
 

Protokół  

XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego  

w dniu 12 kwietnia 2012 roku 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał  Podsekretarza 

Stanu prof.  Marka Ratajczaka, oraz  pozostałych zaproszonych gości.   

 

II. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady prof. J. Lubacz zaproponował wniesienie autopoprawki do 

porządku obrad: dodanie w punkcie XVI podpunktu 7. Regulaminu przyznawania 

stypendiów naukowych Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu dla nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, wypłacanych z 

własnego funduszu stypendialnego. 

 Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad. 

 

III. Komunikaty 
Przewodniczący Rady poinformował, że: 

 Prezydium wybrało 11 uczelni, które będą miały swoich przedstawicieli w 

Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich w kadencji 2013-

2016. 

 Rzecznik Praw Absolwenta przedstawił opinię w sprawie projektu ustawy o 

zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Materiał 

został rozesłany do członków RG.  

 Prof. M. Sekułowicz w dniach 21-23 marca reprezentowała Radę na 

Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP organizowanym w Wiśle. Prof. 

Sekułowicz opracowała notatkę z posiedzenia, która będzie rozesłana 

członkom RG.  

 w dniach 9-10 marca prof. M. Ilnicki wziął udział w konferencji tematycznej 

Parlamentu Studentów RP  w Kościelisku. Materiał z posiedzenia zostanie 

rozesłany członkom RG. 

 Minister B. Kudrycka powołała Zespół ds. zmian legislacyjnych. Pierwsze 

spotkanie odbyło się  19 marca. Następne spotkanie planowane jest na 16 

kwietnia.   

 W dniu 15 marca uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki 

edukacji i nauki. Podczas posiedzenia omawiano m.in. sprawy algorytmu 

podziału dotacji dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźników 

kosztochłonności kształcenia na poszczególnych kierunkach. Materiał 

przygotowany przez MNiSW został rozesłany członkom RG.  

 W dniu 28 marca uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i 

szkolnictwa wyższego. Podczas  posiedzenia Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przedstawiła informację na temat spraw pracowniczych w świetle 

pakietu ustaw reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego. 

 9 marca prof. J. Lis wziął udział w uroczystości rocznicowej powstania 

Narodowego Centrum Nauki  w Krakowie. 



 W dniu 30 marca  uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Prezesa Rady 

Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, 

naukowo-techniczną i artystyczną. Ponadto Minister B. Kudrycka wręczyła 

wybitnym studentom „Diamentowe Granty” na prowadzenie własnych badań 

naukowych. 

 20 kwietnia w Rzeszowie będzie uczestniczył w konferencji poświęconej  

problemom finansowania szkolnictwa wyższego oraz partnerstwa publiczno-

prywatnego. Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Rektorów Polskich.  

 28 maja odbędzie się sympozjum organizowane przez ZNP przy wsparciu RGi 

KRASP poświęcone problemom rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.  

 Majowe posiedzenie Rady Głównej poświęcone będzie problemom uczelni 

medycznych.  

 

Prof. J. Madey poinformował, że do członków Rady Głównej przesłane zostało 

zaproszenie na ceremonię otwarcia Akademickich Mistrzostw Świata  w 

Programowaniu Zespołowym. Uroczystość odbędzie się 15 maja w Sali 

Kongresowej.  

 

Prof. W. Mitkowski poinformował, że 11 kwietnia  uczestniczył w organizowanej 

przez Komisję Zakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UJ  konferencji Pt. „ Nauka i 

Uniwersytet w Polsce Anno Domini 2012”.  

 

IV. Problemy funkcjonowania instytutów Polskiej Akademii Nauk 
 

Prezentację dotyczącą problemów i funkcjonowania instytutów naukowych 

przedstawił prof. M. Chmielewski -  Wiceprezes PAN. 

W dyskusji udział wzięli: prof. M. Ratajczak, prof. Marody, prof. M.  

Chmielewski, prof. Eliasz, prof. P. Lampe, dr W. Szewko, dr. Bartczak, doktorant. 

M. Kamiński, prof. P. Konderla, prof. M. Srebrny, prof. M. Szczerek, prof. B. 

Jeziorski, prof. J. Lubacz. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Prof. J. Lubacz postulował, aby przedstawiona problematyka została 

zaprezentowana w Forum Akademickim.  

 

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającego rozporządzenia w sprawie wzorcowych efektów 

kształcenia 

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt 

rozporządzenia. Rada Główna  zgłosiła  szereg uwag szczegółowych. 

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 310/2012 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

 

 

 



VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.  

