
Protokół 

 posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 10 października 2013 r.  

 

 

I. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady 

Głównej oraz zaproszonych gości.  

 

II. Przyjęcie porządku obrad. 

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.  

 

III. Problemy uczelni niepublicznych. 

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Waldemar Tłokiński., Przewodniczący 

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. 

 W dyskusji udział wzięli: prof. E. Jezierski, prof. P. Lampe, prof. J. Szmidt, prof. 

J. Woźnicki, prof. L. pawłowski, dr A. Bartczak, prof. J. Lubacz, prof. M. 

Szczerek, dr A. Kiebała, prof. M. Sekułowicz. 

IV. Przygotowanie opinii dla Trybunału Konstytucyjnego w związku z toczącym 

się postępowaniem w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o 

zbadanie zgodności art. 94 ust. 5 i 95 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym z Konstytucją RP.  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wpłynęło do Rady Głównej 

pismo z Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

zgodności art. 94 ust. 5 i 95 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 

Konstytucją RP. W związku z tym Rada postanowiła zwrócić się do eksperta o 

opinię pomocniczą. Rada zdecydowała o podjęciu uchwały w trybie obiegowym. 

V. Komunikaty 

Przewodniczący RG, Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył w: 

  dniu 12 września w Warszawie w posiedzeniu Prezydium KRASP. 

Tematem obrad była m.in. sprawa nowelizacji ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz uwłaszczenia naukowców.  

  dniu 20 września w posiedzeniu Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich. 

Przewodniczący RG wygłosił referat nt. koegzystencji instytucji 

centralnych: organów i organizacji reprezentatywnych w systemie 

szkolnictwa wyższego, w świetle doświadczeń i założeń rozwojowych.   

 Prof. J. Lubacz poinformował, iż na zaproszenie  Podsekretarza Stanu  

Ministerstwa Finansów 17 października będzie uczestniczył wraz z prof.  

J. Szambelańczykiem w spotkaniu poświęconym przedstawieniu 
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mechanizmów konsolidacji środków publicznych, roli w tym procesie 

Banku Gospodarstwa Krajowego, a także omówieniu problemów 

zgłaszanych w związku z przedmiotowym projektem nowelizacji ustawy o 

finansach publicznych.  

 Prof. J. Madey poinformował,  iż  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, 

którego jest przewodniczącym, był organizatorem polskich eliminacji do 

Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.  

 Prof. M. Sekułowicz poinformowała, iż  stała się członkiem Zarządu 

Międzynarodowego kongresu Pedagogów Specjalnych. Organizacja 

kolejnego Kongresu przypadła Polsce.  

 Przewodniczący RG poinformował, że tematem dyskusji listopadowego 

posiedzenia Rady będzie kwestia dostępu do zawodów. Wprowadzenie do 

dyskusji – Rzecznik Praw Absolwenta.  

VI. Zaopiniowanie aktów prawnych. 

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz ustawy o systemie oświaty. 

Przewodniczący Komisji Kształcenia  prof. E. Jezierski przedstawił projekt 

uchwały. Rada Główna jednogłośnie zgłosiła uwagi do ww. dokumentu. Uchwała 

nr 524/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej  prof. J. Szambelańczyk 

przedstawił projekt uchwały. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Uchwała nr 

525/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

3. Projekt rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania 

wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów 

doktoranckich. 

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt 

uchwały. Rada Główna przy czterech osobach wstrzymujących się  zaopiniowała 

ww. dokument. Uchwała nr 526/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk 

poinformował członków Rady, iż z MNiSW wpłynął projekt rozporządzenia w 

sprawie warunków wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Rada zdecydowała o 

podjęciu uchwały w trybie obiegowym.  
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VII. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów. 

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwał 

w sprawie propozycji wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów: 

inżynieria środowiska (studia I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim) oraz 

zdrowie publiczne ( studia I-go stopnia o profilu praktycznym). Rada Główna 

jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała nr 527/2013 oraz nr 

528/2013 stanowią załącznik do protokołu. 

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o 

przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił 

propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół 

wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  

Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopnia: 

 Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „biocybernetyki i inżynieria 

biomedyczna” Instytutowi Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej 

Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. 

 Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „biotechnologia”  Wydziałowi 

Biologii i Ochrony Środowiska  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopnia: 

 Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”  Wydziałowi 

Lekarsko-Stomatologicznemu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu. 

 Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” -  Wydziałowi 

Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych 

w Warszawie. 

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w 

uchwałach  nr 520/2013, nr 521/2013 nr 522/2013, nr 523/2013, które stanowią 

załącznik do protokołu. 

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG prof. J. Szambelańczyk 

przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych. 

Rada pozytywnie z uwagami zaopiniowała następujące regulaminy zasady 

przyznawania stypendiów naukowych : 

 pracownikom Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” 

w Chojnicach 

 ze  środków funduszu stypendialnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 
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Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione  

w stanowiskach nr 222/2013, nr 223/2013, które stanowią załącznik do protokołu. 

 

X. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady prof. J. Lis poinformował, że Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do Rady o uzupełnienie składu Zespołu do 

spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

W związku z tym prof. Lis zwrócił się do członków Rady o zgłoszenie 5 

dodatkowych ekspertów – specjalisty z dziedziny nauk fizycznych lub 

matematycznych, specjalisty z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, specjalisty w 

dziedzinie nauk prawnych i po jednym specjaliście z dziedziny sztuk plastycznych 

oraz sztuk muzycznych. 

Wiceprzewodniczący Rady prof. M. Szczerek przedstawił uwagi dotyczące 

wyników parametryzacji jednostek naukowych.  Prace związane z opracowaniem 

wniosków i uwag będą kontynuowane przez powołany  Zespół w osobach prof. M. 

Szczerka oraz prof. L. Pawłowskiego. 

XI. Przyjęcie protokołu XXXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (13 czerwca 2013). 

Protokół przyjęto jednogłośnie.  

XII. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.  

    

Przewodniczący 

       Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

             

           Prof. Józef Lubacz 

 

 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały: nr 520 - 528 

3. Stanowisko: nr 222-223 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD 

 

 


