DZIENNIK UNIWERSYTET U W ARSZAWSKIEGO
RADA NAUKOWA DYSCYPLINY
NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Poz. 27
UCHWAŁA NR 30
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Siudy
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) w związku
z art. 179 ust. 1 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi
i Środowisku Uniwersytetu Warszawskiego umarza w całości postępowanie
zainicjowane wnioskiem dr. Rafała Siudy z dnia 25.04.2019 r. skierowanym do
Centralnej Komisji o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk
o Ziemi w dyscyplinie Geologia.
Uzasadnienie
Wobec cofnięcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez
dr. Rafała Siudę (wnioskiem z dnia 27.02.2020 r.) na posiedzeniu Rady Naukowej
Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku zostało przeprowadzone głosowanie nad
umorzeniem postępowania.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, w postępowaniach
dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora
oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych
stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie
sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem
społecznym
W głosowaniu tajnym nad umorzeniem postępowania głosowało 20 osób,
uprawnionych do głosowania były 24 osoby. Za umorzeniem postępowania oddano 16
głosów, przeciw oddano 2 głosy, wstrzymały się od głosowania 2 osoby. Wobec tego
za umorzeniem postępowania oddano bezwzględną większość głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Jednocześnie
Rada uznała tym samym, że umorzenie postępowania w sprawie nie jest sprzeczne
z interesem społecznym.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie (zob. postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2015 r., II
SA/Wa 299/15).
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