
 
 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

 

z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

 

w 2010 roku 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 maja 2011 roku 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 2 

     

 

 

Spis treści 

 
 

Wstęp……………………………………………………………………………  3 

 

Organizacja i działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w liczbach….  3                                      

     

Inicjatywy i debaty problemowe Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego……… 4 

 

Opiniowanie projektów aktów prawnych………………………………………. 9

          

Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych    

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych……………………… 9 

Opiniowanie wniosków uczelni o uruchomienie studiów podyplomowych……. 9 

Opiniowanie zasad przyznawania stypendiów…………………………………. 9 

Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów…………….   10 

Inne aktywności członków  Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego……………   10                            

Obsługa administracyjna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego………………   11     

      

     

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

1. Wstęp 

 

Sprawozdanie opracowane zostało zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 Statutu Rady 

Głównej Szkolnictwa Wyższego uchwalonego 11 marca 2010 roku. Okres 

sprawozdawczy obejmuje działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego od  

1 stycznia do 30 grudnia 2010 roku. 

Przy opracowaniu sprawozdania wykorzystane zostały uchwały, stanowiska i opinie 

Rady Głównej.  

 

2. Organizacja i działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w liczbach 

 

Rok 2010 był pierwszym rokiem działalności Rady Głównej X. kadencji (kadencja RG 

trwa od 01.01.2010 do 31.12.2013 ). 

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń plenarnych RG oraz 12 posiedzeń 

Prezydium RG oraz 44 posiedzenia  Komisji Rady Głównej. 

W roku 2010 Rada Główna i Prezydium Rady Głównej przyjęły łącznie 206 

dokumentów. Dotyczyły one spraw szkolnictwa wyższego, nauki, oświaty i funduszy 

strukturalnych. Wszystkie dokumenty dostępne są w Biurze Rady Głównej i pod adresem 

internetowym www.rgsw.edu.pl  

W dniu 7 stycznia 2010 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjno-wyborcze Rady 

Głównej, na którym podjęto uchwałę dotyczącą liczby członków Prezydium. Zgodnie z 

przyjętą uchwałą Prezydium liczy 9 członków. Następnie wybrano władze Rady –

przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz członków Prezydium. 

Ukonstytuowało się sześć Komisji Rady Głównej: Komisja Edukacji, Komisja 

Ekonomiczna, Komisja Rozwoju, Komisja Uprawnień, Komisja Nauki, Komisja Prawna. 

Skład Prezydium RG X. kadencji w latach 2010-2013: 

Przewodniczący RG   – prof.  Józef Lubacz 

Wiceprzewodniczący RG  – prof. Jan Madey, 

Wiceprzewodniczący RG –  prof. Jerzy Lis  
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Członkowie Prezydium: dr A. Bartczak, mgr Piotr Koza, prof. dr hab. Paweł Lampe,  

dr Anna Potocka,  prof. D. Rott, student Adam Ryś. 

Ustalono roczny harmonogram posiedzeń prezydium RG i plenarnych w roku 2010. 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 lutego 2010 roku Rada podjęła uchwałę (uchwała 

nr 19/2010) o powołaniu zespołu roboczego ds. medycznych, którego członkami zostali 

prof. Paweł Lampe, prof. Andrzej Marszałek. 

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2010 roku znowelizowano i przyjęto jednolity tekst 

statutu (uchwała nr 21/2010).  

Komisja Rozwoju opracowała zasady opiniowania wniosków o prowadzenie studiów na 

kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy  Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a Komisja Uprawnień wytyczne dla recenzentów wniosków jednostek 

organizacyjnych uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada 

podjęła uchwały w tych sprawach (uchwała nr 22/2010 oraz uchwała nr 35/2010). 