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt 

rozporządzenia. Rada Główna zgłosiła szereg uwag. 

 

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 311/2012 stanowi załącznik do 

protokołu.  

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu 

przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych z budżetu państwa.  

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk 

przedstawił znowelizowany projekt rozporządzenia.  Rada Główna zgłosiła szereg 

uwag szczegółowych. 

 

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  Uchwała nr 312/2012 stanowi załącznik do 

protokołu.  

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie  maksymalnej wysokości  opłat za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk 

przedstawił projekt rozporządzenia. Rada Główna  nie zgłosiła  uwag.  

 

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 313/2012 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół  Pielęgniarek i Położnych  

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt 

rozporządzenia. Rada Główna zgłosiła uwagi. 

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 314/2012 stanowi załącznik do 

protokołu.  

X. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki  

Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki prof. B. Tuchańska przedstawiła projekt 

ustawy. Rada Główna zgłosiła uwagi. 

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 315/2012 stanowi załącznik do 

protokołu.  

XI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju za 2011 rok.  



Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki prof. B. Tuchańska przedstawiła przedstawiła 

sprawozdanie.  

Rada Główna negatywnie zaopiniowała przedłożony dokument. 

 

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Tuchańska, prof. I. Czaplicka-Kolarz, prof. J. 

Lubacz, dr W. Szewko, prof. J. Szambelańczyk.  

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

XII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy  o związkach partnerskich. 

Przewodniczący Rady Głównej prof. J. Lubacz poinformował, że Prezydium 

rekomenduje Radzie odstąpienie od opiniowania ww. projektu ustawy. 

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. J. Lubacz. 

Rada Główna przyjęła propozycję PRG przy dwóch głosach wstrzymujących się.  

XIII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę 

o związkach partnerskich.  

Przewodniczący Rady Głównej prof. J. Lubacz poinformował, że Prezydium 

rekomenduje Radzie odstąpienie od opiniowania ww. projektu ustawy. 

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. J. Lubacz. 

Rada Główna przyjęła propozycję PRG przy dwóch głosach wstrzymujących się.  

XIV. 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 habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne” 

Wydziałowi Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie; 

 

 Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” Wydziałowi Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;  

 

 Doktora habilitowanego „nauk o zdrowiu” Wydziałowi Opieki Zdrowotnej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 

 

 Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia” 

Collegium Civitas w Warszawie 

 

Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopnia: 

 doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” Wydziałowi 

Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

 

 Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” Wydziałowi Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

 

 Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji” Wydziałowi 

Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. 

 

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w 

uchwałach nr 318/2012. nr 320/2012, nr 321/2012, nr 322/2012, nr 323/2012, nr 

324/2012,  nr 325/2012  stanowiących załączniki do protokołu. 

 

XV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych  

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił 

zasady przyznawania stypendiów naukowych.  

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:  

 

1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków 

ekonomicznych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi; 

 

2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków 

związanych z nowoczesnymi technologiami przez Fundację Edukacyjną 

Przedsiębiorczości w Łodzi; 

 

3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków 

humanistycznych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi; 

 



4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków 

zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz ochrona środowiska i 

inżynieria środowiska przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi; 

 

5. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich 

finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców  oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 

 

6. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Rektora Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich, studentów i 

doktorantów, wypłacanych z własnego funduszu stypendialnego. 

 

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższy wniosek:  

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji NBP 

przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 

 

Stanowiska nr 115/2012, nr 116/2012, nr 117/2012, nr 118/2012, nr 119/2012, nr 

120/2012, nr 121/2012 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu. 

XVI. Sprawy różne i wolne wnioski.  

Przewodniczący Rady prof. J. Lubacz przedstawił  projekt uchwały Prezydium 

Rady Głównej w sprawie wniesionej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotyczącej prof. dr hab. Tadeusza  Hucińskiego, byłego rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

 

W dyskusji udział wzięli: dr A. Kiebała, prof. W. Mitkowski, dr. W Szewko, prof. 

J. Lubacz.  

Uchwała został przyjęta przy czterech głosach wstrzymujących się. Uchwała nr 

309/2012 stanowi załącznik do protokołu.  

 

XVII. Przyjęcie protokołu XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i  

Szkolnictwa Wyższego (8 marca 2011 r.) 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

XVIII. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.  

 

    

 Przewodniczący 

     Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

       Prof. Józef Lubacz 

 

 

 



Załączniki: 

 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały : nr 310-325 

3. Stanowiska: nr 115-121 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD 

 

 

 


