
PROTOKOt. nr 11/2020-2024 

e-Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna 

w dniu 10 listopada 2020 r. 

1. Otwarcie II posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Inzynieria 
Mechaniczna w trybie zdalnym i przyj~cie porzqdku obrad 

Posiedzenie otworzY1 prof. dr hab. inz. Robert Sitnik, Przewodniczqcy Rady, kt6ry 
powita1 wszystkich cZ1onk6w Rady, w tym Dziekan6w Wydzia16w i kandydat6w do 
sk1adu Prezydium biorqcych udzia1 w drugim posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny 
Inzynieria Mechaniczna PW w kadencji 2020-2024, kt6re w zwiqzku z obecnym 
stanem epidemii w Polsce odbywa si~ w trybie zdalnym. 

Przewodniczqcy Rady wyrazi1 swoje podzi~kowania zebranym, za obdarzenie Go 
zaufaniem w zwiqzku z wyborem na Przewodniczqcego Rady. Ze swojej strony 
doda1, iz d010ZY wszelkich staran, aby dyscyplina inzynieria mechaniczna PW 
funkcjonowa1a jak najlepiej w obecnym otoczeniu naukowym, zwiqzanym 
z planowanq ewaluacjq oraz prowadzonymi dzia1aniami Uczelni. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik stwierdzi1, ze chcia1by, aby Rada w tym okresie dzia1a1a 
jako Zesp61, by mia1a wsp61ne cele i dok1ada1a wszelkich staran, aby je realizowac. 

Za cele nadrz~dne (model funkcjonowania Rady), skonsultowane z gronem 
Dziekan6w Wydzia16w i Kandydat6w na cZ1onk6w Prezydium Rady uwaza: 

a) transparentnosc, 

b) otwartosc - otwartosc na dyskusje, zmiany i ewentualna zmian~ poglqd6w, 
jesli wymaga tego sytuacja, 

c) komunikatywnosc - dyskutowanie i wypracowanie wsp61nego poglqdu. 

Za inne cele (u1ozone pod wzgl~dem waznosci) uwaza: 

a) dobry wynik w ewaluacji - co najmniej kategoria 8+ (ze wzgl~du na fakt, iz 
niewiadome jest, kiedy dyscyplina osiqgnie takq wartosc, dlatego nalezy 
d010ZYC wszelkich staran, aby zwi~kszyc prawdopodobienstwo, ze taki wynik 
zostanie uzyskany), 

b) wypracowanie standard6w dzia1alnosci i awans6w naukowych dla Inzynierii 
Mechanicznej, jako srodowiska wielowydzia1owego, tak aby do najblizszej 
oceny pracowniczej jak i przygotowania do kolejnej wszyscy pracownicy 
zdawali sobie spraw~ z kryteri6w oceny, 

c) identyfikacj~ mocnych stron dyscypliny inzynieria mechaniczna - podj~cie 
swiadomych decyzji odnosnie rozwoju mocnych stron dyscypliny, jej dalszego 
rozwoju, nowych form i ga1~zi dzia1alnosci, 

d) integracj~ i wsp61prac~ mi~dzyludzkq - poznanie si~ poprzez bezposredni 
kontakt w ramach Rady (wsp6lny wyjazd integracyjny) po ustaniu pandemii co 
sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, 
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e) dotozenie wszystkich staran , jesli chodzi 0 liczb~ projekt6w prac dla 
przemystu co wspomaga ostatecznie rozw6j kadry. 

Realizacja powyzszych cel6w powinna zostac wsp61n ie w gronie Rady 
przedyskutowana w celu wypracowania konsensusu i ukierunkowania na realizacj~ 
postawionych zadan . Do zadan Zespot6w zadaniowych Rady b~dzie nalezata 
realizacja tych cel6w by zapewnic rozw6j dyscypliny Inzynieria Mechaniczna. 

Zesp6t administracji zostat poszerzony. W sktad jego wchodzq: mgr Beata 
Dobrzeniecka (sprawy post~powan awansowych , przygotowywanie uchwat), mgr 
Edyta Michalska (wsparcie w sprawach dot. Rady oraz protokotowanie posiedzen) , 
mgr inz. Aleksandra R~dzia (prowadzenie Sekretariatu Rady - siedziba przeniesiona 
na Mechatronik~) , dr inz. Artur Soroczynski (obstuga posiedzen i system6w 
komunikacji, w tym gtosowan w systemie USOS Ankieter (z uzyciem funkcji "odswiez 
ankiet~). Zesp6t b~dzie wspomagat si~ wzajemnie i wymieniat zadaniami 
w zaleznosci od biezqcych potrzeb. 

Planowane jest utworzenie strony internetowej RND 1M w strukturze www PW, gdzie 
publikowane bytyby najwazniejsze informacje dot. RND 1M. Zaktadka dot. RND 1M 
pojawi si~ na stronie Wydziatu Inzynierii Produkcji. 

W zwiqzku z brakiem komentarzy Przewodniczqcy RND 1M poinformowat, ze 
gtosowania w kadencji 2020-2024 b~dq prowadzone poprzez platform~ USOS 
Ankieter. Przed prezentacjq porzqdku obrad prof. R. Sitnik poinformowat, ze wyniki 
gtosowan dotyczqcych promocji ogtosi po kazdym przeprowadzonym gtosowaniu 
a wyniki gtosowan dotyczqce innych punkt6w kazdorazowo po zamkni~ciu gtosowan 
dotyczqcych danego punktu. Wyniki gtosowan w formie elektronicznej zostanq 
przedstawione pod koniec posiedzenie i p6zniej przestane via e-mail w najkr6tszym 
mozliwym czasie . Posiedzenie Rady jest nagrywane ze wzgl~du na przepisy dot. 
post~powan awansowych jak i koniecznosc sporzqdzenia protokotu . 

Cztonkowie Rady wyrazili zgod~ na taki tryb przedstawiania wynik6w gtosowan . 

2. Przyj~cie porzqdku obrad 

Przewodniczqcy Rady przedstawH porzqdek obrad i poinformowat, ze wszystkie 
dokumenty niezb~dne do procedowania poszczeg61nych punkt6w Rady zostaty 
zamieszczone na platformie SharePoint oraz w folderach na MSTeams. Porzqdek 
obrad zostat przestany drogq elektronicznq. 

W zwiqzku z brakiem komentarzy i uwag do porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady 
zwr6cit si~ z prosbq 0 akceptacj~ porzqdku obrad drogq aklamacji. 

Porzadek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia RND Inzynieria Mechaniczna. 

2. Przyj~cie porzqdku obrad. 

3. Podj~cie Uchwa~y w sprawie powo~ania Prezydium RND Inzynieria Mechaniczna. 

4. Podj~cie uchwa~y w sprawie powo~ania Zast~pcy Przewodniczqcego RND Inzynieria 

Mechaniczna. 
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5. Podj~cie uchwafy w sprawie powofania Sekretarza RND Inzynieria Mechaniczna. 

{przerwa 15 min na posiedzenie Prezydium} 

6. Podj~cie Uchwafy w sprawie powofania Zespofu ds. Nauki Ewaluacji RND Inzynieria 

Mechaniczna. 

7. Podj~cie Uchwafy w sprawie powofania Zespofu ds. Kadr RND Inzynieria Mechaniczna. 

8. Podj~cie Uchwafy w sprawie powofania Zespofu ds. Ksztakenia i Szk6f Doktorskich RND 

Inzynieria Mechaniczna. 

9. Podj~cie Uchwafy w sprawie powotania Zespotu ds. Post~powari Habilitacyjnych RND 
1M. 

1 o. Podj~cie Uchwafy w sprawie powotania Zespotu ds . Post~powari Doktorskich RND 1M. 

11 . Post~powania habilitacyjne: 

• Podj~c ie uchwaly 0 odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inz. Michatowi 

Gierlikowi w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria 

mechaniczna. 

12. Post~powania doktorskie: 

• Podj~cie uchwaly w sprawie zamkni~cia przewodu doktorskiego 

mgr. inz. Kamila Sobczaka w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych 

w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. (promotor: dr hab. inz. Jan Kindracki, prof. uczelni 

Wydzial MEiL). 

• Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany skladu komisji doktorskiej 

w przewodzie doktorskim mgr. inz. Jakuba Lorenckiego. 

13. Podj~cie uchwat w sprawie zaopiniowania wniosk6w 0 zatrudnienie: 

• Zaopiniowanie wniosku 0 zatrudnienie dr. inz. Pawta Nowaka na podstawie umowy 

o prac~ w Zakladzie Sensorow i Systemow Pomiarowych Instytutu Metrologii i Inzynierii 

Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki PW na stanowisku adiunkta w grupie 

pracownikow badawczo-dydaktycznych na czas nieokreslony w wymiarze pelnego etatu. 

• Zaopiniowanie wniosku 0 zatrudnienie dr. inz. Doroty Oniszczuk-Swiercz na podstawie 

aneksu do umowy 0 prac~ w Zakladzie Automatyzacji i Obrobki Skrawaniem Instytutu 

Technik Wytwarzania na Wydziale Inzynierii Produkcji PW na stanowisku adiunkta 

w grupie pracownikow badawczo- dydaktycznych na czas nieokreslony w wymiarze 

pelnego etatu (przeniesienie z Zakladu Obrobek Wykanczajqcych i Erozyjnych Instytutu 

Technik Wytwarzania WIP). 

14. Zatwierdzenie protokot6w z XIII i XIV posiedzenia RND 1M pierwszej kadencji. 

15. Ustalenie terminarza posiedzeri RND Inzynieria Mechaniczna - informacja. 

16. Sprawy biezqce i wolne wnioski. 

17. Zamkni~cie posiedzenia. 

Jednoczesnie wst~pnie potwierdzone zosta+o kworum do dalszego procedowania 
spraw (ok. 40 os6b zalogowanych na platformie MSTeams). 
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Przewodniczqcy Rady zaproponowat powotanie Komisji Skrutacyjnej 
w nast~pujqcym sktadzie: 

1. dr hab. inz. Tadeusz Satacinski, prof. uczelni - przewodniczqcy Komisji 

2. dr hab. inz. Szymon Gontarz, prof. uczelni - cztonek Komisji 

Poszczeg61ni cztonkowie Komisji wyrazili zgod~ na uczestnictwo w Komisji . 
Sktad Komisji skrutacyjnej zostat przyj~ty poprzez aklamacj~ . 

Przed przejsciem do merytorycznych punkt6w porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady 
zwr6cH si~ z prosbq do zebranych, by wyrazili zgod~ na blokowe gtosowanie 
sktad6w: Prezydium, komisji doktorskich oraz Zespot6w zadaniowych Rady. 
Cztonkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla tej formy przeprowadzenia gtosowan. 

3. Podj~cie UchwaJy w sprawie powoJania Prezydium RND Inzynieria 
Mechaniczna. 

Przewodniczqcy RND 1M przedstawH sktad Prezydium. 

Proponowany sktad Prezydium RND Inzynieria Mechaniczna 
w kadencji 2020-2024. 

1. prof. dr hab. inz. Robert Sitnik, Przewodniczqcy Rady Naukowej Dyscypliny 
Inzynieria Mechaniczna, Przewodniczqcy Prezydium (do sktadu Prezydium 
wchodzi automatycznie w zwiqzku z wyborem i zapisami w Regulaminie RND; 

2. dr hab. inz. Tomasz Chmielewski , prof. uczelni, Dziekan Wydziatu Inzynierii 
Produkcji; 

3. prof. dr hab. inz. Janusz Frqczek, Dziekan Wydziatu Mechanicznego 
Energetyki 
i Lotnictwa; 

4. dr hab. inz. Piotr Przybytowicz, prof. uczelni, Dziekan Wydziatu Samochod6w 
i Maszyn Roboczych; 

5. dr hab. inz. Krzysztof Wotosz, prof. uczelni, Petnomocnik Dziekana Wydziatu 
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; 

6. prof. dr hab. inz. Adam Wozniak, Petnomocnik Dziekana Wydziatu 
Mechatroniki. 

Prof. dr. hab. inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy Rady nadmienH, ze propozycje 
Kandydat6w do sktadu prezydium zostaty uzgodnione z Dziekanami Wydziat6w i 
otworzyt dyskusjE? w sprawie powotania Prezydium. 

Dr hab. inz. T. Grabowski, prof. uczelni zwr6cH si~ z prosbq 0 zlikwidowanie 
jednego z zespot6w pod nazwq "Inzynieria Mechaniczna" na platformie MSTeams 
aby nie dochodzito w przysztosci do pomytek przy logowaniu. 
Przewodniczqcy Rady zgodzH si~ z przedm6wcq i potwierdzit, ze jeden z zespot6w 
zostanie zlikwidowany. 
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W zwiqzku z brakiem g+os6w w dyskusji dot. Sk+adu Prezydium przystqpiono do 
g+osowania nad powo+aniem Prezydium na kadencj~ 2020-2024. 
Nast~pnie Przewodniczqcy Rady zwr6cH si~ z prosbq 0 zamkni~cie g+osowania . 

Wyniki g+osowania 

uprawnionych do g+osowania 
liczba os6b uczestniczqcych w g+osowaniu 
liczba g+os6w "za" 
liczba g+os6w "przeciw" 
liczba g+os6w "wstrzymujqcych s i~ " 

51 
44 
41 
3 
o 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna PW w g+osowaniu tajnym 
powo+a+a Prezydium Rady Naukowej Inzynieria Mechaniczna w sk+adzie: prof. dr 
hab. inz. Robert Sitn ik, Przewodniczqcy Rady Naukowej Dyscypliny Inzynieria 
Mechaniczna , Przewodniczqcy Prezydium; dr hab. inz. Tomasz Chmielewski, prof. 
uczelni; Dziekan Wydzia+u Inzynierii Produkcji , prof. dr hab. inz. Janusz Frqczek; 
Dziekan Wydzia+u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa; dr hab. inz. Piotr 
Przyby+owicz, prof. uczelni , Dziekan Wydzia+u Samochod6w i Maszyn Roboczych; dr 
hab. inz. Krzysztof Wo+osz, prof. uczelni , Pe+nomocnik Dziekana Wydzia+u 
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ; prof. dr hab. inz. Adam Wozniak, 
Pe+nomocnik Dziekana Wydzia+u Mechatroniki. 
Prof. dr hab . inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy RND 1M pogratulowa+ wszystkim 
cz+onkom powo+ania do sk+adu Prezydium na kadencj~ do 2020-2024. 

4. Podj~cie uchwaty w sprawie powotania Zast~pcy Przewodniczqcego 
RND Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 2020-2024. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitn ik zaproponowa+ kandydatur~ prof. dr. hab. inz. Janusza 
Frqczka z MEiL na t~ funkcj~ . Jest to propozycja kontynuacji pe+nienia funkcji 
z ubieg+ej kadencji i wyraz stosowania dobrych praktyk. 
Prof. R. Sitnik przedstawH kr6tkq informacj~ dot. dorobku organizacyjnego 
Kandydata, zarzqdzajqcego Wydzia+em 0 bardzo dobrych osiqgni~ciach. Prof. 
J. Frqczek jest osobq, z wzorc6w kt6rej nalezy korzystac i czerpac doswiadczenia. 
Prof. dr hab. inz. J. Frqczek wyrazH zgod~ na kandydowanie. 
W dalszej cz~sc i posiedzenia Przewodniczqcy RND 1M zwr6cH si~ z prosbq 
o poparcie tej Kandydatury i otworzy+ dyskusj~ . 

Dr hab. inz. M. Zawisza zwr6cH uwag~ na pomy+k~ pisarskq dot. podstawy prawnej 
uchwa+ dot. Prezydium , Zast~pcy Przewodniczqcego oraz Sekretarza RND 1M. 
W trakcie posiedzenia dokonano wymaganych poprawek. 

W zwiqzku z brakiem g+os6w w dyskusji przystqpiono do g+osowania nad 
powo+aniem Zast~pcy Przewodniczqcego RON Inzynieria Mechaniczna. 
Przewodniczqcy Rady zamknq+ g+osowanie. 

