie komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Tomasza Witesa 
   na stanowisku asystenta na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej  na cały etat  
   od 1.10.2019 r. na czas nieokreślony (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.). 

7.4    Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Ewy Wilk na WGSR  
   w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych na stanowisku asystenta na 1/2 etatu 
   od 1.10.2019 r. na czas nieokreślony (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.). 

7.5    Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła Cywińskiego  
   na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej na stanowisku wykładowcy na 1/2 etatu  
   od 1.10.2019 r. na czas nieokreślony (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.). 

7.6    Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia mgr. Artura Surowieckiego  
   na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na stanowisku wykładowcy na 1/2 etatu na czas 
określony  
   od 1.10.2019 r. do 28.02.2022 r. (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.). 

8.    Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.03.2019 r. 
9.    Sprawy bieżące. 

  
 
 

Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 

Ad 1. 



 

Dziekan zgłosił wniosek o przyjęcie porządku obrad. Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła 
przedstawiony porządek obrad. 
 

Ad 2. 

 
  Prof. dr hab. M. Jędrusik ogłosił 19.04.2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich 

pracowników WGSR oraz poinformował, że w dniach 19-22.04.2019 r. budynek Wydziału będzie 

zamknięty. 

Dziekan podał do wiadomości, że do działu Geografia Fizyczna czasopisma „Miscellanea 

Geographica – Regional Studies on Development” dołączył nowy redaktor tematyczny – dr Mariusz 

Potocki (The University of Maine, USA). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że od 12.04.2019 r. dla samodzielnych pracowników 

naukowych została otwarta możliwość głosowania nad kandydatami do Rad Doskonałości Naukowej. 

Każdy z uprawnionych pracowników może oddać 3 głosy. Osoby, które zgłosiły 2 dyscypliny mogą 

głosować do Rad obu dyscyplin. Dziekan poprosił prof. dr. hab. A. Lisowskiego o zabranie głosu w tej 

sprawie.  

Prof. dr hab. A. Lisowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komitetu Nauk 

Geograficznych, na którym dyskutowano sprawę przyszłego składu Rad Doskonałości Naukowej 

dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i 

środowisku.  

Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że do Rady Doskonałości Naukowej dyscypliny 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna zostało zgłoszonych 6 kandydatów: 

prof. dr hab. T. Kaczmarek (UAM), prof. dr hab. T. Komornicki (IGiPZ PAN), prof. dr hab. E. 

Kucharska-Stasiak (UŁ), prof. dr hab. P. Swianiewicz (UW), prof. dr hab. D. Szymańska (UMK), prof. 

dr hab. R. Źróbek (UWM). Kandydatami do Rady Doskonałości Naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i 

środowisku są: prof. dr hab. M. Degórski (IGiPZ PAN), prof. dr hab. Z. Jary (UWr), prof. dr hab. L. 

Kolendowicz (UAM), prof. dr hab. A. Krężel (UG), prof. dr hab. J. Napiórkowski (Instytut Geofizyki 

PAN), prof. dr hab. J. Nastula  (Centrum Badań Kosmicznych PAN), prof. dr hab. T. Peryt (PIG), prof. 

dr hab. Z. Ustrnul (UJ),  prof. dr hab. J. Wiktor (Instytut Oceanologii PAN), prof. dr hab. Z. Zwoliński 

(UAM). Zwrócił uwagę, że warto dążyć, aby w gronie osób wybranych do Rady Doskonałości 

Naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku znalazł się geograf. 

Prof. dr hab. A. Lisowski podał do wiadomości, że do nagrody im. E. Romera zgłoszono 7 prac 

doktorskich, w tym rozprawę dr. M. Łaszewskiego. Poinformował również, że do nagrody Medalu im. 

W. Pola zgłoszono sześć kandydatur. Przypomniał, że kandydatem z WGSR jest prof. dr hab. A. 

Richling. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informacje z posiedzenia Senatu z dnia 3.04.2019 r. oraz 

„Małego” Senatu z dnia 13.04.2019 r. Najważniejsze wątki obu spotkań dotyczyły rozwiązań 

naukowych, strukturalnych, administracyjnych na UW w związku z zapisami Ustawy 2.0. Rozwiązania 

te mają być regulowane przez nowy Statut UW. Zapisy w projekcie Statutu wzbudziły wśród 

senatorów liczne zastrzeżenia. Senatorowie wyrazili zaniepokojenie propozycjami zespołu 

rektorskiego dotyczącymi zasad funkcjonowania UW od 1.10.2019 r. (w tym roli wydziałów w 

przyszłej strukturze uczelni).  

