
Protokół z przebiegu 

XIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 14 maja 2015 roku 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

II. Przewodniczący RG prof. J. Woźnicki otwierając obrady, przywitał członków 

Rady oraz zaproszonych gości. 

III. Przyjęcie porządku obrad 

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad 

IV. Aktualne problemy działania państwowych wyższych szkół zawodowych 

Prof. J. Woźnicki poinformował, że odbył  wizyty  robocze w  Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych w Gnieźnie, Chełmie i Suwałkach. Główne 

wnioski z tych wizyt zawiera notatka sporządzona przez prof. J. Woźnickiego, 

która stanowi załącznik do protokołu. Profesor stwierdził, że wypracowanie 

klarownej koncepcji usytuowania państwowych wyższych szkół zawodowych w 

systemie szkolnictwa wyższego wraz ze wskazaniem strategicznych kierunków ich 

rozwoju w zmieniającej się sytuacji w otoczeniu uczelni, jest konieczne dla 

dalszego funkcjonowania tych szkół. Wyraził przekonanie, że debata przyczyni się 

do zainicjowania dalszych działań w tym zakresie. Następnie głos oddał  

Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych – 

prof. Józef Garbarczyk. 

Prof. J. Garbarczyk przypomniał  genezę powstania PWSZ i przedstawił główne 

zadania i wyzwania stojące przed PWSZ.  Zasygnalizował podstawowe 

utrudnienia i przeszkody w  rozwoju tych szkół (szczegóły zawiera prezentacja 

stanowiąca załącznik do protokołu). 

Po  wystąpieniu prof. J. Garbarczyka  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: prof. E. Jezierski, prof. M. Konarzewski, prof. M. 

Szczerek,  prof. P. Lampe, prof. J. Żmija, prof. A. Eliasz, prof.  M. Krawczyk, 

prof. Fedorowicz, J. Szambelańczyk,  prof. Z. Marciniak,  prof. K. Chałasińska-

Macukow, dr A. Bartczak, prof. J. Woźnicki, prof. Z. Walczyk, prof. J. 

Garbarczyk. 

Podczas debaty zostały podniesione następujące kwestie: 

 Doprecyzowanie definicji kształcenia zawodowego 

 Wyzwania związane z niżem demograficznym 

 Współpraca  PWSZ z uczelniami akademickimi 

 Poszerzenie oferty edukacyjnej PWSZ 
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 Powiązanie działań PWSZ z regionalnymi  strategiami rozwoju 

 kariera kadry akademickiej PWSZ 

 Problem badań prowadzonych przez PWSZ 

 Koncentracja na kształceniu praktycznym  I stopnia i   na krótkich cyklach 

kształcenia 

 Konieczność podsumowania działań i dorobku PWSZ 

 Sprawa praktyk zawodowych 

 System finansowania – algorytm 

 Jakość kształcenia 

 Zatrudnialność absolwentów PWSZ  jako  miara doskonałości  tych szkół 

W podsumowaniu dyskusji prof. J. Garbarczyk w nawiązaniu do problemów 

podniesionych podczas dyskusji podkreślił, że misją PWSZ jest  i powinno być 

kształcenie  I stopnia a strategie działalności  poszczególnych PWSZ powinny być 

elementem strategii lokalnych w regionie. Podziękował  Przewodniczącemu Rady  

za zainicjowanie tej debaty i wszystkim osobom zabierającym głos w dyskusji i 

wyraził nadzieję na dalszą współpracę.  

V. Komunikaty 

Przewodniczący Rady pogratulował Pani A. Potockiej uzyskania stopnia 

naukowego dr habilitowanego, zebrani odpowiedzieli oklaskami. 

Następnie prof. J. Woźnicki powitał nowego członka Rady – mgr M. Dokowicza 

wybranego przez KRD, na miejsce dr R. Kiliańczyka.  Mgr M. Dokowicz wyraził 

gotowość  włączenia  się w prace Komisji Nauki Rady i Komisji Kształcenia. 

Prof. J. Woźnicki poinformował, że w związku z rezygnacją   

prof. L. Pawłowskiego z udziału w pracach Komitetu Monitorującego POWER do 

prac w Komitecie zgłoszona została  prof. K. Czaplicka-Kolarz. 

Prof. P. Lampe poinformował, że rektorzy uczelni medycznych wystosowali 

pismo do Ministra Zdrowia, w którym wyrażają zaniepokojenie uruchamianiem 

prywatnych wydziałów lekarskich i zwrócił się do Rady, aby wypowiedziała się w 

tej sprawie. Prof. P. Lampe dodał, że na posiedzeniu KRUA wygłosił referat na 

temat dostojeństwa uniwersytetów. 