Wyniki g+osowania 

uprawn ionych do g+osowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w g+osowaniu 44 
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liczba gfos6w "za" 
liczba gfos6w "przeciw" 
liczba gfos6w "wstrzymujqcych SiEf 

34 
8 
2 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w gfosowaniu tajnym powofafa 
prof. dr. hab. inz. Janusza Frqczka (MEiL) na Zast~pc~ Przewodniczqcego RND 
Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 2020-2024. 
Prof. dr hab. inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy RND 1M pogratulowaf prof. J. Frqczkowi 
powofania na Zast~pc~ Przewodniczqcego RNO Inzynieria Mechaniczna. 

5. Podj~cie uchwaJy w sprawie powotania Sekretarza RND Inzynieria 
Mechaniczna na kadencje 2020-2024. 

Przewodniczqcy Rady zaproponowaf ponowienie pefnienie tej funkcji dr. hab . inz. 
T. Chmielewskiemu, prof. uczeln i, kt6ry ma duzo doswiadczen w kwestiach 
formalnych , zdobytych w czasie pefnienia tej funkcji w pierwszej, trudnej kadencji . 
Uzyskaf rekomendacje od poprzedniego Przewodniczqcego Rady - prof. 
A. Wozniaka. Prof. R. Sitnik zwr6cH si~ z prosbq do og6fu zebranych 0 poparcie tej 
Kandydatury i otworzyf dyskusj~. 

W zwiqzku z brakiem gfos6w w dyskusji przystqpiono do gfosowania nad 
powofaniem Sekretarza RON Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 2020-2024. 
Przewodniczqcy Rady zamknqf gfosowanie. 

Wyniki gfosowania 

uprawnionych do gfosowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w gfosowaniu 43 
liczba gfos6w "za" 40 
liczba gfos6w "przeciw" 2 
liczba gfos6w "wstrzymujqcych si~ " 1 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w gfosowaniu tajnym powofafa 
dr. hab. inz. Tomasza Chmielewskiego, prof. uczelni na Sekretarza RND Inzynieria 
Mechaniczna na kadencj~ do 2020-2024 r. 
Prof. dr hab . inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy RND 1M pogratu lowaf dr. hab. inz. 
T. Chmielewskiemu , prof. uczelni powofania na Sekretarza RNO Inzynieria 
Mechaniczna. 
Prof. R. Sitnik zwr6cH s i~ z propozycjq 0 nieprzeprowadzanie 15 min oddzielnego 
spotkania czfonk6w Prezydium, aby nie przedfuzae posiedzenia . 
Gfos zabraf prof. dr hab. inz. A. Wozniak zwr6cH uwag~ na zapis znajdujqcy si~ 
w Regulaminie RNO, m6wiqcy 0 tym , ze skfad powofywanych Zespof6w w obr~bie 
dyscypliny powinien bye formalnie konsultowany z Prezydium. Podkreslif, ze posiada 
wiedz~ dot. wst~pnych propozycji skfad6w Zespof6w. 
Przewodniczqcy Rady zwr6cH si~ z pytaniem do pozostafych czfonk6w Prezydium 
czy wyrazajq wol~ przeprowadzenia oddzielnych konsultacji w sprawie skfad6w 
Zespofu czy tez wyrazajq zgod~ i akceptujq wst~pnie uzgodnione propozycje. 
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Poszczeg61ni cz!onkowie Prezydium wyrazili zgod~ na dalsze procedowanie punkt6w 
dot. sk!ad6w Zespo!6w bez uprzedniego, oddzielnego spotkania w tej sprawie. 

6. Podj~cie Uchwaty w sprawie powotania Zespotu ds. Nauki i Ewaluacji 
RND Inzynieria Mechaniczna PW 

Prof. R. Sitnik zasugerowa! sk!aniajqc si~ do propozycji p!ynqcych z wydzia!6w, by 
sk!ady zespo!6w opiera!y si~ na zasadzie wyboru jednego przedstawiciela z kazdego 
wydzia!u w zwiqzku z utrudnieniami zwiqzanymi z komunikacjq zdalnq podczas 
pandemii. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy RND 1M zaproponowa! Radzie powo!anie 
Zespo!u ds. Nauki i Ewaluacji RND 1M wskazujqc jednoczesnie, ze w zaleznosci od 
konkretnego zadania w ramach Zespofu moze bye czasowo powofana grupa 
w zwi~kszonym sk!adzie. Przyj~to zasad~, aby wszystkie zespo!y byfy zwarte. 
Cz!onkami RND 1M jest obecnie 51 os6b, cz!onkowie wszystkich zespof6w stanowiq 
i tak po!ow~ cz!onk6w Rady. 

Podstawowy sk!ad Zespo!u ds. Nauki i Ewaluacji RND 1M PW: 

1. Dr hab. inz. Zuzanna Zo!ek -Tryznowska, prof. uczelni - przewodniczgca 
2. Prof. dr hab. inz. Marek Dobosz 
3. Dr hab. inz. Marek Wojtyra , prof. uczelni 
4. Dr inz. Marian Trafczynski 
5. Dr hab. inz. Lech Knap, prof. uczelni 

Zakres dziafan Zespo!u ds. Nauki i Ewaluacji RND 1M PW: 

a. okresla strategi~ rozwoju dyscypliny i pozqdane warunki jej realizacji, 
szczeg61nie w swietle ewaluacji dzia!alnosci naukowej, 

b. ustala wartosci wielkosci kryterialnych w zakresie dzia!alnosci naukowej 
w ocenie okresowej nauczycieli akademickich, 

c. okresla polityk~ naukowq w ramach dyscypliny , 
d. realizuje zadania zwiqzane z ewaluacjq jakosci dzia!alnosci naukowej, 
e. proponuje kryteria do oceny okresowej w ramach dzia!alnosci 

naukowej, 
f. rekomenduje w zakresie sposobu i cz~stotliwosci oceny okresowej 

w ramach dzia!alnosci naukowej pracownik6w (rekomendacja RND 1M), 
g. uczestniczy w podziale srodk6w finansowych przeznaczanych przez 

Rektora na badania naukowe prowadzone w jednostkach 
organizacyjnych Uczelni w ramach dyscypliny naukowej Inzynieria 
Mechaniczna, 

h. opiniuje wnioski w sprawie nagr6d naukowych dla pracownik6w. 

Przewodniczqcy Rady otworzy! dyskusj~ . 

Dr hab. inz. E. Jarz~bowska, prof. uczelni powo!ujqC si~ na wczesniejsze sfowa 
Przewodniczqcego Rady dot. dokooptowywania dodatkowych os6b w zaleznosci od 
konkretnego zadania jakie b~dzie sta!o przed Zespo!ami zadaniowymi Rady zwr6cHa 
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si~ z pytaniem 0 to , w jaki spos6b b~dzie odbywa+a si~ ta wsp61na wsp6+praca 
cz+onk6w Rady w ramach pracy Zespo+6w zadaniowych. 
Przewodniczqcy Rady odpowiedzia+, ze okaze si~ to w praktyce. Zespo+y realizujq 
zadania na biezqco . Natomiast jesli pojawiq si~ dodatkowe zadania wymagajqce 
zwi~kszenia liczby cz+onk6w Zespo+6w (przyk+adowo podczas ewaluacji lub oceny 
pracowniczej) to pO konsultacji z Prezydium b~dq mog+y byc tworzone czasowe 
grupy robocze . Zesp6+ b~dzie rozszerzany , tworzona b~dzie grupa do konkretnego 
zadania. Po wykonaniu zadania grupa b~dzie rozwiqzywana. W obecnych czasach 
pandemii organizacja i koordynacja spotkan jest trudniejsza, dlatego nie jest zasadne 
tworzenie duzych Zespo+6w. Zadaniem Zespo+6w jest rekomendowanie Radzie 
wynik6w swojej pracy. To Rada podejmuje ostateczne decyzje. 
Dr hab. inz. S. t.uczak, prof. uczelni zwr6cH si~ z pytaniem czy podzia+ srodk6w na 
granty jest taki sam w odniesieniu do wszystkich dyscyplin, albowiem do kompetencji 
Zespo+u ds. Nauki i Ewaluacji b~dzie naleza+ rozdzia+ grant6w Rektora. 
Przewodniczqcy Rady wyjasnH, ze przyznawane przez Rektora srodki na granty Sq 
r6znicowane w zaleznosci od liczebnosci os6b, kt6re zg+osi+y akces do danej 
dyscypliny jednak nie wprost proporcjonalnie do jej liczebnosci . 
Prof. dr hab. inz. A. Wozniak potwierdzH, ze wielkosc srodk6w zalezy od liczebnosci 
dyscypliny, lecz nie zna szczeg6+6w tego podzia+u. 