W trakcie obrad Senatu Prorektor M. Duszczyk przedstawił propozycje wskaźników dla oceny 

okresowej pracowników naukowych na UW, awansów adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego 

na stanowisko profesora uczelni czy wyborów do rad naukowych dyscyplin. Powinny być brane pod 

uwagę osiągnięcia z ostatnich 4-5 lat przed oceną lub po uzyskaniu stopnia doktora. Kandydat 

powinien spełniać kilka z poniższych kryteriów (ich liczba może się różnić w zależności od dziedziny 

lub dyscypliny): 



- obecność w jednej z dwóch baz danych: Scopus lub/i Web of Science; 

- artykuł lub/i monografia we współautorstwie z naukowcem z zagranicy; 

- monografia i/lub rozdział w monografii z drugiego poziomu;  

- monografia z pierwszego poziomu nagrodzona w prestiżowym konkursie; 

- artykuł naukowy czasopiśmie indeksowanym w Scopus lub/i Web of Science; 

- publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych; 

- kierowanie całością lub polską częścią grantu międzynarodowego finansowanego ze środków 

zagranicznych (w tym środków UE); 

- kierowanie grantem naukowym przyznanym przez jedną z następujących polskich instytucji: NCN, 

NCBiR, Fundacja Nauki Polskiej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; 

- mobilność międzynarodowa: co najmniej 3-miesięczny pobyt za granicą na uczelni lub w instytucie 

badawczym; 

- wypromowanie doktora lub/i opieka naukowa nad doktorantem, który uzyskał grant naukowy. 

Dziekan poprosił o przekazywanie uzupełnień lub zmian do propozycji Prorektora. 

 Dziekan poinformował, że władze dziekańskie przygotują informacje jak najlepiej przygotować 

się do ewaluacji na WGSR. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że czasopismo „Prace i Studia Geograficzne” 

zostało umieszczone w bazie Scopus na odpowiedniej liście. 

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że po przygotowaniu przewodnika dotyczącego 

przyszłej parametryzacji zostanie on rozesłany pracownikom. 

Prodziekan poprosiła pracowników o terminowe wypełnianie wymaganych oświadczeń. 

Przypomniała, że oświadczenia dotyczące dyscyplin wiążą się z przypisywaniem publikacji do 

odpowiednich dyscyplin.  

 

Wobec przybycia zaproszonych na posiedzenie Rady Wydziału prof. dr. hab. Andrzeja 

Rosnera i prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego Dziekan zarządził rozpatrzenie punktu 6.1.  

 

Ad 6.1.  

Przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad w posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczyło 

dwóch (spośród pięciu wyznaczonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych) 

recenzentów dorobku dr hab. Wioletty Kamińskiej, prof. UJK: prof. dr hab. Andrzej Rosner (Instytut 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) i prof. dr hab. Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański). Trzej 

pozostali recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Maik (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), prof. dr 

hab. Tadeusz Marszał (Uniwersytet Łódzki) i prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet 

Śląski) byli nieobecni. 

Po powitaniu recenzentów prof. dr hab. Maciej Jędrusik przekazał głos Przewodniczącemu 

Zespołu ds. postępowania o nadanie dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK tytułu naukowego 

profesora w dziedzinie nauk o Ziemi - prof. dr. hab. Andrzejowi Lisowskiemu  

Przewodniczący Zespołu zwrócił się do Rady Wydziału z pozytywnym wnioskiem Zespołu w 

sprawie nadania dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK tytułu naukowego profesora w dziedzinie 

nauk o Ziemi (załącznik nr 1 – wniosek Zespołu). Przypomniał, że przed posiedzeniem członkom 

Rady Wydziału rozesłano treść wniosku.  

Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że wniosek został uzasadniony pozytywną oceną 

dorobku naukowo-badawczego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej Kandydatki, zawartą we 

wszystkich recenzjach. Wszyscy recenzenci zaznaczyli, że dorobek naukowy dr hab. W. Kamińskiej, 

prof. UJK jest bogaty, zróżnicowany i znaczący pod względem merytorycznym. Zdaniem wszystkich 

recenzentów, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Kandydatki uzasadniają wniosek o 



nadanie tytułu naukowego profesora. Prof. dr hab. A. Lisowski podkreślił, że członkowie Zespołu ds. 

postępowania o nadanie tytułu jednomyślnie poparli wniosek.  

