
Protokół 14/2020/2024 

z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka 

w dniu 20.04.2022 r. 

Obecność: 18 osób.  
 

 

Porządek obrad:  

 
1. Informacje Przewodniczącego RDN  

2. Opinia ws zatrudnienia na stanowisko badawczo-dydaktyczne asystenta mgr inż. arch. Sebastiana Łabędzia.  

3. Dyskusja nad propozycją wewnętrznej oceny osiągnięć naukowych na Wydziale Architektury ZUT w okresie od 

2022.01.01 do 2023.10.15.  

4. Wolne wnioski.  

 

Ad. 1. Powitanie PT Członków Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka i przyjęcie porządku obrad. 

Informacje bieżące Przewodniczącego RDN.  

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował Radę o porządku obrad, nie wniesiono uwag.  

• Prof. Zbigniew Paszkowski przedstawił wniosek o zmianę tematu w przewodzie doktorskim Pani Natalii 

Paszkowskiej-Kaczmarek i poprosił o jej przegłosowanie. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.  

• Nie wniesiono uwag do protokołu z 13 posiedzenia RDN AiU. 

 

Ad. 2. Opinia ws zatrudnienia na stanowisko badawczo-dydaktyczne asystenta mgr inż. arch. Sebastiana 

Łabędzia.  

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w 

Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury. Spośród kandydatur Pana 

Daniela Kowalewskiego i Sebastiana Łabędzia komisja w składzie prof. ZUT Marek Wołoszyn – 

przewodniczący, prof. Zbigniew Paszkowski, prof. ZUT Piotr Arlet, dr Katarzyna Krasowska, na 

posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. wybrała kandydaturę Pana Sebastiana Łabędzia. Profesor 

Zbigniew Paszkowski przedstawił sylwetkę kandydata. Profesor zgłosił wątpliwości dotyczące 

zatrudnienia kandydata na stanowisku badawczo-dydaktycznym w związku z nową perspektywą 

ewaluacji. Profesor zaproponował  możliwość zatrudnienia Pana Sebastiana Łabędzia na stanowisku 

dydaktycznym lub warunkowe zatrudnienie na stanowisku badawczo-dydaktycznym na okres kilku 

miesięcy. 

• Prof. ZUT Marek Wołoszyn zaakcentował potrzebę dokonania zmiany pokoleniowej w Katedrze w 

związku z przejściem dwóch pracowników na emeryturę i podtrzymał postulat zatrudnienia kandydata 

na etacie badawczo-dydaktycznym.  

• Prof. ZUT Paweł Rubinowicz podkreślił istotną rolę wysokopunktowanych osiągnięć w ewaluacji i 

wskazał, że dobrą praktyką przy zatrudnieniu jest postawienie nowemu pracownikowi warunku 

opublikowania artykułu za minimum 40 punktów.  

• Prof. ZUT Wojciech Bal wskazał na możliwość zatrudnienia dwóch osób w wymiarze pół etatu w celu 

zweryfikowania ich potencjału badawczego w okresie próbnym.   

• Prof. ZUT Krzysztof Bizio wskazał, że w jego Katedrze trzy osoby są zatrudnione na pół etatu 

dydaktycznego i każda z nich aspiruje do etatu badawczo-dydaktycznego, Profesor zasugerował przyjęcie 

w przyszłości rozwiązania polegającego na rozpisaniu konkursu po uprzednim sprawdzeniu pracownika.  

• Prof. ZUT Grzegorz Wojtkun wskazał na potrzebę poszerzania młodej kadry. 

• Prof. ZUT Krzysztof Bizio wskazał na potrzebę opiniowania przez Radę Dyscypliny ogłoszenia konkursu 

na stanowisko badawczo-dydaktyczne.  

• Prof. Waldemar Marzęcki wskazał na konieczność pogodzenia potrzeb kadrowych Wydziału 

Architektury z odpowiednim doborem pracowników, którzy dobrze rokują nie tylko w wymiarze 

dydaktycznym, ale również badawczym.   

• Prof. ZUT Paweł Rubinowicz przedstawił postulat aby polityka kadrowa kształtowana była w kierunku 

podnoszenia potencjału badawczego. Możliwość zatrudnienia na etacie badawczo-dydaktycznym 

powinna być warunkowana uprzednim przedstawieniem osiągnięć.  

• Prof. ZUT Klara Czyńska wskazała, że kandydat powinien mieć świadomość, że praca naukowa ma 

bardzo wymagający charakter i tej trudnej roli trzeba podołać. 