Wyniki g+osowania 

uprawnionych do g+osowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w g+osowaniu 44 
liczba g+os6w "za" 42 
liczba g+os6w "przeciw" 1 
liczba g+os6w "wstrzymujqcych si~" 1 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w g+osowaniu tajnym powo+a+a 
Zesp6+ ds. Nauki i Ewaluacji RND Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 2020-2024. 

7. Podj~cie Uchwa~y w sprawie powo~ania Zespo~u ds. Kadr RND 
Inzynieria Mechaniczna PW. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik przedstawH proponowany sk+ad Zespo+u ds. kadr RND 1M 
PW. 

1. Dr hab. inz. Krzysztof Wo+osz, prof. uczelni - przewodniczgcy 
2. Dr hab. inz. Dariusz Golanski , prof. uczelni 
3. Dr inz. Micha+ Nowicki 
4. Dr hab. inz. Tomasz Goetzendorf- Grabowski, prof. uczelni 
5. Dr hab. inz. Micha+ Hac, prof. uczelni 

Zakres dzia+an Zespo+u ds. kadr RND 1M PW: 

a) opiniuje zatrudnienie w grupach pracowniczych: badawczej i badawczo -
dydaktycznej, 

b) opiniuje ocen~ nauczycieli akademickich w ramach dzia+alnosci naukowej 
(ocena okresowa , awanse, ponowne zatrudnienia) w zakresie kompetencji 
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RON (RNO majq w spos6b jednolity oceniae osiqgniE?cia pracownik6w tak przy 
ocenie okresowej jak i awansach. Pomimo, iz ocenE? okresowq wystawia 
bezposredni prze~ozony moze siE? jednak okazae w przypadku niezgodnosci 
ocen, ze bE?dzie wskazana dodatkowa opinia RNO), 

c) opiniuje utworzenie , przeksztatcenie lub likwidacjE? instytutu, katedry lub 
zak~adu, prowadzqcych dzia~alnose w tej dyscyplinie, w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych PW (JMR zapowiada~, ze zdejmie tE? 
kompetencjE? z RND). 

Przewodniczqcy Rady otworzy~ dyskusjE? 

Dr hab. inz. Piotr Zach, prof. uczelni zwr6cH siE? z pytaniem czy cz~onkiem zespo~u 
moze bye osoba nie bE?dqca cz~onkiem Rady. 
Prof. R. Sitnik wyjasni~, ze Regulamin RND dopuszcza mozliwose, by w sk~ad 

zespo~6w wchodzi~y osoby nie bE?dqce cz~onkami RND, nie mniej, ich liczba nie moze 
przekroczye 50% sk~adu danego zespo~u. Przewodniczqcym Zespo~u musi bye 
cz~onek Rady. 
Dr hab. inz. S. Karczmarzyk zwr6cH siE? z prosbq 0 uwypuklenie r6znie 
w kompetencjach pomiE?dzy Zespo~em ds. Nauki i Ewaluacji a Zespo~em ds. Kadr 
odnosnie do ewaluacji i oceny nauczycieli akademickich. 
Przewodniczqcy Rady wyjasnH, ze w kompetencji Zespo~u ds. Kadr jest tylko ocena 
nauczycieli akademickich w ramach dzia~alnosci naukowej. Natomiast ustaleniem 
kryteri6w punktowych dla pracownika, wsparciem procesu ewaluacji dyscypliny 
bE?dzie zajmowa~ siE? Zesp6~ ds. Nauki i Ewaluacji . Opracowanie oceny okresowej 
danego pracownika, sprawa jego awansu czy zatrudnienia bE?dzie w gestii Zespo~u 
ds. Kadr. Sprawy og61ne dot. dyscypliny bE?dzie realizowa~ Zesp6~ ds. Nauki 
i Ewaluacji, a konkretnq ocenq pracownika bE?dzie zajmowa~ siE? Zesp6~ ds. Kadr. 

Wyniki g~osowania 

uprawnionych do g~osowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w g~osowaniu 47 
liczba g1os6w "za" 45 
liczba g~os6w "przeciw" 1 
liczba g~os6w "wstrzymujqcych siE?" 1 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w g~osowaniu tajnym powo~a~a 
Zesp6~ ds. Kadr RND Inzynieria Mechaniczna na kadencjE? 2020-2024. 

8. Podj~cie Uchwaty w sprawie powotania Zespotu ds. Ksztatcenia 
i Szk6t Doktorskich RND Inzynieria Mechaniczna. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik przedstawH proponowany sk~ad Zespo~u ds. Kszta~cenia 
i Szk6~ Doktorskich RNO 1M PW: 

1. Dr hab. inz. Jacek Oyba~a, prof. uczelni - przewodniczgcy 
2. Dr hab. inz. Adam Rogowski 
3. Dr hab. inz. Sergiusz tuczak, prof. uczelni 
4. Prof. dr hab. inz. Pawe~ Pyrzanowski 
5. Dr hab. inz. Jacek Wernik, prof. uczelni 
6. Mgr inz. Artur Moscicki - doktorant 
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Zakres dziatan Zespotu ds. Ksztakenia i Szk6t Doktorskich RND 1M: 

a) zgtasza kandydat6w na cztonk6w rady szkoty doktorskiej reprezentujqcych 
dyscyplin~ , 

b) bierze udziat w ustalaniu Iimit6w przyj~c w rekrutacji do szkoty doktorskiej, 

c) bierze udziat w opiniowaniu spraw skierowanych do Rady przez szkoty 
doktorskie, 

d) bierze udziat w opin iowaniu spraw dotyczqcych ksztatcenia skierowanych do 
Rady przez Wydziaty Politechniki Warszawskiej. 

Przewodniczqcy Rady otworzyt dyskusj~ . 

Dr hab. ini:. S. t.uczak, prof. uczelni stwierdzH, ze zamiarem wtadz Uczelni jest 
powotanie jednej szkoty doktorskiej na PW i w zwiqzku z tym zwr6cH si~ z prosbq 
o wyjasnienie czy oznacza to reorganizacj~ Zespotu ds. Ksztatcenia Szk6t 
Doktorskich RND 1M czy nie ma to znaczenia w sensie liczby szk6P 

PrzewodniczC\cy Rady wyjasnH, ze zadania Zespotu ds. Ksztatcenia i Szk6t 
Doktorskich RND 1M nie b~dq zalezec od liczby szk6t doktorskich na PW. Nie 
wiadomo r6wniez, kiedy miatoby nastqpic potqczenie pi~ciu Szk6t Doktorskich 
w jednq. 

Wyniki gtosowania 

uprawnionych do gtosowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w gtosowaniu 48 
liczba gtos6w "za" 45 
liczba gtos6w "przeciw" 2 
liczba gtos6w "wstrzymujqcych si~" 1 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w gtosowaniu tajnym powotata 
Zesp6t ds. Ksztakenia i Szk6t Doktorskich RND Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 
2020-2024. 

9. Podj~cie Uchwaly w sprawie powolania Zespolu ds. Post~powan 
Habilitacyjnych RND 1M. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy Rady poinformowat, iz chciatby , aby 
w nowym trybie Zesp6t ten w pewien spos6b prowadzH post~powania dot. 
nadawania stopni dr. hab. W starym trybie nie ma takich mozliwosci . Zesp6t ten 
b~dzie petnH bardzo waznq rol~ w kontekscie przysztych dziatan w kierunku 
doskonatosci naukowej w ramach dyscypliny Inzynieria Mechaniczna. 