Prof. L. Pawłowski poinformował, że Komitet Prognoz PAN  organizuje 

konferencję  na temat roli pracy w rozwoju człowieka i zwrócił się z prośbą  

o pomoc w pozyskaniu referenta, który mógłby przygotować wprowadzenie do 

dyskusji. 
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Informacje na temat aktywności Przewodniczącego Rady i jej członków w okresie 

od ostatniego posiedzenia zawiera załącznik do protokołu. 

 

VI. Stanowisko Rady w odpowiedzi na pismo Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dotyczące wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu 

postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, prof. J. Szambelańczyk 

przedstawił projekt pisma w tej sprawie. 

Postanowiono, że Rada udzieli odpowiedzi w formie listu podpisanego przez 

Przewodniczącego RG, w którym Rada zobowiąże się do zorganizowania 

specjalnej debaty nad tymi dokumentami  na jednym z pierwszych posiedzeń 

plenarnych Rady po wakacjach letnich, z udziałem zaproszonych gości  

i przedstawicieli mediów. Ponadto członkowie Rady zobowiążą się do 

propagowania treści Karty i Kodeksu w swych środowiskach. 

 

VII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  

ze wspieraniem innowacyjności. 

 

Przewodniczący Komisji Nauki  RG, prof. J. Igras, omówił projekt dokumentu 

i przedstawił projekt opinii Rady zawierającej szereg uwag szczegółowych. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 177/2015 stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

Systemu Informacji o Nauce. 

 

Przewodniczący Komisji Nauki RG, prof. J. Igras, przedstawił projekt 

uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje przedłożony projekt 

rozporządzenia. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 178/2015 stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w spawie 

szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków w sprawie przyznawania 

nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.  

 

 

Przewodniczący Komisji Nauki RG, prof. J. Igras, przedstawił projekt 

uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje przedłożony projekt 

rozporządzenia. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 179/2015 stanowi 

załącznik do protokołu.  
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4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek 

Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów 

powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów  

i ekspertów. 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, prof. J. Szambelańczyk, 

przedstawił projekt uchwały, w której Rada nie zgłasza uwag do 

przedłożonego projektu rozporządzenia. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 180/2015 stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 

oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia. 

 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

projekt uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, 

zgłaszając jednocześnie szereg uwag szczegółowych. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 181/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.  

 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

projekt uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, 

zgłaszając jednocześnie szereg uwag szczegółowych. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 182/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.  

 

Mgr A. Mrozowska, członek Komisji Kształcenia RG, przedstawiła projekt 

uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, 

zgłaszając uwagi szczegółowe. Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr 183/2015 stanowi załącznik do protokołu. 

 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

projekt uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia.  

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 184/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru 

pedagogicznego. 
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Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

projekt uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, 

zgłaszając jednocześnie dwie drobne uwagi. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 185/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek . 

 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

projekt uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia.  

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 186/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych  

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli. 

 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

projekt uchwały, w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, 

zgłaszając jednocześnie szereg uwag szczegółowych. 

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 187/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

VIII. Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2015 r. oraz 

sprawozdania z działalności w 2014 r.  

Przewodniczący Komisji Nauki RG, prof. J. Igras, przedstawił projekt uchwały, w 

której Rada pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Narodowego 

Centrum Nauki w roku 2014. oraz plan działalności Narodowego Centrum Nauki 

na rok 2015 zwracając jednak uwagę na konieczność doskonalenia pewnych 

elementów działalności NCN. 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 188/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 

IX. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju w 2014 r.  

Prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały, w której Rada pozytywnie 

opiniuje przedłożone sprawozdanie zgłaszając uwagi i sugestie.  

Prof. J. Woźnicki dodał, że warto rozważyć, aby Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju  wprowadziło do treści sprawozdania syntetyczną samoocenę 

działalności Centrum jako instytucji, a nie tylko ewaluacji jej programów. W 

szczególności, pożądane jest żeby organy Centrum okresowo podejmowały 

dyskusję prowadzącą do doskonalenia regulacji o charakterze systemowym  

i zarządczym, dotyczących NCBiR.  

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 189/2015 stanowi 

załącznik do protokołu. 
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X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG. 