• Prof. ZUT Krzysztof Bizio zgłosił postulat aby na etat dydaktyczny zatrudniać osoby bez dorobku 

badawczego natomiast przy zatrudnieniu na etat badawczo-dydaktyczny kandydaci powinni wykazać się 

odpowiednim dorobkiem publikacyjnym.  

• Prof. ZUT Grzegorz Wojtkun wskazał, że nie ma obecnie możliwości zmiany warunków zatrudnienia 

przedstawionych w ogłoszeniu konkursu. Osoba wyłoniona w konkursie może się nie zgodzić na podjęcie 

zatrudnienia w wymiarze 360 co wywoła problem obsługi zajęć.  
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• Prof. Zbigniew Paszkowski zakończył dyskusję w powyższym temacie i zaproponował przyjęcie opinii 

w sprawie zatrudnienia Pana Sebastiana Łabędzia następującej treści:  

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje zatrudnienia Pana mgr. inż. 

arch. Sebastiana Łabędzia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w 

Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury na okres od dnia 1 maja do 

30 listopada 2022, z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia na powyższym etacie pod warunkiem 

opublikowania artykułu naukowego za minimum 40 punktów. 

 
Głosowanie tajne nr 1: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje zatrudnienia Pana mgr. inż. arch. Sebastiana 

Łabędzia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw 

Techniczno-Ekologicznych Architektury na okres od dnia 1 maja do 30 listopada 2022, z możliwością przedłużenia okresu 

zatrudnienia na powyższym etacie pod warunkiem opublikowania artykułu naukowego za minimum 40 punktów. 

 

Uprawnionych do głosowania: 23 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  17 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   1 

 

Ad. 3. Dyskusja nad propozycją wewnętrznej oceny osiągnięć naukowych na Wydziale Architektury ZUT w 

okresie od 2022.01.01 do 2023.10.15.  
 

• Prof.  ZUT Paweł Rubionowicz przedstawił prezentację systemu wewnętrznej oceny w bieżącym okresie 

ewaluacji.  

• Prof.  Zbigniew Paszkowski wskazał na potrzebę przyspieszenia działań naukowych wśród pracowników. 

Profesor zgłosił konieczność przeanalizowania na kolejnej Radzie programów publikacji w grupie N.  

• Prof.  ZUT Klara Czyńska wskazała na potrzebę powstawania publikacji wieloautorskich w ramach 

współpracy międzywydziałowej na ZUT. 

• Prof.  ZUT Wojciech Bal dodał, że współpraca między uczelniami jest mniej opłacalna niż współpraca 

między wydziałami w uczelni. 

• Prof.  Zbigniew Paszkowski zapowiedział, że poprosi na przyszłe posiedzenie Rady kierowników Katedr 

o przedstawienie planów publikacyjnych pracowników.   

• Prof. ZUT Krzysztof Bizio wskazał na potrzebę odbywania seminariów naukowych na Wydziale, a także 

zgłosił postulat organizacji spotkania w gronie wszystkich pracowników N. 

• Prof.  ZUT Paweł Rubionowicz poparł pomysł organizacji spotkań naukowych, a także wskazał, że warto 

prezentować opublikowane artykuły. 

• Prof. ZUT Wojciech Bal poruszył kwestię zmniejszenia pensum dla osób osiągających wysokie 

osiągnięcia publikacyjne.  

• Prof. ZUT Grzegorz Wojtkun wskazał na potrzebę organizacji spotkania informacyjnego, na którym 

przedstawione zostaną oczekiwania naukowe wobec pracowników.  

• Prof.  Zbigniew Paszkowski zakończył dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  

przedstawionego przez Profesora Pawła Rubinowicza systemu wewnętrznej oceny w bieżącym okresie 

ewaluacji.  

 
Głosowanie tajne nr 2: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka przyjmuje system wewnętrznej oceny w bieżącym okresie ewaluacji.  

 

Uprawnionych do głosowania: 23 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  14 

Przeciw:  2 

Wstrzymujące:   2 

 

Ad. 4. Wolne wnioski 

• Nie przedstawiono wolnych wniosków                                                         

Na tym Przewodniczący Rady Dyscypliny zakończył posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej. 

 

Protokół sporządził:                                                          Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Dyscypliny  

Architektura i Urbanistyka  

dr inż. arch. Jakub Gołębiewski                                        Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski 