Sktad Zespotu ds. Post~powan Habilitacyjnych RND Inzynieria Mechaniczna PW: 

1. Prof. dr hab . inz. Roman Szewczyk - przewodniczgcy 

2. Prof. dr hab . inz. Ilona Jacyna-Gotda 

3. Prof. dr hab. inz. Cezary Galinski 

4. Prof. dr inz. Mariusz Pyrz 
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Zakres zadan Zespo~u ds. Post~powan Habilitacyjnych RND 1M: 

a) opiniuje (po zmianie) post~powania w sprawie nadawania stopnia doktora 
habilitowanego, 

b) wspiera i doradza potencjalnym kandydatom na doktor6w habilitowanych (na 
zasadach dobrowolnosci), 

c) inicjuje i koordynuje tworzenie dobrych praktyk w zakresie awansu naukowego 
na doktora habilitowanego (okreslenie definicji habilitanta 
w ramach dyscypliny 1M - sprecyzowania wymagan dla habilitanta). 

Przewodniczqcy Rady otworzy~ dyskusj~. 

Prof. dr hab. inz. J. Frqczek zwr6cH si~ z pytaniem czy prof. I. Jacyna-Go~da 
reprezentuje dyscyplin~ inzynieria mechaniczna? 

W drodze dyskusji stwierdzono, ze prof. I. Jacyna-Go~da bqdz juz zmienHa 
dyscyplin~ lub tez sprawa zmiany dyscypliny jest procedowana. 

Prof. dr hab. inz. A. Wozniak stwierdzH, ze w Zespole mogq znajdowac si~ osoby 
spoza RND 1M w liczbie nie przekraczajqcej 50% sk~adu rady, takze warunek 
formalny zostaje spe~niony. 

P. Rektor A. Wozniak odni6s~ si~ do zakresu zadan Zespo~u ds. Post~powan 
Habilitacyjnych stwierdzajqc, ze uzycie s~owa "prowadzi post~powania habilitacyjne" 
jest dose: ryzykowne i zasugerowa~ zmian~ tego punktu na "opiniuje prowadzenie 
post~powan habilitacyjnych". 

Prof. R. Sitnik zgodzH si~ z przedm6wcq i zmiana brzmienia punktu zosta~a 

wprowadzona do zakresu zadan Zespo~u ds. Post~powan Habilitacyjnych. 

Dr hab. inz. W. Presz, prof. uczelni poinformowa~, iz z informacji uzyskanej od dr 
hab. inz. T. Chmielewskiego, prof. uczelni, Dziekana WIP, prof. dr hab. inz. I. Jacyna
Go~da zmienHa dyscyplin~ na inzynieri~ mechanicznq. 

Wyniki g~osowania 

uprawnionych do g~osowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w g~osowaniu 48 
Iiczba g~os6w "za" 45 
liczba g~os6w "przeciw" 2 
liczba g~os6w "wstrzymujqcych si~" 1 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w g~osowaniu tajnym powo~afa 
Zesp6~ ds. Post~powan Habilitacyjnych RND Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 
2020-2024. 

1 o. Podj~cie Uchwa~y w sprawie powo~ania Zespo~u ds. Post~powan 
Doktorskich RND 1M. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik poinformowaf, ze po konsultacji z Prezydium uzgodniono, 
iz Zesp6~ ten b~dzie dokonywa~ wst~pnej filtracji spraw, kt6re b~dq sp~ywac do 
Zespo~u. Do kazdego post~powania b~dzie proponowaf sk~ad niezaleznej komisji 
doktorskiej, zatwierdzanej p6zniej przez RND 1M. 
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Sktad Zespotu ds. Post~powan Doktorskich RND 1M PW: 

1. Dr hab. inz. Jacek Szumbarski , prof. uczelni - przewodniczgcy 

2. Dr hab. inz. Rafat SWiercz, prof. uczelni 

3. Prof. dr hab. inz. Leszek Satbut 

4. Dr hab . inz. Piotr Orlinski , prof. uczelni 

Zakres zadan Zespotu ds. Post~powan Doktorskich RND 1M PW: 

a) opiniuje post~powania w sprawie nadawania stopnia doktora nauk 
inzyn ieryjno-technicznych, 

b) nostryfikuje stopnie naukowe. 

Przewodniczqcy Rady otworzyt dyskusj~. 

Prof. dr hab. inz. A. Wozniak przypomniat, ze analogicznie jak w zakresie zadan 
poprzedniego Zespotu ds. Post~powan Habilitacyjnych nalezy zastqpic stowa 
"prowadzi post~powania" na "opiniuje post~powania " . 

Wyniki gtosowania 

uprawnionych do gtosowania 51 

liczba os6b uczestniczqcych w gtosowaniu 48 

liczba gtos6w "za" 45 

liczba gtos6w "przeciw" 2 

liczba g~os6w "wstrzymujqcych si~" 1 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w g~osowaniu tajnym powo~a~a 
Zesp6t ds. Post~powan Doktorskich RND Inzynieria Mechaniczna na kadencj~ 2020-
2024. 

11. Post~powania habilitacyjne: 

11.1 Podj~cie uchwaly 0 odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. 
ini:. MichaJowi Gierlikowi w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych 
w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. 

Przewodniczqcy Rady zwr6cH si~ z prosbq do dr. hab . inz. J. Salacha, prof. uczelni, 
Sekretarza Komisji Habilitacyjnej 0 przedstawienie protoko~u Komisji. 

Dr. hab. inz. J. Salach przedstawi~ podstawowe informacje dot. post~powania, m. in. 
informacje 0 tym, iz posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbyto si~ w trybie komunikacji 
elektronicznej w dniu 08.09.2020 i by~o poswi~cone podj~ciu uchwaty zawierajqcej 
opini~ w sprawie nadania lub odmowy nadania przez Rad~ Naukowq Dyscypliny 
Inzynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej stopn ia doktora habilitowanego dr 
Michatowi Gierlikowi. W posiedzeniu wzi~li udzia~ wszyscy cztonkowie Komisji. 

Zgodnie ze s~owami referujqcego Przewodniczqcy Komisji stwierdzH, ze 
dokumentacja dotyczqca post~powania habilitacyjnego jest przygotowana zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami i od strony formalnej nie budzi zadnych zastrzezen. 
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Czfonkowie Komisji , w odpowiedzi na pytanie Przewodniczqcego , potwierdzili, ze 
zapoznali si~ z pefnq dokumentacjq dotyczqCq post~powania habilitacyjnego dr 
Michafa Gierlika, zawierajqcq w szczeg61nosci autoreferat, prezentujqcy mi~dzy 
innymi osiqgni~cie naukowe zatytufowane "Wybrane zastosowania metod 
Neutronowej Analizy Aktywacyjnej, z wykorzystaniem generator6w neutron6w D-T, 
do badania skfadu izotopowego materiaf6w" (7 publikacji 0 bardzo wysokim Impact 
Factor), 2 patenty, opracowania urzqdzen wykaz publikacji naukowych, informacje 
na temat osiqgni~c dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej, wsp6fpracy 
z instytucjami i towarzystwami naukowymi, odbytych stazach , dziafalnosci 
popularyzujqcej nauk~, jak r6wn iez z wszystkimi recenzjami. Czfonkowie Komisji nie 
zgfosil i zadnych uwag, odnosnie do brak6w w dokumentacji dorobku . 

Przewodniczqcy poinformowaf, ze Kandydat wnioskowaf 0 nadanie stopnia 
doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn (wg Rozporzqdzenia MNiSW 
z 2011 r.), kt6ra zgodnie z nowq klasyfikacjq miesci si~ w dyscyplinie Inzynieria 
Mechaniczna (wg Rozporzqdzenia MNiSW z 2018 r.). 
Sumaryczny Impact Factor Kandydata to 69, razem 27 publikacji z listy JCR, Indeks 
Hirscha 16, liczba cytowani 615. 