Następnie głos zabrał recenzenci – prof. dr hab. Andrzej Rosner i prof. dr hab. Tadeusz 

Palmowski.  

Prof. dr hab. A. Rosner podkreślił rozległą działalność organizacyjną Kandydatki, osiągnięcia 

dydaktyczne oraz Jej umiejętność tworzenia zespołów badawczych. Recenzent jednoznacznie poparł 

nadanie dr hab. W. Kamińskiej, prof. UJK tytułu naukowego profesora. 

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski stwierdził, że dr hab. W. Kamińska, prof. UJK jest 

ukształtowanym naukowcem, uznanym w Polsce i za granicą. Recenzent podkreślił wagę 

zainteresowań badawczych Kandydatki, Jej wkład w rozwój geografii oraz aplikacyjny charakter 

badań prowadzonych przez dr hab. W. Kamińską, prof. UJK. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski 

zgodził się z Przedmówcą w kwestii aktywności organizacyjnej Kandydatki. Zwrócił uwagę na 

umiejętność łączenia przez dr hab. W. Kamińską, prof. UJK działalności naukowo-badawczej z 

działalnością dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską. Kończąc wypowiedź, prof. dr hab. 

Tadeusz Palmowski zdecydowanie wypowiedział się za nadaniem dr hab. W. Kamińskiej, prof. UJK 

tytułu naukowego profesora.  

Następnie prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że w 2017 r. uczestnicy Rady Wydziału 

dyskutowali nad sprawą Kandydatki. Biorąc pod uwagę ówczesne wypowiedzi oraz pozytywne opinie 

recenzentów, prof. dr hab. M. Jędrusik przychylił się do wniosku o nadanie dr hab. W. Kamińskiej, 

prof. UJK tytułu naukowego profesora. 

Dziekan zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem Zespołu.  

W głosowaniu uczestniczyło 25 członków Rady Wydziału (spośród 29 uprawnionych do 

głosowania). W wyniku głosowania Rada Wydziału większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję 

się – 2) poparła wniosek w sprawie nadania dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK tytułu naukowego 

profesora w dziedzinie nauk o Ziemi. 

 (załącznik nr 2 – Uchwała nr 52/2019) 

 

Ad 2. - c.d. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że na Radzie Wydziału w lutym b.r. została 

przyjęta propozycja opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020. W związku z brakiem 

spójności między kosztorysem opracowanym dla studiów niestacjonarnych i tabelą opłat za usługi 

edukacyjne na tych studiach, błędne zapisy w tabeli zostały poprawione. Ponieważ nie ma 

konieczności głosowania nas stosowną uchwałą, tabela z wprowadzonymi zmianami jest do wglądu.  

 Do Dziekanatu zostały złożone tabele z pensum planowanym na rok akademicki 2019/2020. 

Prodziekan ds. Studenckich będzie prowadziła rozmowy z osobami mającymi niedopensum (jeżeli po 

doliczeniu 60 godzin nieregularnych do godzin z tabel nadal występują braki w pensum). Prodziekan 

poinformowała, że w związku z brakiem obsady niektórych zajęć będzie kontaktowała się z 

kierownikami specjalności.  

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że zwróci się do pracowników dydaktycznych z 

prośbą o wyrażenie zgody na nadpensum. Tabele z wyliczeniami pensum zostaną przekazane do 

poszczególnych jednostek. Prodziekan zwróciła się do pracowników, którzy w planowanym pensum 

nie uwzględnili zajęć na studiach niestacjonarnych, ponieważ mają pensum wypełnione zajęciami na 

studiach stacjonarnych. Poprosiła, aby osoby te w przypadku wyrażenia zgody na poprowadzenie 

zajęć na studiach niestacjonarnych, dopisały na dole tabeli: „pensum plus”. Prodziekan zwróciła się z 

prośbą, aby zajęcia prowadzone dla innych jednostek UW, których nie można było wpisać do 

planowanego pensum, dopisać pod tabelą. 



 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że 24.04.2019 r. studenci będą wybierali 

proseminaria na kierunku geografia. Zostały zgłoszone 4 proseminaria z geografii fizycznej, 3 

proseminaria z geografii społeczno-ekonomicznej, 2 proseminaria na specjalności geoinformatyka. 