 

3. Inicjatywy i debaty problemowe Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

 

3.1. Działania podjęte przez Radę związane z planowanym utworzeniem Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

3.1.1. Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w dniu 7 stycznia 2010 Rada 

podjęła uchwałę w sprawie debaty i prac legislacyjnych dotyczących 

powołania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której 

proponuje się, aby Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego była 

organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego i nauki pochodzącym 

z wyboru, a tym samym ważnym elementem samorządności akademickiej 

i społeczeństwa obywatelskiego (Uchwała nr 2/2010). 

 

3.1.2. W lutym 2010 roku (z inicjatywy Przewodniczącego Rady Głównej 

Szkolnictwa Wyższego), Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej 

Akademii Umiejętności, Przewodnicząca Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Konferencji Rektorów 

Zawodowych Szkół Polskich, Przewodniczący Rady Głównej Jednostek 

Badawczo-Rozwojowych oraz Przewodniczący Rady Nauki, podpisali 

stanowisko w sprawie utworzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
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Wyższego. Najistotniejsze tezy dokumentu: należy utworzyć pochodzące 

z wyboru przedstawicielstwo reprezentujące całą naukę polską; dla 

skutecznej realizacji strategii w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego 

przedstawicielstwo to powinno być połączone z obecnie istniejącą Radą 

Główną Szkolnictwa Wyższego, pod nazwą Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem Rady powinno być współdziałanie z 

ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, innymi 

organami władzy i administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi, 

akademickimi i gospodarczymi we wszystkich sprawach dotyczących 

nauki i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w kształtowaniu polityki 

państwa i realizacji przyjętych strategii w tych obszarach. Umocowanie, 

status i rola Rady w ładzie instytucjonalnym nauki i szkolnictwa 

wyższego powinny wynikać z przyjętych uprzednio strategii rozwoju tych 

obszarów i być przedmiotem oddzielnej, dedykowanej tym kwestiom 

ustawy.  

 

3.1.3. W dniu 11 marcu 2010 członkowie Rady Głównej na posiedzeniu 

plenarnym  jednomyślnie poparli przedstawione powyżej stanowisko. 

(uchwała nr 20/2010). 

 

3.1.4. Rada Główna sformułowała uwagi i propozycje dotyczące 

funkcjonowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (uchwała nr 43/2010).  

 

3.2. Prace nad strategię rozwoju szkolnictwa wyższego. 

 

3.2.1. Na posiedzeniu plenarnym 11 lutego 2010 Rada podjęła dyskusję na temat 

środowiskowego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego z 

udziałem prof. Jerzego Woźnickiego. Członkowie Rady zgłosili a 

następnie sformułowali na piśmie szereg uwag i propozycji do dokumentu. 

 

3.2.2. Na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 3 marca 2010 przedstawiony 

został dokument „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 
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2020 roku” opracowany na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przez „Ernst & Young” i Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową. 

 

3.2.3. 15 kwietnia Rada podjęła uchwałę nr 32/2010 w sprawie strategii. Rada 

uznała, iż opracowane strategie rozwoju szkolnictwa wyższego powinny 

być wykorzystane do opracowania strategii narodowej. Rada wyraziła 

opinię, iż projekt środowiskowy stanowić może podstawę do opracowania 

finalnej strategii,  godzi bowiem zasadę autonomii i samorządności 

akademickiej z wymogami efektywności działania uczelni. Projekt był 

przedmiotem szerokich konsultacji w społeczności akademickiej, której 

pozytywne zaangażowanie będzie niezbędne w procesie opracowywania 

strategii narodowej i jej skutecznego wdrażania. 

 
3.2.4. Przewodniczący Rady uczestniczył w obradach Forum Ekspertów 

pracujących nad strategią szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. 

Planowane zakończenie prac przewidywane jest w roku 2011. 

 
3.3. Prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 

3.3.1. W dniu 29 kwietnia na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady opracowano 

uwagi ogólne i szczegółowe do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. Rada podjęła uchwałę nr 43/2010 w tej sprawie. 

