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Odwołanie od Uchwały nr 198 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2022 r. 
 

 

 W dniu 24.03.2022 dotarła do mnie uchwała nr 198 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki 

Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 07.03.2022 dotycząca decyzji Rady 

Doskonałości Naukowej z dnia 29.11.2021 o uchyleniu zaskarżonej uchwały nr 105 z dnia 

07.12.2020 oraz przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

 

 Wnoszę o uchylenie uchwały 198 ponieważ jest uchwałą bezprawną. 

 

 Wnoszę, aby mój wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego był 
rozpatrywany przez inny ośrodek niż Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski 

wykazał, że nie jest w stanie poprawnie przeprowadzić postępowania habilitacyjnego nie 

tylko merytorycznie, ale także formalnie. 

 

 Postępowania habilitacyjnego nie powinien także rozpatrywać Uniwersytet 

Jagielloński z tego powodu, że wielokrotnie publicznie wykazywałem niekompetencje 

fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego powiązanych z czasopismem Acta Physica Polonica B. 

Jestem więc w konflikcie z tym środowiskiem. Szczegółowe informacje na ten temat 

zamieściłem w odwołaniu z dnia 21.01.2021. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Uchwała nr 198 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 07.03.2022 nie ma podstawy prawnej. Została podjęta po 

przekroczeniu terminu wynikającego z art. 18a. ust. 11 Ustawy o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595). 

Z przepisu tego wynika, że rada jednostki organizacyjnej (w tym przypadku Rada Naukowej 

Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego) musi podjąć uchwałę w terminie 

miesiąca po otrzymaniu opinii Komisji Habilitacyjnej. Opinia Komisji Habilitacyjnej jest 
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datowana na 23.09.2020. Czyli Rada Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne nie dotrzymała 

ustawowego terminu podejmując zaskarżoną tym pismem uchwałę nr 198 w dniu 07.03.2022. 

Nie dotrzymała tego ustawowego terminu także podejmując decyzję nr 105 w dniu 

07.12.2020. Przecież to właśnie z tego powodu decyzja nr 105 została uchylona. Przyjecie po 

ustawowym terminie dodatkowej uchwały nr 198 nie likwiduje wady uchwały 105 

polegającej na tym, że także była przyjęta po ustawowym terminie. 

 

 Niezdolność Uniwersytetu Warszawskiego do przeprowadzenia poprawnego formalnie 

postępowania habilitacyjnego jest szczególnie rażąca, ponieważ w uzasadnieniu decyzji Rady 

Doskonałości Naukowej z dnia 29.11.2021 zawarto precyzyjną informację o przyczynie 

uchylenia uchwały nr 105: 
 

 Na str. 5 uzasadnienia decyzji Rady Doskonałości Naukowej napisano: 

 
 

 Na str. 7 uzasadnienia decyzji Rady Doskonałości Naukowej napisano: 

 
 

 To pokazuje, że na Uniwersytecie Warszawskim mamy do czynienia z osobami 

niekompetentnymi. Oni nie tylko popełniają elementarne błędy w zakresie fizyki, ale 

także nie rozumieją pism oraz przepisów na podstawie których podejmują decyzje. 

 

Z poważaniem 

 

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Informacja o konflikcie interesów trzech recenzentów, większości członków komisji 

habilitacyjnej oraz dwóch rzeczoznawców, 

2. Stanowisko w sprawie błędów zawartych w uzasadnieniu uchwały 198, 

3. Odpowiedz na opinię rzeczoznawcy prof. Kijowski Jerzy, 

4. Odpowiedz na opinię rzeczoznawcy prof. Jaranowski Piotr. 


