
Protokół  

XXXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 7 grudnia 2017 r.  

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

Prof. J. Woźnicki otwierając obrady, przywitał członków Rady oraz zaproszonych 

gości. 

 

II. Uroczyste wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Jarosława Gowina nagrody za działalność organizacyjną na rzecz Rady Głównej 

wręczył Podsekretarz Stanu w MNiSW prof. S. Skuza. Nagrody otrzymali 

Przewodniczący RG i Wiceprzewodniczący RG - prof. J. Woźnicki, prof.  

Z. Marciniak , prof. L. Pawłowski oraz Przewodniczący komisji stałych RG –   

prof. J. Szambelańczyk, prof. E. Jezierski oraz prof. J. Żmija. 

 

III. Uroczyste wręczenie Społecznym Doradcom Rady listów z podziękowaniem 

za ich wkład w prace Rady 

Przewodniczący RG wręczył Społecznym Doradcom listy z podziękowaniami za 

ich istotny wkład w prace Rady. Dzięki ich pracy Rada Główna mogła realizować 

dodatkowe zadania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, których 

zakres wykraczał poza ustawowe jej obowiązki. 

 

IV. Przyjęcie porządku obrad 

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

 

V. Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r. Debata nad sprawozdaniem 

 

Przewodniczący RG prof. J. Woźnicki przedstawił sprawozdanie z czwartego 

kolejnego roku działalności Rady w obecnej kadencji. Omówił pokrótce 

informacje o debatach, uchwałach programowych a także o własnych 

inicjatywach i innych działaniach Rady. Wiele uwagi poświęcił również pracom 

komisji stałych, a także zespołów roboczych Rady, działających z udziałem 

ekspertów. Przewodniczący podkreślił, że cały okres działania Rady uznaje za 

dobrze wykorzystany, co uzasadniają zarówno zakres i skala dokonań  tego 

organu, w tym efektywna realizacja zadań ustawowych oraz nowe formy jej 

działalności. Z dużym zainteresowaniem spotkały się raporty opracowane  

w ramach prac własnych Rady. Na uwagę zasługują zwłaszcza ostatnie  

z opublikowanych raportów dotyczących konsolidacji w szkolnictwie wyższym, 

drugi poświęcony systemowi pomocy materialnej w szkołach wyższych jako 

raport nr 7, oraz raport nr 5 dotyczący analizy wybranych elementów ustawy 2.0 

wraz z odniesieniami do projektu ustawy zaprezentowanego podczas posiedzenia 

Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. 



Następnie Prof. J. Woźnicki w imieniu Rady podziękował wszystkim instytucjom 

partnerskim Rady zwłaszcza gościom, współpracownikom, ministrom, rektorom, 

przedstawicielom związków zawodowych i innych instytucji i organizacji 

uczestniczących w posiedzeniach Rady, a także społecznym doradcom Rady, za 

ich wkład w prace nad dokumentami RG.  

W dalszej części spotkania Przewodniczący RG poinformował, że w znacznej 

części został już wybrany nowy skład Rady Głównej, który na styczniowym 

inauguracyjnym posiedzeniu wybierze spośród swojego grona Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczących Rady.  

W związku z planowanym głosowaniem dotyczącym przyjęcia sprawozdania 

Przewodniczącego RG z działalności Rady oraz nad udzieleniem 

Przewodniczącemu RG absolutorium przewodnictwo obradom przejął prof.  

T. Koszczyc, który zwrócił się do członków RG o wyłonienie komisji 

skrutacyjnej. W skład komisji weszli prof. M. Krawczyński, dr A. Kiebała, mgr  

F. Ogonowski. Rada przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Następnie komisja 

skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Do czasu ogłoszenia wyników prof. 

Koszczyc zdecydował o kontynuacji dalszej części posiedzenia prosząc 

jednocześnie o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji 

Dyscyplinarnej przy RG prof. E. Gruzę. Przewodnicząca prof. E. Gruza 

poinformowała, że w ostatnim roku do Komisji wpłynęło 19 spraw z czego 14 

zakończyło się wydaniem orzeczeń w pozostałych sprawach toczą się 

postępowania. Zwróciła uwagę, że orzeczenia Komisji II instancji mają dużą 

stabilność, tylko w dwóch przypadkach sprawy zostały skierowane do Sądu 

Apelacyjnego. Podkreśliła jednak, iż członkowie Komisji z niepokojem 

zauważają narastającą liczbę spraw, których powodem są nieprawidłowości  

w relacjach wewnątrz akademickich. 

Następnie głos zabrał Rzecznik Praw Absolwenta G. Piątkowski, który przestawił 

sprawozdanie z ostatniego roku swojej działalności. Zwrócił uwagę, na 

najważniejsze z punktów swojej pracy m.in. przeprowadzenie analizy rynku pracy 

i dostępu absolwentów do zawodów. Ponadto planowane jest docelowo- wzorując 

się na rozwiązaniach anglosaskich- wprowadzenie ruchów absolwenckich, które 

miałyby się stać materialną i intelektualną bazą wspierającą uczelnie. Zainicjował 

i zarekomendował zniesienie podatku w programie Mobilność Plus, sprawa ta 

została przekazana wraz z analizą finansową do Ministerstwa Gospodarki. 

Przeprowadził również konsultacje z uczelniami celem urealnienia oferty 

kierunków studiów tak aby były dostosowane do oczekiwań pracodawców. 

