
 

Protokół 

XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 stycznia 2017 roku 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

Przewodniczący RGNiSW prof. J. Woźnicki otwierając obrady, przywitał 

członków Rady oraz zaproszonych gości. 

II. Przyjęcie porządku obrad 

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

 

III. Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 r. 

Prof. J. Woźnicki  przedstawił sprawozdanie  przewodniczącego z działalności 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2016. Zgodnie z wymogami 

formalnymi sprawozdanie to zostało przedstawione członkom Rady na 

posiedzeniu plenarnym. Dokument ten przedstawia prace Rady w okresie jej 

trzeciego roku funkcjonowania.  

Przewodniczący przekazał wyrazy podziękowania wszystkim, którzy mieli 

przyjemność być gośćmi Rady podczas jej posiedzeń zwłaszcza kierownictwu 

ministerstwa,  przedstawicielom KRASP, CK  oraz wielu  partnerom 

instytucjonalnym współkreującym składem Rady.  

Przewodniczący RG poinformował, że w ciągu minionego roku Rada zainicjowała  

szereg ważnych dyskusji  dotyczących m. in.  koncepcji zmian algorytmu podziału 

dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych, uwarunkowań 

działania niepublicznych uczelni zawodowych ich reprezentacji,  a także  

przeprowadziła debatę na temat uniwersytetów badawczych. 

Podsumowując miniony rok Przewodniczący wyraził swoje uznanie dla działań 

Rady. Dokumenty przez nią opracowane i przyjęte spotkały się z dużym 

zainteresowaniem zwłaszcza Raport, który stał się podstawą prac MNiSW nad 

odbiurokratyzowaniem studiów.  Przewodniczący nadmienił również, że w  roku 

sprawozdawczym rozpoczęły i prowadziły swą działalność dwa kolejne zespoły 

robocze Rady. Zgodnie z przyjętymi planami  ich  prace  zostaną sfinalizowane 

kolejnymi raportami w 2017 roku.  

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos wiceprzewodniczącemu RG prof. L. 

Pawłowskiemu z prośbą o przejęcie prowadzenia dalszej części obrad.  Prof. L. 

Pawłowski poinformował, że zarówno sprawozdanie jak i kwestia udzielenia 

absolutorium Przewodniczącemu Rady zostanie poddana pod głosowanie. 

Zaproponował również aby w następnej kolejności członkowie Rady wysłuchali 

sprawozdań: Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli 

akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. M. 

Ferenc-Szydełko oraz Rzecznika Praw Absolwenta Grzegorza Piątkowskiego.  



Przewodnicząca komisji dyscyplinarnej poinformowała, że w ostatnich latach daje 

się zaobserwować tendencję wzrostową jeśli chodzi o ilość rozpatrywanych spraw. 

Najczęściej pod obrady komisji trafiały sprawy związane z nieprawidłowościami 

w relacjach międzyludzkich, bądź też nierzetelnością naukową. Wiele orzeczeń 

komisji dyscyplinarnych I instancji komisja odwoławcza zmuszona była uchylić. 

Wiąże się to z brakiem wiedzy i nieprawidłowym postępowaniem na poziomie 

uczelnianym. Dlatego też komisja podjęła się prac nad przygotowaniem poradnika 

i udzielaniu konsultacji, aby zwiększyć poziom wiedzy i skuteczności 

prawidłowego działania komisji I instancji. Prof. M.  Ferenc-Szydełko podkreśliła, 

że komisji bardzo zależy aby etos nauczyciela akademickiego i enklawa dobrej 

opinii o środowisku akademickim była utrzymana.  

W dalszej części głos zabrał G. Piątkowski Rzecznik Praw Absolwenta. 

Przedstawił on sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Jak poinformował 

członków Rady w minionym roku Rzecznik we współpracy ze  Związkiem 

Przedsiębiorców i Pracodawców podjął się działań na rzecz zniesienia 

konieczności dodatkowych egzaminów,  a także dokonał oceny stanu zawodów 

regulowanych w UE i Polsce. Przeprowadził analizę rynku pracy i 

dostępu do zawodów. Zaznaczył również iż w najbliższym czasie rozpoczną się 

prace nad organizacją Kongresu Akademickich Biur Karier. Szczegółowe 

informacje dotyczące działalności Rzecznika przedstawia prezentacja, która 

zostanie zamieszczona na stronie RG w zakładce poświęconej RPA.  

