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UCHWAŁA NR 18 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE 

z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie odwołania dr Romana Szostka  
od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne 
 
Zgodnie z Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), 
w nawiązaniu do Art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 poz. 1699), Rada 
Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne przedstawia opinię w sprawie odwołania z dnia 21 
stycznia 2021 roku wniesionego przez dr inż. Romana Szostka od Uchwały nr 105 Rady 
Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne z dnia 7 grudnia 2020 r., jak następuje: 

 
§ 1 

Zastrzeżenia, które w swoim odwołaniu zgłasza dr inż. Roman Szostek dotyczą 
dwóch kwestii. Po pierwsze habilitant kwestionuje rzetelność merytorycznej oceny jego 
dorobku, podważa kompetencje recenzentów powołanych w tym przewodzie, wskazuje 
na niezrozumienie jego prac i liczne błędy, które jego zdaniem znalazły się w    
recenzjach. Po drugie sugeruje, że w przypadku jednego z powołanych recenzentów 
mogły istnieć wątpliwości co do jego bezstronności. 

W celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Romana Szostka 
wszczętego w dniu 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
powołała w dniu 15 czerwca 2020 roku komisję habilitacyjną, w skład której weszli trzej 
recenzenci: prof. Marek Rogatko, prof. Jerzy Kowalski-Glikman i prof. Andrzej 
Staruszkiewicz. W opinii Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne wszyscy powołani 
recenzenci mają uznaną renomę naukową, w tym międzynarodową, zgodnie z 
wymaganiami ustawy: 

 Prof. dr hab. Marek Rogatko jest szeroko znanym specjalistą i autorytetem w 
dziedzinie teorii względności. Od wielu jest pracownikiem i profesorem w Katedrze 
Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jest 
współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego (PoToR). Wg bazy 
Web of Science jest autorem 102 prac, cytowanych w sumie ponad 1300 razy. 
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 Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman jest kierownikiem Zakładu Oddziaływań 
Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w 
Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownikiem 
Zakładu Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. 
Specjalizuje się w kosmologii, metodach kwantowania, metodach fizyki 
matematycznej oraz teorii grawitacji. Wg bazy Web of Science jest autorem 67 
prac, cytowanych w sumie ponad 2200 razy. 

 Prof. Andrzej Staruszkiewicz jest wybitnym fizykiem teoretykiem specjalizującym 
się w teorii grawitacji i elektrodynamice. Najbardziej znanym jego osiągnięciem 
jest rozwiązanie problemu ruchu dwóch cząstek w ramach Ogólnej Teorii 
Względności w 2+1 wymiarach. Otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń, 
m.in. 3 nagrodę w konkursie Gravity Research Foundations w 1973 r. Wg bazy 
Web of Science jest autorem 41 prac, cytowanych w sumie 191 razy. W latach 
1995-2005 był zastępcą redaktora naczelnego Acta Physica Polonica, a przez 
kolejne 10 lat był redaktorem naczelnym Acta Physica Polonica B. W 2009 r. 
otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne uważa, że nie ma podstaw do 

kwestionowania kompetencji wyznaczonych w tym postępowaniu recenzentów i 
kwestionowania rzetelności ich recenzji. Wszyscy recenzenci wskazali, że brak jest 
podstaw do nadania dr. Romanowi Szostkowi stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, a komisja habilitacyjna jednomyślnie odrzuciła wniosek w tej sprawie. 
Zdanie recenzentów i komisji podzieliła Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne w 
Uchwale nr 105 z dnia 7 grudnia 2020 r. 
 

Odnosząc się do drugiego z podniesionych zarzutów, zgodnie z §14 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. 2018 poz. 261) „w skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana 
osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej    
bezstronności”. Rada stoi na stanowisku, że sam fakt pełnienia funkcji redaktora 
czasopisma, które odrzuciło kilkukrotnie artykuły habilitanta nie może być uznany za 
przesłankę wykluczenia. Dr Szostek nie przedstawił żadnych argumentów na poparcie 
swojego zarzutu ani faktów, które uzasadniałyby wątpliwości co do bezstronności 
recenzenta. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne uznaje 
odwołanie wniesione przez dr inż. Romana Szostka od Uchwały nr 105 z dnia 7 grudnia 
2020 r. za bezzasadne i wnioskuje o utrzymanie w mocy zaskarżonej uchwały. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny  

Nauki Fizyczne  
W. Satuła 