Przeprowadził również szereg spotkań ze studentami, podczas których najczęściej 

pojawiającym się problemem był temat ZUS.  W wyniku przeprowadzonych 

rozmów wystąpił z propozycją wprowadzenia trzeciej składki ZUS oraz 

zaproponował przyjęcie rozwiązania, w którym to składka płacona byłaby  

w momencie gdy działalność będzie przynosić dochody.  

Po przedstawieniu sprawozdań prof. Koszczyc otworzył dyskusję. Jako pierwszy 

głos zabrał prof. J. Szmidt Przewodniczący KRASP, który złożył wyrazy 

podziękowania za współpracę z Radą Główną. Zdaniem prof. Szmidta współpraca 



z RG była zawsze twórcza i koncentrowała się na głównych problemach 

środowiska akademickiego i niejednokrotnie wymagała wypracowania wspólnego 

punktu widzenia. M. Gajda Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

również przekazał wyrazy podziękowania za wzajemną współpracę. Wyraził 

swoje uznanie dla prac Rady, która wielokrotnie dbała o to aby sprawy 

doktorantów mogły być podnoszone na forum Rady i znalazły poparcie wśród 

członków RG. 

W imieniu przedstawicieli Parlamentu Studentów RP podziękowania złożył M. 

Witek. Podkreślił, że środowisko studenckie zawsze mogło aktywnie uczestniczyć 

w pracach Rady a także prowadzić twórczy dialog w sprawach istotnych zarówno 

dla studentów i członków Rady. Podziękowania i życzenia dalszej współpracy 

złożyli również prof. Zbigniew Błocki Dyrektor Narodowego Centrum Nauki 

oraz prof. M. Krawczyk Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP. 

Następnie Prof. T. Koszczyc zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Przewodniczącego RG z działalności Rady Głównej w roku 2017 

oraz głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu RG.  Po 

przeprowadzeniu głosowania Prof. M. Krawczyński Przewodniczący komisji 

skrutacyjnej poinformował, że sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie, 

natomiast w głosowaniu tajnym oddano 20 głosów pozytywnych, tym samym 

zgodnie ze Statutem RG, Przewodniczący Rady prof. J. Woźnicki uzyskał 

absolutorium. Prof. J. Woźnicki podziękował  wszystkim za oddane głosy, 

uznając iż wynik głosowania jest dla niego źródłem satysfakcji. Podkreślił 

również, że jest to najbardziej demokratyczne ciało jakiemu przewodniczył  

i podziękował członkom RG za wieloletnią współpracę.  

Po przerwie wznowiono obrady Rady Głównej i Przewodniczący RG J. Woźnicki 

oddał głos przewodniczącym komisji stałych. Jako pierwszy głos zabrał prof. E. 

Jezierski Przewodniczący Komisji Kształcenia, który szczególne podziękowania 

skierował na ręce Pani prof. M. Sekułowicz i prof. M. Marciniaka za ich wkład  

w prace tego organu, a także na ręce studentów za ich znakomitą rolę jaką pełnili 

w Komisji Kształcenia. Następnie głos zabrał prof. J. Szambelańczyk 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, który przyłączył się do głosu 

prof. E. Jezierskiego. Szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę należą 

się prof. J. Igrasowi, dr. A. Kiebale oraz przedstawicielowi doktorantów mgr.  

M. Dokowiczowi za ich  życzliwość i niezwykłe zaangażowanie się w prace 

Komisji. Prof. J. Igras Przewodniczący Komisji Nauki podziękował wszystkim 

kolegom z komisji za to, że spotkania te były bardzo owocne i twórcze. 

 

VI. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady 

Działając na podstawie Statutu Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zatwierdziła sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w roku 2017.  

Uchwała nr 493/2017 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu.   

 

 



 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu 

Rady po czwartym roku XI kadencji jej działalności 

 

Rada Główna  po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego  

w głosowaniu tajnym udzieliła absolutorium Przewodniczącemu Rady po 

czwartym roku jego  działalności. Uchwała nr 494/2017 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

VIII. Komunikaty 

Komunikaty stanowią załącznik do protokołu.  

 

IX. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz 

rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą 

naukę  

Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 

rozporządzenia. Uchwała nr 495/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę  

Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 

rozporządzenia. Uchwała nr 496/2017 stanowi załącznik do protokołu.  

 

X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych  

Prof. J. Żmija, Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich RG, 

przedstawił propozycje opinii o wnioskach jednostek organizacyjnych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący przyznania uprawnień do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych Wydziałowi 

Farmaceutycznemu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Rada jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach 

Wydziałowi Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa  

i eksploatacja maszyn Instytutowi Lotnictwa w Warszawie; 



 doktora nauk o zdrowiu Wydziałowi Nauk i Zdrowiu i Nauk Społecznych 

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej; 

 doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia Wydziałowi Rolniczo-

Ekonomicznemu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 

Uchwały nr 497/2017, nr 498/2017, nr 499/2017, nr 500/2017, nr 501/2017 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

XI. Sprawy różne i wolne wnioski 

 

Zaproponowano terminarz spotkań nowej kadencji Rady.  

 

XII. Przyjęcie protokołu XXXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (9 listopada 2017 r.) 

 

Rada przyjęła protokół jednogłośnie.  

 

XIII. Zamknięcie posiedzenia 

 

 

Przewodniczący 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                   Prof. Jerzy Woźnicki 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Porządek obrad 

2. Komunikaty 

3. Uchwały: nr 492 –501  

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD  

 

 