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Prof. L. Pawłowski poprosił członków 

Rady oraz zaproszonych gości o rozpoczęcie debaty. Ze swej strony wyraził pełną 

aprobatę dla dotychczasowych działań Rady oraz pracy jej Przewodniczącego. 

Podziękował Prof. J. Woźnickiemu za jego zaangażowanie i postawę, która 

przyczyniła się w znacznym stopniu do podniesienia jej prestiżu.  W dalszej 

kolejności głos zabrał prof. E. Jezierski, który zwrócił uwagę, iż należy zastanowić 

się nad skutecznością działań Rady. Z przykrością przyjął fakt złagodzenia 

przepisów dotyczących uruchamiania studiów podyplomowych pomimo usilnych 

starań Rady o wzmocnienie zapisów ustawowych w tym zakresie. Nawiązując do 

wypowiedzi prof. E. Jezierskiego, prof. M. Szczerek stwierdził, że Rada powinna 

zbadać z jakim skutkiem były przyjęte jej stanowiska, aby móc później 

zweryfikować swój sposób działania.  

Prof. J. Szambelańczyk zwrócił uwagę, iż bardzo ważne jest w pracach Rady 

zaangażowanie jej członków, wspomniał również iż dotychczasowa współpraca z 

resortem przebiega bardzo dobrze. Jednakże mając na względzie przyszłe 

działania chciałby zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiający się problem 

terminów w jakich Rada otrzymywała dokumenty do zaopiniowania. Zazwyczaj 

nie uwzględniały one trybu w jakim Rada pracuje, bądź też dotyczyły spraw 

wobec, których wydanie opinii nie leżało w jej kompetencjach. 

Następnie głos zabrał prof. A. Eliasz, który stwierdził, że z satysfakcją może 

powiedzieć, że działania podejmowane przez Radę świadczą o tym, że chce ona   

współdziałać w tworzeniu polityki państwa i wykazuje strategiczne myślenie o 

przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego. 



Obecny podczas posiedzenia prof. T. Borecki podziękował przewodniczącemu 

Rady za wieloletnią współpracę i organizację wspólnych spotkań CK i RG których 

głównym punktem były sprawy związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie 

jednostkom naukowym uprawnień akademickich. Jak podkreślił sprawy te dla 

wielu uczelni są tematem bardzo ważnym.  

Prof. K. Czaplicka-Kolarz korzystając z obecności Sekretarza Stanu prof. A. 

Bobko  nawiązała do tematu nowo zatwierdzonej ustawy o instytutach 

badawczych oraz wielu napięć jakie narosły wokół zmian. Zwróciła się z apelem 

aby Rada podjęła działania mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na 

temat nowych zapisów ustawowych.  

Sekretarz Stanu prof. A. Bobko przychylił się do słów uznania jakie padły pod 

adresem Rady i jej Przewodniczącego. Dorobek Rady jest godny szacunku, a także 

współpracę pomiędzy RG a resortem można uznać za modelową.  Podziękował 

również za wskazanie problemów jakimi resort powinien się zająć. Nawiązując do 

wypowiedzi prof. M. Ferenc-Szydełko stwierdził, że rosnąca liczba spraw 

dyscyplinarnych jest przyczyną do refleksji nad stanem środowiska 

akademickiego.  Odnosząc się do podniesionego w dyskusji problemu studiów 

podyplomowych prof. A. Bobko stwierdził, że kierunek zmian jaki został podjęty 

przez resort miał na celu zwiększenie autonomii uczelni w tym zakresie a co za 

tym idzie zwiększenia odpowiedzialności za jakość tych studiów. Nawiązując do 

wypowiedzi prof. K. Czaplickiej-Kolarz poinformował, że zmiana zapisów ustawy 

o instytutach badawczych była inicjatywą poselską na którą, resort nie miał 

większego wpływu. Stwierdził jednak, że Rada Instytutów Badawczych powinna 

monitorować dalsze działania w tym zakresie. Przywołując dobre praktyki i dobre 

relacje liczy na dobrą współpracę w przygotowaniach do pisania ustawy 2.0 

regulującej przestrzeń nauki i szkolnictwa wyższego.  

