
 

Uchwała Nr 16/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 maja 2020 r.  

 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1789), w związku z art. 179 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1669), Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku uchwala, co następuje: 

 

     § 1.  

Odmawia się nadania Panu drowi Pawłowi Raczyńskiemu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi  

i środowisku. 

 

      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

 Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek 

dra Pawła Raczyńskiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku. W dniu 27 września 2019 roku 

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dra Pawła 

Raczyńskiego (Uchwała nr 40/2019). W dniu 7 listopada 2019 roku Centralna Komisja ds. 

Stopni i Tytułów  powołała Komisję habilitacyjną. 

 

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopień doktora habilitowanego może zostać 

nadany osobie, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po 

otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.  

 W toku postępowania członkowie Komisji Habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem 

dra Pawła Raczyńskiego oraz z jego autoreferatem, a także treścią złożonych recenzji 

habilitacyjnych. 

 Wszyscy trzej recenzenci ocenili, że osiągnięcie naukowe dra Pawła Raczyńskiego, 

które stanowi cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Biofacje śródbasenowych raf 

wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim” oraz pozostały dorobek 

naukowy nie spełniają kryteriów pozwalających na awans naukowy. Głównym zarzutem 

wszystkich trzech recenzentów była trudność w ocenie merytorycznego wkładu  



w uzyskanie wyników przedstawionych w 4 wybranych pracach. Ocena końcowa  

w przypadku wszystkich trzech recenzji jest negatywna. 

 Komisja po przeprowadzeniu głosowania, podjęła uchwałę, że dorobek dra Pawła 

Raczyńskiego nie spełnia kryteriów osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego oraz postanowiła ją przedstawić Radzie Dyscypliny Naukowej nauki  

o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawił jej sekretarz dr hab. Piotr Jacek Gurwin 

prof. UWr na zdalnym posiedzeniu Rady w dniu 15 maja 2020 roku. 

 W dyskusji jako pierwszy zabrał głos dr hab. Jurand Wojewoda stwierdzając, że 

wniosek habilitanta nie był sprawnie przedstawiony, wskazał wady ogólnego systemu 

procedowania nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz podkreślił, że w jego 

odczuciu nie jest to do końca wina dra Pawła Raczyńskiego i podkreślił jego udział we 

wspólnych projektach i zapowiedział wstrzymanie się od głosu. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Solecki, który zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o wyjaśnienie zapisu w protokole Komisji 

habilitacyjnej, która użyła sformułowania, ze jest za oddaleniem wniosku pana dra 

Raczyńskiego. Przewodniczący Rady dr hab. Jakub Kierczak prof. UWr podkreślił 

niefortunne użycie tego wyrażenia, co mogło sugerować nawiązanie do innego wniosku 

złożonego przez Habilitanta we wcześniejszym etapie postepowania, które nie spotkało 

się z przyjęciem w drodze głosowania przez Radę Dyscypliny. Doprecyzował, że Komisja 

habilitacyjna, co przedyskutował w rozmowie z przewodniczącym prof. Stanisławem 

Skompskim, występuje do Rady Dyscypliny z wnioskiem o odmowę nadania stopnia 

doktora habilitowanego panu drowi Pawłowi Raczyńskiemu. Wynik głosowania komisji 

habilitacyjnej był jednoznaczny a sformułowanie po prostu niefortunne. 

 W związku z brakiem dalszych głosów dyskusję zamknięto. Biorąc pod uwagę fakt, 

że komisja habilitacyjna nie poparła wniosku o nadanie drowi Pawłowi Raczyńskiemu 

stopnia doktora habilitowanego Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek  

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 

Rada Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku poparła wniosek w sprawie 

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w tym w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku drowi Pawłowi 

Raczyńskiemu. Na uprawnionych do głosowania 34 osób, w głosowaniu wzięło udział 30 

członków Rady Dyscypliny. Wynik głosowania: 20 głosów na „tak”, 4 głosy na „nie” oraz 

6 głosów „wstrzymujących”. 

 

 
                 Przewodniczący 

                              Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 

 

                 dr hab. Jakub Kierczak prof. UWr   

 

Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, za 

pośrednictwem Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku, w terminie miesiąca od dnia doręczenia 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 


