
 

 

Protokół 

X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 10 stycznia 2019 roku 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

Prof. Z. Marciniak przywitał członków Rady Głównej oraz zaproszonych gości.  

II. Przyjęcie porządku obrad 

Prof. Z. Marciniak przedstawił porządek obrad i poinformował, że posiedzeniu 

Rady w części dotyczącej debaty nad sprawozdaniem i udzieleniem absolutorium 

przewodniczyć będzie, zgodnie ze Statutem Rady, najstarszy wiekiem członek 

Rady. Następnie przekazał dalsze prowadzenie obrad prof. G. Chałasińskiemu. 

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

III. Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie obejmuje pierwszy rok 

działalności Rady w bieżącej kadencji. Przedstawił krótką informację na temat 

przeprowadzonych debat, uchwałach programowych, stanowiskach i innych 

dokumentach, a także o własnych inicjatywach Rady. Podkreślił również, że Rada 

wielokrotnie deklarowała swoją gotowość do współpracy przy pracach nad ustawą 

2.0 oraz nad aktami wykonawczymi, zwłaszcza w kwestiach związanych  

z ewaluacją jednostek naukowych, punktacją czasopism czy też kosztochłonnością 

dyscyplin. Wyraził słowa podziękowania i uznania dla pracy komisji stałych, a także 

zespołów roboczych Rady Głównej, działających z udziałem ekspertów nie 

będących jej członkami. Szczególne słowa podziękowania skierował do 

przedstawicieli KRASP, rektorów obecnym na posiedzeniach Rady, a także innych 

interesariuszy z którymi Rada współpracuje od lat. Przewodniczący zwrócił uwagę, 

że miniony rok zaowocował nawiązaniem bliskich kontaktów z nowymi partnerami. 

Na wyróżnienie zasługuje tu ostatnio zintensyfikowana współpraca z Centralną 

Komisją ds. Stopni i Tytułów a także z Radą Narodowego Centrum Nauki.  

 

IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Dyscyplinarnej przy 

Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r.  

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej prof. E. Gruza 

poinformowała, iż w ostatnim roku prowadzonych było ok. 30 postępowań 

odwoławczych od orzeczeń komisji uczelnianych. Na początku kadencji Komisja 

przyjęła wewnętrzny regulamin działania, a także zasady ustalania składów 

orzekających. Ponadto wprowadziła skuteczne mechanizmy zapobiegania 

przewlekłości postępowań, dzięki którym czas rozpatrywania i wydania orzeczenia 

w postępowaniu odwoławczym znacznie się skrócił. Podkreśliła również, że 

Komisja osiągnęła stabilność orzeczeń, co oznacza, że Sąd Apelacyjny  prawie  

w 100% utrzymuje w mocy jej orzeczenia. Prof. E. Gruza zwróciła uwagę na 
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niepokojące zjawisko jakim jest wzrost liczby spraw dotyczących niewłaściwych 

relacji międzyludzkich – pomiędzy nauczycielami akademickimi i nauczycielami 

akademickimi a studentami oraz sprawy dotyczące naruszeń etyki. Szczególną 

uwagę zwróciła na zmiany przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce w zakresie funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej. 

Zwłaszcza problemem będą m.in.: przeniesienie obowiązku prowadzenia pełnego 

postępowania dowodowego na komisję, ustalenie podmiotu dokonującego zwrotu 

kosztów udziału uczestników w postępowaniu czy też ubezpieczenie członków 

komisji dyscyplinarnych. 

Prof. G. Chałasiński podziękował obojgu Przewodniczącym za przedstawienie 

sprawozdań oraz otworzył debatę. Goście uczestniczący w posiedzeniu Rady 

zgodnie deklarowali poparcie dla jej działań, wielokrotnie wyrażali głosy 

podziękowania za współpracę, możliwość uczestniczenia w debatach i zabierania 

głosu w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestnicy spotkania  

z niepokojem przyjęli wiadomość o niekorzystnych zmianach w przepisach 

postępowania dyscyplinarnego, o których wspomniała prof. E. Gruza. Korzystając 

z wypracowanego autorytetu Rady uznali, iż spawa wymaga zdecydowanej reakcji 

zmierzającej do zmiany zapisów ustawy bądź jej interpretacji. Podkreślono również 

potrzebę wprowadzenia zmian organizacyjnych w nauce oraz jej znacznego 

dofinansowania.  