Głos zamykający debatę zabrał prof. J. Woźnicki, który podziękował wszystkim za 

przychylne głosy. Podziękował również tym osobom, które wskazały istotne 

problemy z jakimi Rada spotyka się w swojej codziennej działalności. Wyraził 

nadzieję, że pojawiające się głosy krytyczne będą pobudzały nie tyle do działania 

co do powiększania skuteczności działania Rady. Podkreślił również, że miniony 

rok był czasem wytężonych prac, bowiem środowisko naukowe przeszło przez 

okres przyspieszonych działań legislacyjnych. 

 

IV. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady  

Wiceprzewodniczący Rady prof. L. Pawłowski postawił wniosek o głosowanie 

nad zatwierdzeniem sprawozdania  przewodniczącego z działalności Rady i 

przyjęciem uchwały. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 409/2017 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



V. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu 

Rady po trzecim roku XI kadencji jej działalności  

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia głosowania powołano komisję 

skrutacyjną w osobach: przewodnicząca prof. M. Sekułowicz, członkowie: prof. 

K. Rolka oraz mgr. M. Dokowicz.  

W wyniku głosowania Rada udzieliła absolutorium Przewodniczącemu Rady prof. 

Jerzemu Woźnickiemu. Uchwała nr 410/2017 stanowi załącznik do protokołu.  

VI. Wybór przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli 

akademickich przy Radzie Głównej kadencji 2017-2020 

 

W wyniku głosowania Rada wybrała na Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej 

ds. nauczycieli akademickich przy RG prof. Ewę Gruzę z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Uchwała nr 411.2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

VII. Wybór wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli 

akademickich przy Radzie Głównej kadencji 2017-2020 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Rada wybrała na wiceprzewodniczące Komisji 

Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy RG następujące osoby: prof. 

Elwirę Marszałkowską-Krześ z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Annę 

Pikulską- Radomską z Uniwersytetu Łódzkiego. Uchwała nr 411/2017 stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

VIII. Komunikaty 

 

Treść komunikatów stanowi załącznik do protokołu. 

IX. Uchwała w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu roboczego zespołu 

roboczego do spraw systemu finansowania studiów i pomocy materialnej w 

szkołach wyższych 

W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego Zespołu złożoną przez dra A. 

Kiebałę Rada w wyniku głosowania powierzyła przewodniczenie Zespołowi do 

spraw systemu finansowania studiów i pomocy materialnej w szkołach wyższych 

prof. Zbigniewowi Marciniakowi. Uchwała nr 412/2017 stanowi załącznik do 

prtokołu. 

X. Zaopiniowanie Kodeksu etyki pracownika naukowego 

Prof. J. Igras przedstawił treść projektu uchwały, zawierającej uwagi szczegółowe. 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 413/2017 stanowi załącznik do 

protokołu.   

 

 

 



 XI.        Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

 projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i 

jednostkach naukowych 

  

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił treść 

projektu uchwały zwierającej uwagi szczegółowe. Rada podjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 414/2017 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów 

ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych 

oraz wzoru suplementu do dyplomu  

 

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił treść 

projektu uchwały zwierającej uwagi szczegółowe. Rada podjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 415/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora  

 

Rada odstąpiła od  opiniowania projektu rozporządzenia.  

 

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i 

trybu jej wypłaty  

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

warunków i trybu jej wypłaty  

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie 

kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania 

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań 

informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił treść 

projektu uchwały zawierającej uwagi  do projektu rozporządzenia 

przedstawionego w punkcie trzecim. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 

Uchwała nr 422/2107 stanowi załącznik do protokołu.  

 



XII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o 

przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych 

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich RGNiSW, prof. J. Żmija, 

przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych 

szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Rada jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Kolegium 

Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka  

i robotyka Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 

 doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka Wydziałowi 

Mechanicznemu Politechniki Gdańskiej. 

Rada jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora nauk o zdrowiu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych 

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 

 doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji Wydziałowi 

Zarządzania Politechniki Białostockiej, 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach Wydziałowi 

Humanistycznemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Uchwały nr 416/2017, nr 417/2017, nr 418/2017, nr 419/2017, nr 420/2017, nr 

421/2017  stanowią załączniki do protokołu. 

 

XIII. Przyjęcie protokołu XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (8 grudnia 2016 r.) 

 

Rada przyjęła protokół jednomyślnie. 

 

 

XIV. Zamknięcie posiedzenia 

 

Przewodniczący zamknął obrady i podziękował za udział i dyskusję.  

 

 

 

      Przewodniczący 

    Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                       Prof. Jerzy Woźnicki    

 

 