Dr hab. inz. J. Salach przedstawH syntez~ z koncowych wypowiedzi czfonk6w 
Komisji. Prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski, stwierdzH, ze podtrzymuje swojq opini~ co 
do wniosku, ze jest on wskazany do dyscypliny Fizyka a nie do Budowa 
i Eksploatacja Maszyn. Nast~pnie wypowiedziaf si~ prof. dr hab. inz. Roman 
Szewczyk chwalqc Habilitanta za spos6b odpowiedzi na pytania. P6zniej zabraf gfos 
dr hab. Tadeusz Szumiafa stwierdzajqc, ze gdyby byfa dyscyplina Inzynieria 
Nuklearna to nalezafoby tam skierowac wniosek. Jednak w obecnej sytuacji 
najodpowiedniejszq dyscyplinq jest Budowa i Eksploatacja Maszyn , a obecnie 
Inzynieria Mechaniczna. Dr hab. Halina Polkowska-Motrenko pochwalHa osiqgni~cia 
i odpowiedzi Habilitanta. Nast~pnie wypowiedziaf si~ Przewodniczqcy prof. dr hab. 
inz. Andrzej Ambroziak stwierdzajqc, ze faktycznie jest to znaczne osiqgni~cie, 
jednak nie jest one zasadne do zfozenia wniosku w dyscyplinie Budowa 
i Eksploatacja Maszyn , obecnie Inzynieria Mechaniczna. 

Przewodniczqcy stwierdzif, ze w wyniku przeprowadzonego gfosowania jawnego, 
postawiony przez niego wniosek z pozytywnq ocenq dorobku nie uzyskaf poparcia 
(wynik gfosowania: 3 gfos6w "za" , 4 gfos6w "przeciw" i 0 gfos6w "wstrzymujqcych") . 
Komisja Habilitacyjna dafa tym samym wyraz swojej negatywnej oplnll 
i wypowiedziafa si~ za odmowq nadania stopnia doktora habilitowanego dr 
Michafowi Gierlikowi. 
Dr hab. inz. J. Salach, prof. uczelni stwierdzH, ze zastanawiajqce byfo wyrazanie 
pozytywnych opinii 0 Habilitancie a potem gfosowanie za odmowq nadania stopnia. 

Przewodniczqcy Rady poinformowaf, ze zapoznaf si~ szczeg6fowo z dokumentacjq 
post~powania . Przedfozone osiqgni~cie dr. inz. M. Gierlika opiera si~ na 3 
projektach. Opracowaf urzqdzenia , w kt6rych wykorzystywaf prawa fizyki. Czy 
dorobek Habilitanta jest wi~kszy w inzynierii mechanicznej czy w fizyce jest to 
sprawq subiektywnej oceny. Dorobek Habilitanta w ocenie Przewodniczqcego Rady 
jest znaczqcy i wystarczajqcy, aby rozpatrywac post~powanie w dyscyplinie 
Inzynieria Mechaniczna. Habilitant budowaf i uruchamiaf rzeczywiste systemy 
pomiarowe w warunkach polowych co jest domenq Dyscypliny Inzynieria 
Mechaniczna. Przedfozyf 5 publikacji z listy JCR, w kt6rych jest pierwszym autorem. 
Posiada 2 patenty, wsp6fautorstwo w 22 pracach z listy JCR i spefnia wymagania do 
uzyskania stopnia. 
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Dr hab. inz. J. Salach potwierdzH, iz Recenzent by+ w trakcie zbierania podpis6w od 
wsp6+autor6w publikacji , jego udzia+ procentowy zosta+ potwierdzony. 

Prof. dr hab. inz. R. Szewczyk poinformowa+, ze byf jednym z recenzent6w w tym 
post~powaniu i rzeczywiscie os dyskusji dotyczyfa tego czy dorobek Habilitanta 
miesci si~ w dyscyplinie Inzynieria Mechaniczna. Dr. inz. M. Gierlik z+ozy+ habilitacj~ 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jego osiqgni~cia ewidentnie wpisujq 
si~ w t~ dyscyplin~, kt6ra obecnie wchodzi do dyscypliny Inzynieria Mechaniczna. 
Wszystkie wqtpliwosci (pytania) zostafy merytorycznie wyjasnione. 

Dr hab. inz. S. t.uczak, prof. uczelni stwierdzH, ze Habilitant jest ofiarq zmian, jakie 
zaszfy po ustanowieniu nowych dyscyplin . Nie ma zadnych merytorycznych 
zastrzezen odnosnie do pracy Habilitanta. 

Prof. dr hab. inz. R. Szewczyk potwierdzH, ze wypowiadajqcy si~ podczas 
posiedzenia Komisji habilitacyjnej fizycy stwierdzili , ze praca ta nie miesci si~ 
w nowej dyscyplinie fizyka tylko w "starej" dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 

Dr hab. inz. T. Salacinski, prof. uczelni popar+ wypowiedz prof. Szewczyka 
i stwierdzH, ze b~dzie g+osowaf za uznaniem tej pracy w dyscyplinie inzynieria 
mechaniczna. Zwr6cH uwag~ na patenty Habilitanta , kt6re stanowiq efekt 
wdrozeniowy tej pracy, dotyczq urzqdzen, czyli element6w mechaniki i konstrukcji. 

Dr hab. inz. P. Zach, prof. uczelni stwierdzH, ze bardzo dokfadnie zapozna+ si~ 
z pracq Habilitanta , Jego dorobkiem i wynikami. Nalezy podkresli6 wysoki wkfad 
aplikacyjny osiqgni~6 . Krzywdzqcym tak dla Habilitanta jak i dyscypliny inzynieria 
mechaniczna by+oby wskazanie , ze praca nie miesci si~ w dyscyplinie inzynieria 
mechaniczna. Praca jest multidyscyplinarna , wk+ad Habilitanta jest wystarczajqcy by 
Habilitant uzyska+ stopien . 

Dr hab. inz. T. Chmielewski, prof. uczelni zwr6cH uwag~ na imponujqcy dorobek 
Habilitanta, Indeks Hirscha 16, sumaryczny Impact Factor prawie 70. Chcia+by 
jednoczesnie przypomnie6 opinie wszystkich recenzent6w, kt6rzy podkreslali , ze jest 
to osoba 0 duzym dorobku naukowym. Budowa i eksploatacja maszyn zawiera si~ 
w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. Jesli srodek ci~zkosci ulokowany jest w fizyce 
to w fizyce stosowanej . Kandydat uczestniczy+ w wielu projektach , r6wniez 
mi~dzynarodowych , niekt6rymi kierowaf. Wszystkie one by+y zogniskowane wok6+ 
zbudowania urzqdzen , Sq to osiqgni~cia zwiqzane z wdrozeniami przemys+owymi 
zaawansowanych urzqdzen. Osiqgni~cia projektowe i konstruktorskie majq 
oryginalny charakter. Zdaniem prof. Chmielewskiego Kandydat ma znaczny wkfad do 
rozwoju dyscypliny inzynieria mechaniczna, a Jego prace Sq interdyscyplinarne. 
By+oby to krzywdzqce dla osoby z tak duzym dorobkiem , rozpoznawalnej w swiecie 
i w zwiqzku z tym zach~ca cz+onk6w Rady do przychylnego spojrzen ia na ten 
wniosek. 

Dr hab. inz. S. Karczmarzyk zwr6cH si~ z prosbq 0 skomentowanie zarzut6w 
czterech os6b, kt6re opowiedzia+y si~ za odmowq nadania stopnia . 

Prof. dr hab. inz. R. Szewczyk wyjasnH, ze wszelkie wqtpliwosci zosta+y rozwiane, 
dorobek Habilitanta zosta+ okreslony jako znaczqcy, jedynym fundamentalnym 
zarzutem podniesionym przez cz~s6 czfonk6w Komisji by+o ulokowanie osiqgni~6 
w dyscyplinie Inzynieria Mechaniczna. 

Prof. dr. hab. inz. A. Wozniak zgodzH si~ z tresciq wypowiedzi prof. 
Chmielewskiego 0 tym , ze dorobek jest wystarczajqcy. Jedynq wqtpl iwosciq 
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pozostaje zaszeregowanie w dyscyplinie. Istnieje narzEildzie do weryfikacji. Jest nim 
wykaz czasopism, kt6re sporzqdzHo Ministerstwo, w kt6rym jest wskazane 
przypisanie czasopism do konkretnych dyscyplin i w zwiqzku z tym zadaf pytanie czy 
czasopisma, w kt6rych publikowaf Habilitant mieszczq siEil w dyscyplinie inzynieria 
mechaniczna. 

Prof. dr hab. info A. Wozniak stwierdzH, ze nie widzi wsr6d uczestnik6w 
posiedzenia innych czfonk6w Komisji habilitacyjnej. Ustawa nakazuje zaproszenie 
wszystkich czfonk6w Komisji bez prawa gfosu. 