Przewodniczący Rady Głównej prof. Z. Marciniak oraz Prof. E. Gruza 

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy RG podziękowali za wysłuchanie  

i głosy wsparcia.  

V. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady 

Prof. G. Chałasiński zaproponował, aby w skład komisji skrutacyjnej weszli: stud. 

Patrycja Piłat, mgr Michał Goszczyński, stud. Filip Ogonowski. Rada jednomyślnie 

przyjęła uchwałę w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowań tajnych. Uchwała nr 92/2019 stanowi załącznik do protokołu. Rada 

Główna jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Przewodniczącego Rady z działalności RG w roku 2018. Uchwała nr 93/2019 

stanowi załącznik do protokołu.  

VI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady  

po pierwszym roku XII kadencji jej działalności 

Prof. G. Chałasiński zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie 

kart do głosowania. W wyniku głosowania  komisja skrutacyjna stwierdziła, że na 

26 ważnie oddanych głosów, za udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu Rady 

głosowało 26 osób. Uchwała nr 94/2019 w niniejszej sprawie stanowi załącznik do 

protokołu. 

VII. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Głównej o przedstawiciela Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów 

W związku z rezygnacją z członkostwa w Prezydium  złożoną przez mgra Michała 

Goszczyńskiego, Rada dokonała wyboru mgr inż. Zuzanny Mieszkowskiej do 
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składu Prezydium Rady. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 95/2019 

stanowi załącznik do protokołu.  

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

  poselski projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz  

Prof. B. Marciniak Przewodniczący Komisji Nauki przedstawił projekt uchwały, 

która zawierała szereg uwag szczegółowych. Rada przyjęła uchwałę przy jednym 

głosie wstrzymującym.  Uchwała nr 96/2019 stanowi załącznik do protokołu. 

 

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz 

ustawy o działach administracji rządowej 

Prof. B. Marciniak Przewodniczący Komisji Nauki przedstawił projekt uchwały, 

która zawierała szereg uwag szczegółowych. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  

Uchwała nr 97/2019 stanowi załącznik do protokołu. 

 

   rządowy projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych  

Prof. B. Marciniak Przewodniczący Komisji Nauki przedstawił projekt uchwały, 

która zawierała szereg zmian i uzupełnień. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   

Uchwała nr 98/2019 stanowi załącznik do protokołu. 

 

rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  

z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679  

Prof. J. Szambelańczyk Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej 

przedstawił projekt uchwały zawierającej szereg uwag szczegółowych. Rada 

przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 99/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

poselski projekt ustawy o przejrzystości w zakresie zatrudniania osób bliskich 

w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji  

w naborze na stanowiska w jednostce sektora publicznego  

Sprawę przedstawił Przewodniczący Rady prof. Z. Marciniak, który zgłosił szereg 

uwag szczegółowych. Rada przyjęła projekt tekstu uchwały jednogłośnie. Uchwała 

nr 100/2019 stanowi załącznik do protokołu. 

 

projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie studiów 

Prof. T. Szapiro Przewodniczący Komisji Kształcenia przedstawił treść projektu 

uchwały rekomendującej wprowadzenie uzupełnień. Rada przyjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 101/2019 stanowi załącznik do protokołu. 
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projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli 

Prof. T. Szapiro Przewodniczący Komisji Kształcenia  przedstawił treść projektu 

uchwały zawierający szereg uwag szczegółowych. Rada przyjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 102/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

  

IX. Przyjęcie uchwały w sprawie konieczności rekonstrukcji modelu kształcenia 

nauczycieli 

Prof. T. Szapiro przedstawił treść projektu uchwały. Rada przyjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 103/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

X. Przyjęcie protokołu IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (13 grudnia 2018 r.) 

Rada przyjęła protokół jednogłośnie. 

XI. Zamknięcie posiedzenia 

Prof. Z. Marciniak podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie.   

   

                  Przewodniczący 

     Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                             Prof. Zbigniew Marciniak 

 

Załączniki: 

1.   Porządek obrad 

2.   Uchwały: nr 92-103 

3.   Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD  

 

 