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

przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych 

szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  

 

Rada jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 

Wydziałowi Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej  

w Warszawie, 

 doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka 

Wydziałowi Wokalno-Aktorskiemu Akademii Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Poznaniu, 

 doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia Wydziałowi 

Biologiczno-Rolniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Wydziałowi 

Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 

Wrocławiu, 

 doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Wydziałowi 

Ekonomicznemu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

 doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna Instytutowi 

„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, 

 doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Wydziałowi 

Filologiczno-Historycznemu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Wydziałowi 

Humanistycznemu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

w Krakowie. 

Rada jednomyślnie negatywnie zaopiniowało wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura Wydziałowi 

Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 

Uzasadnienie: 

Brak minimum kadrowego – tylko cztery osoby złożyły oświadczenia o 

dyscyplinie dyrygentura. Błędy formalne we wniosku. 

 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika 

Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Lubelskiej 

Uzasadnienie: 

Brak minimum kadrowego – tylko dziesięć osób złożyło oświadczenia (wymagane 

dwanaście osób) z tego osiem osób w dyscyplinie mechanika. 
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 doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Uzasadnienie: 

Brak minimum kadrowego w zakresie dyscypliny nauki o polityce. Brak 

specjalności naukowych politologicznych. Słaby dorobek z zakresu teorii  

i metodologii polityki. 

 doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Instytutowi 

Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uzasadnienie: 

Rada negatywnie zaopiniowała wyżej wymieniony wniosek, ze względu na fakt, iż 

wnioskowane uprawnienie posiada Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w skład którego wchodzi 

Instytut Filologii Polskiej. 

Uchwały od  nr 190/2015 do 201/2015 stanowią załączniki do protokołu. 

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP 

RG. 

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił 

dziewięć regulaminów przyznawania stypendiów naukowych.  

Osiem z nich uzyskało pozytywną opinię  Rady: 

1. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2. Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów I, II i III 

roku na Wydziale Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

3. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla studentów  

I i II roku studiów drugiego stopnia oraz IV i V roku jednolitych studiów 

magisterskich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

4. Zasady przyznawania stypendiów naukowych Fundacji Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

5. Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni Nauk Społecznych  

w Łodzi 

6. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych 

Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie 

7. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

8. Regulamin przyznawania Honorowego Stypendium im. Leszka 

Kołakowskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 

 

Rada negatywnie zaopiniowała regulamin stypendiów naukowych Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
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Stanowiska od nr 32/2015 do 40/2015 stanowią załączniki do protokołu. 

XII. Sprawy różne i wolne wnioski 

 Prof. E. Jezierski poinformował, że KK RG zapoznała się z pismem MNISW 

kierowanym do Rady w sprawie rozszerzenie uzasadnienia uchwały Rady 

negatywnie opiniującej wniosek Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. 

S. Staszica w Białymstoku o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą 

„Podyplomowe studia z etyki i filozofii. Profesor przedstawił projekt pisma  

w tej sprawie, które Rada zaakceptowała. Pismo zostanie podpisane przez 

Przewodniczącego  Rady. 

 Prof. E. Jezierski przedstawił projekt odpowiedzi na pismo Podsekretarza 

Stanu – prof. D. Nałęcz dotyczące wyrażenia opinii przez Radę Główną w 

sprawie Programu doskonalenia kompetencji matematycznych i związanych z 

nimi umiejętności dydaktycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

opracowanego przez Fundaję mBanku. Przedstawił szereg mankamentów w 

opiniowanym programie. Rada zaakceptowała treść pisma, które wystosuje 

Przewodniczący Rady. 

 Prof. J. Szambelańczyk zwrócił się z prośbą  o rozważenie powołania 

sekretarza  zespołu do spraw konsolidacji, który wspierałby prace zespołu pod 

względem logistycznym. Zaproponował, aby funkcje tę powierzyć  

mgr Krzysztofowi Czarneckiemu – pracownikowi naukowemu UE w 

Poznaniu. Rada jednomyślnie przyjęła tę propozycję. 

 Prof. J. Woźnicki przypomniał, że na czerwcowym posiedzeniu plenarnym 

Rady przewidziana jest kontynuacja dyskusji na temat problematyki 

konsolidacji w szkolnictwie wyższym w Polsce, ponieważ temat wzbudził 

żywe zainteresowanie w środowisku akademickim i nie został wyczerpany 

podczas marcowego posiedzenia Rady. 

XIII. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

Rada przyjęła protokół bez uwag. 

XIV. Zamknięcie posiedzenia 

      Przewodniczący 

    Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

                       Prof. Jerzy Woźnicki 

Załączniki: 

 

1. Porządek obrad 
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4. Komunikaty  

5. Prezentacja prof. J. Garbarczyka 


