PROTOKÓŁ
z inauguracyjnego posiedzenia KNF w dniu 19 stycznia 2016 roku

Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. dr hab.
Stanisław Filipowicz otworzył posiedzenie i wręczył nominacje na kadencję
2015-2018. Następnie zarządził głosowanie na przewodniczącego KNF PAN.
Zgłoszono jednego kandydata prof. dr hab. Piotra Gutowskiego. W głosowaniu
tajnym wzięło udział 25 osób. Oddano 24 głosy za kandydaturą prof.
Gutowskiego, 1 głos był nieważny. Prof. dr hab. Piotr Gutowski został wybrany
na przewodniczącego KNF na kadencję 2015-2018.
W głosowaniu na zastępców przewodniczącego KNF zgłoszono 2 kandydatury:
prof. dr hab. Tadeusza Szubki i prof. dr hab. Krzysztofa Wójtowicza.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 25 osób. Na prof. Szubkę oddano 24 głosy,
na prof. Wójtowicza – 25. Prof. dr hab. Tadeusz Szubka i prof. dr hab. Krzysztof
Wójtowicz zostali wybrani na zastępców przewodniczącego KNF.
W głosowaniu na członków prezydium zgłoszono następujące kandydatury: prof.
prof.
Roman Kubicki
Elżbieta Jung
Adam Grzeliński
Janusz Mączka
Adam Grobler
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Renata Ziemińska
Maciej Kaniowski
W głosowaniu wzięło udział 25 głosów, 24 głosy były ważne, 1 – nieważny. Na
poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów za:
Roman Kubicki 17
Elżbieta Jung 18
Adam Grzeliński 21
Janusz Mączka 21
Adam Grobler 23
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Joanna Odrowąż-Sypniewska 21
Renata Ziemińska 23
Maciej Kaniowski 17
Prof. Kaniowski wycofał swoją kandydaturę. Pozostałe 7 osób zostało wybrane
na członków prezydium KNF.
W głosowaniu na członków Komisji Wyborczej KNF zgłoszono następujące
kandydatury: prof. prof.
Piotr Mazur
Dariusz Łukasiewicz
Paweł Zeidler
Maciej Kaniowski.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów za:
Piotr Mazur 22
Dariusz Łukasiewicz 24
Paweł Zeidler 24
Maciej Kaniowski 24
Wszyscy kandydaci zostali wybrani na członków Komisji Wyborczej KNF.
Na sekretarza KNF zgłoszono jedną kandydaturę: prof. dr hab. Renatę Ziemińską.
W głosowaniu oddano 23 głosy za i 1 głos nieważny. Prof. Ziemińska została
wybrana na sekretarza KNF.
Prof. dr hab. Gutowski zaproponował utrzymanie dwóch komisji, które
funkcjonowały w poprzedniej kadencji: komisji ds. badań i ich upowszechniania
oraz komisji ds. dydaktyki. W głosowaniu jawnym nad strukturą KNF wszyscy
opowiedzieli się za utworzeniem komisji ds. badań i komisji ds. dydaktyki.
Prof. Gutowski zaproponował kandydaturę prof. dr hab. Adama Groblera na
przewodniczącego komisji ds. badań i ks. prof. dr hab. Janusza Mączki na
przewodniczącego

komisji

ds.

dydaktyki.

W

głosowaniu

jawnym

na

przewodniczącego komisji KNF ds. badań jednogłośnie został wybrany prof. dr
hab. Adam Grobler.
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W głosowaniu jawnym na przewodniczącego komisji KNF ds. dydaktyki
jednogłośnie został wybrany ks. prof. dr hab. Janusz Maczka.
Prof. Gutowski powiedział, że są dwie rzeczy ważne, którymi KNF powinien się
zająć w pierwszej kolejności: jakość dydaktyki filozofii na zajęciach usługowych
oraz obecność filozofii w internecie.
Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca rankingu czasopism i udziału w nim
opinii ekspertów. Prof. Gutowski poprosił, żeby w ciągu dwóch dni zgłaszać
informacje dotyczące nieprawidłowości, ponieważ w piątek będzie miał
spotkania z ministrem Gowinem i osobą odpowiedzialną za ranking.
Prof. Gutowski przypomniał, że w tej kadencji KNF będzie kolejny Zjazd Filozofii
Polskiej, którego głównym organizatorem ma być KUL.
Protokołowała Joanna Odrowąż-Sypniewska
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