 Prodziekan przekazała informację, że na WGSR zostało zarejestrowane Koło Naukowe 

Gospodarki Przestrzennej Europa-Culture Urbium (opiekun dr hab. J. Kwiatkowski). 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że od 1.10.2019 r. zarządzanie procesem 

kształcenia zostaje przekazane na mocy Ustawy 2.0 bezpośrednio rektorowi. Dodała, że w bieżącym 

semestrze Wydział jest intensywnie kontrolowany ze strony władz rektorskich w zakresie 

terminowości rozliczania, wpisywania ocen, składania dokumentów. 

 Prodziekan przedstawiła kalendarz sesji letniej. Sesja rozpoczyna się 19.06.2019 r. Zaliczenia 

ćwiczeń do przedmiotów kończących się egzaminem muszą być wpisane do 08.06.2019 r. Oceny z 

egzaminów powinny być wpisane do 06.07.2019 r. Zaliczenia przedmiotów kończących się 

zaliczeniem muszą zostać wpisane do 14.06.2019 r., a oceny z zajęć ogólnouniwersyteckich - do 

końca sesji. Zaliczenia seminariów kończących na II roku studiów magisterskich i na III roku studiów 

licencjackich muszą zostać wpisane do 16.07.2019 r. Jeśli studenci tych lat nie zaliczą seminarium 

nie z powodu niezłożenia pracy, ale niedopełnienia innych obowiązków, należy im wpisać 

„niezaliczenie”. Zaliczenie tych zajęć będzie mogło nastąpić w drugim terminie. 

Prodziekan poinformowała, że roku akademickim 2018/2019 egzaminy dyplomowe odbędą się 

w następujących terminach: 1 tura: 24.06 – 04.07.2019 r., 2 tura: 15 – 31.07.2019 r., 3 tura: 03 – 

19.09.2019 r. Nie przewiduje się egzaminów dyplomowych w innych terminach. Prodziekan 

przypomniała, że studenci mający zgodę na przedłużenie studiów muszą odbyć egzamin dyplomowy 

w pierwszej turze. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że studenci, którzy zdadzą egzaminy 

dyplomowe do 19.09.2019 r. otrzymają dyplom ukończenia Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych UW. Studenci, którzy będą ukończą studia po tym terminie, otrzymają dyplom 

ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prodziekan poprosiła pracowników, aby nie przeprowadzali wszystkich zaliczeń w ostatnim 

tygodniu zajęć. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w dniu 15.04.209 r odbyło się spotkanie z 

prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dotyczące organizacji procesu kształcenia od roku 

2019/2020. 

 Na spotkaniu przypomniano, że od 1.10.2019 kształcenie będzie realizowane poza 

wydziałami. Szczegóły organizacji procesu kształcenia nie są jeszcze znane.  

Od roku akademickiego 2019/2020 będzie obowiązywał jednolity system antyplagiatowy dla 

wszystkich prac pisanych przez studentów. Prodziekan poinformowała, że 17.05.2019 r. odbędzie się 

szkolenie dotyczące tego systemu i zachęcała do udziału w nim. 

W trakcie spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca regulaminu studiów na UW. Prodziekan 

przypomniała, że sylabus będzie regulował zasady zaliczania przedmiotu, w tym zasady dotyczące 

obecności na zajęciach. Możliwe jest wymaganie 100% obecności na zajęciach. Wówczas studenci 

muszą mieć możliwości zaliczenia w innym terminie zajęć, w których nie mogli uczestniczyć (np. z 

inną grupą, w ramach konsultacji). W trakcie spotkania zaproponowano, aby studenta można było 

skreślić z listy studentów najwcześniej po 6 tygodniach od rozpoczęcia zajęć, jeżeli z 3 przedmiotów 

przekroczy limit nieobecności na zajęciach. Jeżeli student przekroczy z danego przedmiotu limit 

nieobecności, powinno być to zgłoszone do Dziekanatu ds. Studenckich. Student nie powinien już 

uczestniczyć w tych zajęciach. Zaproponowane zasady będą obowiązywały, gdy zostanie 

zatwierdzony regulamin studiów na UW. 