 

3.3.2. Przewodniczący Rady uczestniczył w wysłuchaniu publicznym 

dotyczącym rządowego projektu  ww. ustawy oraz w posiedzeniach 

Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Senackiej Komisji 

Nauki, Edukacji  i Sportu.  

 

3.3.3. Przewodniczący na posiedzeniu plenarnym w dniu 18 listopada 2010 roku 

podsumował uwagi podmiotów społeczności akademickiej do nowelizacji 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ustawy o stopniach naukowych i 
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tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw. 

 

3.4. Inne debaty problemowe podjęte podczas posiedzeń plenarnych w roku 

sprawozdawczym.  

 

3.4.1. Nowe wyzwania dla zasad dobrych obyczajów w nauce. 

  

Gościem specjalnym, który dokonał wprowadzenia do dyskusji był ks. 

prof. A. Szostek. W dyskusji podniesiono następujące kwestie: 

konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach 

dotyczących prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec 

nauczycieli akademickich, relacje pomiędzy przepisami ustawowymi a 

kodeksami dobrych praktyk (doprecyzowania jakie obszary powinny być 

regulowane kodeksami), rozważenie powołania instytucji (np.rzecznika 

uczciwości), która kontrolowałaby rzetelność i uczciwość środowiska 

akademickiego. Przewodniczący Rady zaproponował, aby refleksami z 

debaty podzielić się z czytelnikami „Forum Akademickiego”. 

 

3.4.2 Stan przygotowań do wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

szkolnictwa wyższego. 

 

Prof. E. Jezierski, przedstawiciel Rady Głównej w zespole koordynującym 

prace zespołów ekspertów przygotowujących efekty kształcenia w ramach 

Krajowych Ram Kwalifikacji, przedstawił informacje na temat stanu ich 

wdrażania. W dyskusji podkreślano, iż o sukcesie wdrażania Krajowych 

Ram Kwalifikacji  w powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji 

zadecyduje przede wszystkim zrozumienie i akceptacja środowiska 

akademickiego. Stwierdzono, że wprowadzenie Krajowych Ram 

Kwalifikacji stwarza okazję dla uczelni do uporządkowania wielu spraw, 

miedzy innymi ponownego przemyślenia prawidłowości wprowadzenia 

systemu Procesu Bolońskiego. 

     

3.4.3 Misja Polskiego Szkolnictwa Artystycznego  
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Prof. Marcin Berdyszak,  rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 

dokonał wprowadzenia do dyskusji i przedstawił główne założenia 

dokumentu opracowanego przez Konferencję Rektorów Uczelni 

Artystycznych – „Misja polskiego szkolnictwa artystycznego 2010 – 

2030”. Dyskusja skoncentrowana była wokół szczególnej specyfiki 

szkolnictwa artystycznego i sprawowania nadzoru nad uczelniami 

artystycznymi.  

 

3.4.4 Praktyczne problemy funkcjonowania przepisów ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym w sferze spraw studenckich  

 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP Adam Ryś i Dominika Kita 

wskazali trzy obszary (tok studiów, pomoc materialna, funkcjonowanie 

organizacji studenckich) w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, 

w których występują problemy z ich stosowaniem lub są różnie 

interpretowane.  

W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Rady Głównej zwrócił się z 

prośbą do autorów prezentacji o rozważenie opracowania tzw. wzorów 

dobrych praktyk. Zaproponował umieszczenie artykułu na ten temat w 

Forum Akademickim. 

 

3.4.5 Model funkcjonowania studiów doktoranckich  

 

Przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr E. Dyląg i mgr 

J. Lewicki przedstawili model funkcjonowania studiów doktoranckich. 

Stwierdzono, iż do podnoszenia jakości i efektywności studiów III stopnia 

przyczynić się może: indywidualizacja studiów doktoranckich, 

wprowadzenie autorskich projektów badawczych, szeroki dostęp do oferty 

dydaktycznej uczelni oraz wspieranie innowacyjności naukowo-

badawczej. 