Przewodnicz~cy Rady wyjasnH, ze nie analizowaf listy czasopism pod tym kqtem. 
Na posiedzenie zostaf zaproszony tylko sekretarz Komisji. Uczestniczy r6wniez prof. 
Szewczyk, kt6ry jest czfonkiem Rady. 

Prof. dr hab. info J. Fr~czek wskazaf, ze podstawowym mechanizmem, kt6ry 
deleguje pracownik6w do danej dyscypliny Sq ich publikacje. Olatego nalezy 
sprawdzic kt6re publikacje mieszczq siEil w dyscyplinie inzynieria mechaniczna, 
poniewaz w protokole pojawifo siEil stwierdzenie, ze wkfad do dyscypliny inzynieria 
mechaniczna jest niewielki, nie ma r6wniez obecnych recenzent6w, kt6rzy gfosowali 
za odmowq nadania. Jest to kazus, kt6ry nadaje wadEil temu postEilPowaniu. 

Prof. dr hab. info A. Wozniak przytoczyf zap is m6wiqcy 0 koniecznosci zapraszania 
wszystkich czfonk6w Komisji Habilitacyjnej. Jednoczesnie dodaf, iz mogliby oni 
wyjasnic powody, dla kt6rych opowiedzieli siEil przeciw nadaniu stopnia doktora 
habilitowanego. Rada musi sobie odpowiedziec na pytanie czy jest w stanie podjqc 
decyzjEil w tych warunkach, czy ma wystarczajqco duzo informacji by przyjqc 
uchwafEil· 

Prof. dr hab. info R. Szewczyk wyjasnH, ze wszystkie najwazniejsze publikacje Sq 
przypisane do inzynierii mechanicznej. 

Dr hab. info T. Sataciriski, prof. uczelni powiedziaf, ze praca byfa zgfoszona 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, zbudowano urzqdzenia a nastEilpnie 
eksploatowano je w ramach fizyki jqdrowej i Jego zdaniem spefnia warunek 
przyporzqdkowania do dyscypliny inzynieria mechaniczna. 

Dr hab. info R. Zalewski, prof. uczelni stwierdzif, ze Habilitant poswiEilcif duzo czasu 
na prace badawcze, jest tez mozliwosc zaproszenia samego Habilitanta, kt6ry 
uwypuklHby aspekty budowy i eksploatacji maszyn, uszczeg6fowH informacje i zwr6cif 
siEil z prosbq 0 przeniesienie tego gfosowania na nastEilpne posiedzenie. 

Prof. dr hab. info A. Wozniak odczytaf cZEilSC Rozporzqdzenia z 2018 r 
odnoszqcego siEil do sprawy zapraszania czfonk6w Komisji habilitacyjnej . 

Dr hab. info T. Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni potwierdzif, ze gf6wne 
publikacje Habilitanta znajdujq siEil w dyscyplinie - inzynieria mechaniczna. 

Dr hab. info T. Chmielewski, prof. uczelni zauwazyf, ze opr6cz osiqgniEilcia 
habilitacyjnego, w kt6rym znajdujq siEil publikacje nalezqce r6wniez do dyscypliny 
inzynieria mechaniczna Kandydat w swoim dorobku posiada inne publikacje, kt6re 
mieszczq siEil w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. 

Przewodnicz~cy Rady zaproponowaf prteniesienie tego punktu na kolejne 
posiedzenie (kontynuacja) . 
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Dr hab. inz. W. Presz, prof. uczelni zaproponowa~, aby sekretarz Komisji w postaci 
prezentacji przygotowa+ wyjasnienie do wszystkich pojawiajqcych si~ wqtpliwosci. 
Jego zdaniem dorobek jest wystarczajqcy. 

Dr hab. inz. J. Salach zaproponowa+ zaproszenie Habilitanta na kolejne posiedzenie 
Rady i zwr6cH si~ z prosbq 0 przes+anie listy pytan, na kt6re mia+by odpowiedziec. 

Dr hab. inz. T. Chmielewski, prof. uczelni stwierdzi+, ze robienie dodatkowych 
statystyk przez prof. Salacha nie jest konieczne, poniewaz dost~pne Sq recenzje. 
Brak zaproszenia recenzent6w jest formalnq usterkq, niemniej jednak obecnosc 
recenzent6w nie przewazy 0 wyniku w jednq czy drugq stron~, poniewaz ma+o 
prawdopodobne jest by zmienili swojq decyzj~. Rada musi wziqc na siebie t~ 

odpowiedzialnosc. 

PrzewodniczCo\cy Rady zaproponowa+, aby zaprosic cz+onk6w Komisji habilitacyjnej, 
kt6rzy wyjasniq pojawiajqce si~ pytania a Rada podejmie potem decyzj~. 

Dr hab. inz. S. t.uczak, prof. uczelni przychyli+ si~ do opinii Przewodniczqcego 
Rady i doda+, ze sprawa ta moze byc kwestionowana czy bad ana przez CK i nalezy 
dope+nic wszystkich czynnosci formalno-prawnych . Budowa i eksploatacja maszyn 
miesci si~ w obszerniejszej dyscyplinie jakq jest inzynieria mechaniczna. 

12. Post~powania doktorskie: 

12.1. Podj~cie uchwaly w sprawie zamkni~cia przewodu doktorskiego 
mgr. inz. Kamila Sobczaka w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych 
w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. (promotor: dr hab. inz. Jan Kindracki, 
prof. uczelni Wydziai MEiL). 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik zwr6cH si~ z prosbq 0 zreferowanie sprawy do prof. dr. 
hab. in. J. Frqczka. 

Prof. dr hab. inz. J. FrCo\czek poinformowa+, ze Rada Wydzia+u MEiL otworzy+a 
przew6d doktorski mgr. inz. K. Sobczaka w roku 2011 . W 2019 r. RW MEiL zmienHa 
promotora przewodu na wniosek poprzedniego promotora. Od d+uzszego czasu 
Doktorant przesta+ si~ komunikowac z promotorem. Promotor wystqpi+ z propozycjq 
zamkni~cia przewodu, poniewaz Kandydat nie robi zadnych post~p6w, nie 
komunikuje si~ z promotorem. W uzgodnieniu z prawnikami PW postanowiono 
wyznaczyc termin oddania rozprawy, a jesli Doktorant nie odda swojej pracy do tego 

-czasu zamknqc przew6d. RND 1M uchwa+q z 24 czerwca br. wyznaczy+a termin 
z+ozenia pracy, terminu tego nie dope+nH Doktorant, dlatego tez do RND 1M wp+yn~+o 
pismo z prosbq 0 zamkni~cie tego przewodu. 

W zwiqzku z brakiem wypowiedzi w tej sprawie przystqpiono do g+osowania. 

Wyniki g+osowania 

uprawnionych do g+osowania 47 

liczba os6b uczestniczqcych w g+osowaniu 38 

liczba g+os6w "za" 36 

liczba g+os6w "przeciw" 2 

liczba g+os6w "wstrzymujqcych si~" 0 
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Rada Naukowa Oyscypliny Inzynieria Mechaniczna w gtosowaniu tajnym podj~ta 
uchwat~ w sprawie zamkni~cia przewodu doktorskiego mgr. inz. Kamila Sobczaka 
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria Mechaniczna. 

12.2 Podj~cie uchwaty w sprawie zmiany skladu komisji doktorskiej 
w przewodzie doktorskim mgr. inz. Jakuba Lorenckiego. 

Gtos zabrat prof. dr. hab. inz. P. Przybytowicz, kt6ry poinformowa+, ze uchwa+q RW 
z marca 2018 r. zosta+a powo+ana komisja doktorska mgr. inz. Jakuba Lorenckiego. 
Owie osoby z komisji Sq juz na emeryturze i nie dziatajq aktywnie, dlatego 
wystqpiono z prosbq 0 zmian~ dw6ch jej cztonk6w w osobach dr. hab. inz. Jaros+awa 
Oyka oraz dr. hab. inz. Krzysztofa Polakowskiego na dr hab. inz. Macieja Zawisz~ 
oraz dr. hab. inz. Michata Makowskiego. 

W zwiqzku z brakiem wypowiedzi w tej sprawie przystqpiono do g+osowania. 

