
 

 

Uchwała Nr 10/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lutego 2020 r.  

 

wyrażająca stanowisko w sprawie wniosku złożonego przez dr.  Pawła Raczyńskiego 

o umorzenie postępowania habilitacyjnego  

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku, działając na podstawie art. 105 § 2 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020, poz. 

256) w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w 

związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), rozpoznając wniosek 

złożony w dniu 10 lutego 2020 r. przez dr. Pawła Raczyńskiego o umorzenie postępowania 

postanawia: 

 

 

§ 1 

 

Zająć odmowne stanowisko wobec wniosku i nie umorzyć postępowania habilitacyjnego 

wszczętego w dniu 30.04.2019 r. na temat "Biofacje śródbasenowych raf wapienia 

cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim". 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego odmawiając 

umorzenia postępowania habilitacyjnego odwołuje się do interesu społecznego, rozumianego 

jako kształcenie i promowanie kadr naukowych w celu prowadzenia działalności badawczej. 

Należy zauważyć, że wpłynęły już wszystkie (trzy) recenzje osiągnięć naukowych Habilitanta, co 

pozwoli podjąć stosowną uchwałę przez Komisję Habilitacyjną a Wydział poniósł koszty 

opracowania tychże recenzji. Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego złożony przez 

Habilitanta w opinii Rady Dyscypliny jest próbą obchodzenia art. 21 ust.3 ustawy z dnia 

14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), który ogranicza czasowo możliwość ponownego 

złożenia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, dlatego uznała go za bezzasadny.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      Przewodniczący 

                              Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 

 

       dr hab. Jakub Kierczak prof. UWr   

 

Pouczenie: 

Ustawa nie przewiduje odwołania 