Na spotkaniu dyskutowano zasady obsady zajęć na poszczególnych kierunkach studiów od 

roku akademickiego 2020/2021. Dyrektor kolegium dydaktycznego będzie miał prawo sięgać do 

zasobów ludzkich całego UW. Będzie prowadzić konsultacje dotyczące obsady zajęć z dziekanami 



wydziałów, na których dotychczas dane kierunki studiów były realizowane. Prowadzenie danych zajęć 

przez pracownika będzie w dużym stopniu uzależnione od oceny tych zajęć przez studentów. 

 Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. podał do wiadomości, że pracownicy otrzymali pismo od prof. dr. 

hab. A. Tarleckiego dotyczące rozliczenia podatkowego. Prorektor informuje o niewłaściwym 

naliczeniu podatku za ostanie miesiące roku 2018. Do końca kwietnia 2019 r. Kwestura UW nie jest w 

stanie skorygować błędu wszystkim pracownikom. Można to zrobić we własnym zakresie lub 

skorygować podatek po okresie rozliczenia podatkowego. 

 Prodziekan przekazał informację, że można już składać podania do BSS o dofinansowanie 

wypoczynku wakacyjnego pod warunkiem zaplanowania urlopu w wymaganym wymiarze. 

 

Ad 3. 

 

 Prof. dr hab. A. Kowalczyk – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Oceniającej przedstawił 

wyniki pierwszej tury oceny okresowej pracowników. Wszystkie oceniane osoby otrzymały ocenę 

pozytywną. Przewodniczący poinformował, że dokumenty dla pracowników, którzy będą poddani 

ocenie w drugim terminie zostały rozesłane. Drugi termin oceny zakończy się około 15 czerwca. 

Trzeci tura oceny okresowej pracowników odbędzie się po przerwie wakacyjnej. 

  

Ad 4. 

 

 Prof. dr hab. A. Kowalczyk zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie uchylenia 

dotychczasowego obowiązywania Wydziałowej Karty Oceny Pracownika Naukowego i 

Dydaktycznego. Wniosek uzasadnił obowiązywaniem zarządzenia nr 98 Rektora UW, które 

wprowadza parametryczne zasady oceny okresowej pracowników. Elementy parametryczne w 

Wydziałowej Karcie Oceny są powtórzeniem kryteriów oceny uniwersyteckiej. 

 W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 40 członków Rady Wydziału (spośród 51 

uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się - 0) poparła 

zgłoszony wniosek. 

(załącznik nr 3 – Uchwała nr 53/2019) 

 

Ad. 5. 

 

Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie głosowania 

nad kandydaturą dr. M. Lenartowicza do Wydziałowej Komisji Oceniającej. Poinformował, że są to 

wybory uzupełniające w związku ze zmianą kategorii zatrudnienia dr P. Pokojskiej, która dotychczas 

była członkiem Komisji reprezentując grupę wykładowców i starszych wykładowców.  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 40 członków Rady Wydziału (spośród 51 

uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się - 2) 

powołała dr. M. Lenartowicza w skład Wydziałowej Komisji Oceniającej. 

 

Ad 6.2. 

 

 Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że została ukończona praca doktorska mgr. 

Krzysztofa Ząbeckiego pt.: „Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec 

języków rdzennych” (promotor: dr hab. B. Lisocka-Jaegermann).  

Komisja Doktorska w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii 

społeczno-ekonomicznej w głosowaniu internetowym poparła dwie kandydatki na recenzentki 

rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Ząbeckiego: dr hab. Lucynę Przybylską, prof. ndzw. (Katedra 



Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego) i dr hab. Katarzynę 

Krzywicką, prof. ndzw. (Wydział Politologii UMCS).  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród 29 

uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyznaczyła 

dr hab. Lucynę Przybylską, prof. ndzw. na recenzentkę rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa 

Ząbeckiego.  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród 29 

uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyznaczyła 

dr hab. Katarzynę Krzywicką, prof. ndzw. na recenzentkę rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa 

Ząbeckiego.  

Dziekan powołał komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej, w skład której wchodzą następujące osoby:  

1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. ucz.  – przewodnicząca, 

2. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz., 

3. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  

4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Ząbeckiego, 

dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją Doktorską w dziedzinie nauk o 

Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału 

jednomyślnie propozycję zaakceptowała. 

(załącznik nr 4 – Uchwała nr 54/2019) 

 

Ad 6.3. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekunki rozprawy doktorskiej – dr hab. Małgorzaty 

Durydiwki o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii 

Łukasiewicz pt. „Dostępność muzeów w Polsce (na przykładzie muzeów archeologicznych)”. 