Wyniki g+osowania 

uprawnionych do g+osowania 47 

liczba os6b uczestniczqcych w g+osowaniu 38 

liczba g+os6w "za" 36 

liczba gtos6w "przeciw" 1 

liczba g+os6w "wstrzymujqcych si~" 1 

Rada Naukowa Oyscypliny Inzynieria Mechaniczna w g+osowaniu tajnym podj~+a 

uchwa+~ w sprawie zmiany sk+adu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. 

inz. Jakuba Lorenckiego. 

13. Podj~cie uchwal w sprawie zaopiniowania wniosk6w 0 zatrudnienie: 

13.1. Zaopiniowanie wniosku 0 zatrudnienie dr. inz. Pawla Nowaka na 

podstawie umowy 0 prac~ w Zakladzie Sensor6w i System6w Pomiarowych 

Instytutu Metrologii i Inzynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki PW na 

stanowisku adiunkta w grupie pracownik6w badawczo-dydaktycznych na czas 

nieokreslony w wymiarze pelnego etatu. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik, PrzewodniczC\cy Rady poinformowa+, ze p. Pawe+ 

Nowak obroni+ rozpraw~ doktorskq, wczesniej by+ zatrudniony na stanowisku 

asystenta. Posiada bardzo znaczqcy dorobek, jest wsp6+autorem artyku+6w 

w czasopismach wysoko punktowanych. Za okres obejmujqcy ewaluacj~ dyscypliny 

ma wypetnienie slot6w na poziomie 3,4 - 257 punk6w. Jest bardzo dobrym 
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kandydatem na czfonka 1M i zwr6cif si~ z prosbq 0 pozytywne przegfosowanie tej 

kandydatu ry. 

W zwiqzku z brakiem wypowiedzi w tej sprawie przystqpiono do gfosowania. 

Wyniki gfosowania 

uprawnionych do gfosowania 47 

liczba os6b uczestniczqcych w gfosowaniu 35 

liczba gfos6w "za" 35 

liczba gfos6w "przeciw" 0 

liczba gfos6w "wstrzymujqcych si~" 0 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w gfosowaniu tajnym pozytywnie 

zaopiniowafa zatrudnienie dr. inz. Pawla Nowaka na podstawie umowy 0 prac~ 

w Zakfadzie Sensor6w i System6w Pomiarowych Instytutu Metrologii i Inzynierii 

Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki PW na stanowisku adiunkta w grupie 

pracownik6w badawczo-dydaktycznych na czas nieokreslony w wymiarze pefnego 

etatu. 

13.2. Zaopiniowanie wniosku 0 zatrudnienie dr. inz. Doroty Oniszczuk-Swiercz 

na podstawie aneksu do' umowy 0 prac~ w Zakladzie Automatyzacji i Obr6bki 

Skrawaniem Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inzynierii Produkcji 

PW na stanowisku adiunkta w grupie pracownik6w badawczo- dydaktycznych 

na czas nieokreslony w wymiarze pelnego etatu (przeniesienie z Zakladu 

Obr6bek Wykanczajqcych i Erozyjnych Instytutu Technik Wytwarzania WIP). 

Gfos zabraf dr hab. inz. T. Chmielewski, prof. uczelni, kt6ry wyjasnif, ze z powod6w 
merytorycznych jak i personalnych zdecydowano 0 zmianie zakfadu przez p. dr 
D. Oniszczuk-Swiercz. Dziafalnosc obu Zakfad6w jest zblizona. Dorobek dr. 
Oniszczuk-Swiercz stoi na wysokim poziomie, sumaryczny Impact Factor =11. 
W ostatnim okresie miafa kilka publikacji 140 punktowych, jest aktywnym 
pracownikiem naukowym. Prof. T. Chmielewski zwr6cH si~ z prosbq do zebranych 
o pozytywne zaopiniowanie tego zatrudnienia. 

W zwiqzku z brakiem wypowiedzi w tej sprawie przystqpiono do gfosowania. 

Wyniki gfosowania 
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uprawnionych do gtosowania 51 

liczba os6b uczestniczqcych w gtosowaniu 34 

liczba gtos6w "za" 33 

liczba gtos6w "przeciw" 1 

liczba gtos6w "wstrzymujqcych s i~ " 0 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna w gtosowaniu tajnym pozytywnie 

zaopiniowata zatrudnienie dr. inz. Doroty Oniszczuk-Swiercz na podstawie aneksu 

do umowy 0 prac~ w Zaktadzie Automatyzacji i Obr6bki Skrawaniem Instytutu 

Technik Wytwarzania na Wydziale Inzynierii Produkcji PW na stanowisku adiunkta 

w grupie pracownik6w badawczo-dydaktycznych na czas nieokreslony w wymiarze 

petnego etatu (przeniesienie z Zaktadu Obr6bek Wykanczajqcych i Erozyjnych 

Instytutu Technik Wytwarzania WIP). 

12. Zatwierdzenie protokot6w z posiedzenia RND 1M nr XIII oraz XIV/2020. 

Przewodniczqcy Rady poinformowat, ze pozostat ostatni punkt porzqdku obrad -
zatwierdzenie protokot6w z posiedzen RND 1M nr XIII oraz XIV/2020 . Projekty 
protokot6w zostaty umieszczone na platformie SharePoint, 0 czym cztonkowie Rady 
zostali poinformowani drogq mailowq. 

W zwiqzku z brakiem uwag przystqpiono do gtosowania. 

Wyniki gtosowania 

uprawnionych do gtosowania 51 
licz~ os6b uczestniczqcych w gtosowaniu 34 
liczba gtos6w "za" 34 
liczba gtos6w "przeciw" 0 
liczba gtos6w "wstrzymujqcych si~" 0 

Wyniki gtosowania 

uprawnionych do gtosowania 51 
liczba os6b uczestniczqcych w gtosowaniu 34 
liczba gtos6w "za" 34 
liczba gtos6w "przeciw" 0 
liczba gtos6w "wstrzymujqcych si~" 0 

Rada Naukowa Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna PW w gtosowaniu jawnym 
zatwierdzHa protokoty RND 1M nr XIII i XIV/2020. 

15. Ustalenie terminarza posiedzen RND Inzynieria Mechaniczna 
informacja. 
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W drodze konsensusu ustalono, ze posiedzenie regularne b~dq odbywa+y si~ 
w pierwsze srody miesiqca 0 godz. 12.15. 

17. Sprawy biezClce i wolne wnioski. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik zwr6cH si~ z prosbq 0 rozpowszechnienie prezentacji dot. 
ewaluacji, do kt6rej link znajduje si~ na czacie . 

Jest mozliwosc przed+uzenia terminu rozliczenia grant6w na kolejny rok. Konieczne 
jest w tej sprawie podanie z uzasadnieniem. 

Na poczqtku miesiqca planowane jest dodatkowe posiedzenie, na kt6rym om6wiono 
by sprawy dot. przysz+ej ewaluacji - stan dyscypliny, silne i s+abe strony 
w celu wypracowania wsp61nego stanowiska (strategii) w tej sprawie. Ustalono dat~ 
na 01.12.2020. 

9. Zamkni~cie posiedzenia. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy Rady Naukowej Oyscypliny Inzynieria 
Mechaniczna stwierdzH, ze zakonczono procedowanie poszczeg61nych punkt6w 
porzqdku obrad. Wyniki glosowan odczyta+ dr hab. inz. T. Sa+acinski, prof. uczelni , 
Przewodniczqcy Komisji skrutacyjnej. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze szczeg6+owe informacje 0 liczbowych 
wynikach poszczeg61nych glosowan przes+ane zostanq r6wniez drogq mailowq. 

Prof. dr hab. inz. R. Sitnik, Przewodniczqcy Rady podzi~kowa+ za udzial w II 
posiedzeniu RNO 1M w kadencji 2020-2024, za dyskusje, po czym zamknq+ obrady 
RNO 1M w dniu 10.11.2020 r. 

Sekretarz Rady 

dr hab. inz. Tomasz Chmielewski , prof. uczelni 

P'?$"~ 
mgr Edyta Michalska 

pr~CYRadY 

prof. dr hab. inz. Robert Sitnik 
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