 Dr hab. Małgorzata Durydiwka przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 

zaawansowania przygotowywanej przez mgr N. Łukasiewicz rozprawy.  

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 2; wstrzymuję się – 2) postanowiła wszcząć przewód 

doktorski mgr Natalii Łukasiewicz na temat „Dostępność muzeów w Polsce (na przykładzie muzeów 

archeologicznych)”. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy 

doktorskiej mgr Natalii Łukasiewicz. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 2) postanowiła wyznaczyć dr hab. 

Małgorzatę Durydiwkę na promotorkę rozprawy doktorskiej.  

 (załącznik nr 5 - Uchwała nr 55/2019) 

 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do prof. dr. hab. W. Andrejczuka o przedstawienie 

kolejnych dwóch podpunktów porządku obrad. Dziekan przypomniał, że wnioski w obu sprawach 

zostały rozesłane członkom Rady Wydziału drogą mailową. 

Ad 7.1. 
 

 Prof. dr hab. W. Andrejczuk przedstawił wniosek Komisji w sprawie przedłużenia zatrudnienia 

prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku profesora na WGSR w Katedrze Geografii 

Fizycznej na ¼ etatu na czas określony od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. (załącznik nr 6 – wniosek 



Komisji). Prof. dr hab. W. Andrejczuk poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z materiałami 

dotyczącymi dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. Jana 

Matuszkiewicza, jednogłośnie opowiedziała się za przedłużeniem zatrudnienia. 

 Dziekan zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 3) wyraziła poparcie w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku profesora na WGSR w 

Katedrze Geografii Fizycznej na ¼ etatu na czas określony od 1.09.2019 r. do 31.08.2019 r. 

 (załącznik nr 7 - Uchwała nr 56/2019) 

Ad 7.2. 

 

 Prof. dr hab. W. Andrejczuk przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. 

Elwiry Żmudzkiej, prof. ucz. na stanowisku profesora uczelnianego na WGSR w Katedrze Geografii 

Fizycznej na cały etat na czas nieokreślony od 1.12.2019 r. (załącznik nr 8 – wniosek Komisji). Prof. 

dr hab. W. Andrejczuk poinformował, że Komisja rozpatrująca przedłużenie zatrudnienia dr hab. E. 

Żmudzkiej, prof. ucz. zapoznała się z materiałami dotyczącymi Jej dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego oraz z dwiema pozytywnymi opiniami dotyczącymi tego dorobku 

autorstwa prof. dr hab. J. Wibig i prof. dr. hab. K. Migały. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za 

przedłużeniem zatrudnienia dr hab. E. Żmudzkiej, prof. ucz. 

 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. oraz prof. dr hab. M. Jędrusik poparli wniosek w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr hab. E. Żmudzkiej, prof. ucz. 

 Dziekan zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 39 osób, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła poparcie w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr hab. E. Żmudzkiej, prof. ucz. na stanowisku profesora uczelnianego na 

WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na cały etat na czas nieokreślony od 1.12.2019 r. 

 (załącznik nr 9 - Uchwała nr 57/2019) 

 

Ad 7.3. 
 

Dr. hab. M. Solarz, prof. ucz. zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie powołania 

komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Tomaszowi Witesowi na stanowisku 

asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i 

Politycznej na cały etat na czas nieokreślony od 01.10.2019 r.  

Prodziekan zaproponował następujący skład komisji:  

1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący,  

2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 

3. dr Anna Dudek,  

4. dr Marta Derek, 

5. prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (Wydział Orientalistyczny). 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, Rada 

Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie:    

tak  nie  wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk   40  0  0 

2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski  40  0  0 

3. dr Anna Dudek    40  0  0 

4. dr Marta Derek     40  0  0 

5. prof. dr hab. Katarzyna Pachniak   40  0  0. 

(załącznik nr 10 - Uchwała nr 58/2019) 



 

Ad 7.4. 
 
   Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr Ewy Wilk na stanowisku asystenta na WGSR w Katedrze Geomatyki i 

Systemów Informacyjnych na 1/2 etatu na czas nieokreślony od 01.10.2019 r. 

   W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 2) wyraziła poparcie w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr Ewy Wilk na stanowisku asystenta na WGSR w Katedrze Geomatyki i 

Systemów Informacyjnych na 1/2 etatu na czas nieokreślony od 01.10.2019 r. 

 (załącznik nr 11 – Uchwała nr 59/2019) 

 
 
Ad 7.5. 
 
   Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła Cywińskiego na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i 

Politycznej na stanowisku wykładowcy na 1/2 etatu od 1.10.2019 r. na czas nieokreślony. 

   W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 41 osób, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła poparcie w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła Cywińskiego na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i 

Politycznej na stanowisku wykładowcy na 1/2 etatu od 1.10.2019 r. na czas nieokreślony. 

   (załącznik nr 12 – Uchwała nr 60/2019) 

 
Ad 7.6. 
   
   Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

zatrudnienia mgr. Artura Surowieckiego na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na stanowisku 

wykładowcy na 1/2 etatu na czas określony od 1.10.2019 r. do 28.02.2022 r.   

   W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 41 osób, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła poparcie w sprawie 

zatrudnienia mgr. Artura Surowieckiego na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na stanowisku 

wykładowcy na 1/2 etatu na czas określony od 1.10.2019 r. do 28.02.2022 r.  

   (załącznik nr 13 – Uchwała nr 61/2019) 

 

Ad 8. 

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w 

dniu 26.03.2019 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek.  

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych 

uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół. 

 

Ad 9. 

 

Dziekan odczytał podziękowanie od organizatorów Festiwalu Zorzy Polarnej dla WGSR UW za 

objęcie patronatem VII edycji festiwalu.  

Robert Piątek poinformował o zakończeniu wydarzenia „Ogarnij Gegrę” i podziękował osobom, 

które wzięły w nim udział. Dziekan przekazał podziękowania Samorządowi Studentów za 

przygotowanie akcji. 



Dr T. Wites przekazał informacje o inicjatywie PTG dotyczącej przyznania Medalu Orła Białego 

Profesorowi Eugeniuszowi Romerowi. Dr T. Wites poinformował o możliwości wsparcia tej inicjatywy 

przez podpisanie petycji rozesłanej pracownikom WGSR drogą mailową oraz dostępnej na stronie 

PTG. Złożone w ten sposób głosy poparcia zostaną dołączone do wniosku, który Polskie 

Towarzystwo Geograficzne złoży do Kapituły Orła Białego. 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz gorąco poparł inicjatywę PTG przywołując osiągnięcia Profesora 

Eugeniusza Romera. 

Mgr K. Rucińska poinformowała o kontroli przeprowadzonej na WGSR przez SANEPID. W 

trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień. Dyrektor podziękowała za terminowe wykonywanie badań 

okresowych i sanitarno-epidemiologicznych oraz szkoleń BHP. Poinformowała, że w przypadku braku 

ważnych badań lub szkoleń, pracownik będzie osunięty od pracy - zostanie skierowany na urlop. 

Dyrektor przypomniała o trwających szkoleniach BHP i poprosiła o złożenie wypełnionych testów w 

sekretariacie do 17 kwietnia. 

Mgr J. Skrzypczuk – Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji na Studia przekazał informację o 

Dniu Otwartym UW, który odbędzie się 27.04.2019 r. w godzinach 10.00-16.00. W trakcie wydarzenia 

będą promowane studia prowadzone na WGSR na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna 

na I i II stopniu kształcenia. Mgr J. Skrzypczuk zaprosił pracowników i studentów do odwiedzenia 

stanowiska WGSR oraz wzięcia udziału w spotkaniach dla osób zainteresowanych studiami na 

WGSR. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. zaprosił pracowników WGSR na Piknik Naukowy, który 

odbędzie się 11.05.2019 r. na Stadionie Narodowym. Pracownicy Katedry Geografii Fizycznej zostali 

wybrani do grona wystawców i przygotują jedno ze stoisk na to wydarzenie. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska dodała, że w ramach Dni Otwartych UW odbędzie się również 

promocja nowych kierunków i specjalności realizowanych w ramach ZIP. Pracownicy WGSR będą 

prowadzili spotkanie dotyczące specjalności foresight terytorialny. 

Na zakończenie posiedzenia Dziekan złożył członkom Rady Wydziału życzenia świąteczne. 

 

 

 

       SEKRETARZ               DZIEKAN 

 

 

(mgr Joanna Miętkiewska-Brynda)        (prof. dr hab. Maciej Jędrusik) 

   
 