 

 4. Opiniowanie projektów aktów prawnych 

 

W roku sprawozdawczym Rada Główna, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy  Prawo 

o szkolnictwie wyższym, zaopiniowała 81 projektów aktów prawnych (w tym 14 ustaw i 

66 rozporządzeń) przedstawianych przez Szefa Kancelarii Sejmu, Prezesa Rady 
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Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Ministra Obrony Narodowej.  

 

5. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych 

 

Rada Główna, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaopiniowała 

w roku sprawozdawczym 79 wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o 

przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 53 wnioski dotyczyły uprawnień 

do nadawania stopnia doktora (38 uzyskało opinię pozytywną), a 26 stopnia doktora 

habilitowanego (26 uzyskało opinię pozytywną).  

 

6. Opiniowanie wniosków uczelni o uruchomienie studiów podyplomowych 

 

Rada Główna, stosownie do art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), zaopiniowała w roku 

sprawozdawczym 24 wnioski o uruchomienie studiów podyplomowych. 13 wniosków 

zaopiniowano pozytywnie a pozostałe  negatywnie.  

Negatywne opinie argumentowane były nie prowadzeniem przez uczelnię kształcenia na 

kierunkach zbliżonych do proponowanego profilu studiów podyplomowych. Inne 

zastrzeżenia dotyczyły obsady kadrowej, niewystarczających zasobów bibliotecznych lub 

braku odpowiedniego zaplecza badawczo-edukacyjnego. 

 

7. Opiniowanie zasad przyznawania stypendiów  

 

W roku sprawozdawczym Rada Główna, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 

14 poz. 176, z późn. zm), zaopiniowała 88 projektów regulaminów przyznawania 

stypendiów. 54 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.  

 

8. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o utworzenie 

nowych kierunków studiów 

 

 Rada Główna zaopiniowała 30 wniosków o ustanowienie nowych kierunków studiów w 

trybie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). Opinię pozytywną uzyskało 15 wniosków. 
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Pozostałe wnioski nie spełniały wymogów uchwały 168/2005 i uchwały 22/2010 RG w 

sprawie opiniowania przez RGSW wniosków o prowadzenie studiów na kierunku innym 

niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca  

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i zostały zaopiniowane negatywnie.  

  

9. Inne aktywności członków  Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

 

Członkowie Rady uczestniczyli  w zespołach ekspertów powołanych przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji. 

 

Przewodniczący Rady Głównej uczestniczył w pracach ministerialnego Forum 

Ekspertów do spraw strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Głównej uczestniczył w pracach zespołów 

ekspertów przygotowujących efekty kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji  

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Rady Głównej 

uczestniczyła w pracach ministerialnego zespołu ekspertów do spraw kosztochłonności 

kierunków studiów.  

 

Przedstawiciele RG uczestniczyli w posiedzeniach: Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i 

Młodzieży, Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, Prezydium PAN, Zgromadzenia 

Ogólnego PAN, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji 

Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, 

Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, Fundacji Rektorów Polskich, Instytutu 

Problemów Współczesnej Cywilizacji, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

 

Przewodniczący Rady Głównej uczestniczył w konferencji ministrów do spraw 

szkolnictwa wyższego krajów uczestniczących w procesie bolońskim (11 i 12 marca 

Budapeszt, Wiedeń) oraz w  konferencji OECD pod hasłem szkolnictwo wyższe wobec 

kryzysu – „Doing more with less” (13-15 październik, Paryż). 

 

10. Obsługa administracyjna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 
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 Obsługę administracyjną Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w roku 2010 prowadziło, 

wzorem lat ubiegłych, Biuro Rady Głównej, w którym zatrudnione były trzy osoby. 

Zgodnie ze Statutem Rady Głównej oraz Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zadań  Biura Rady Głównej należało: 

 organizowanie i protokołowanie posiedzeń plenarnych i prezydium RG; 

 realizowanie postanowień plenum i prezydium RG, przygotowywanie projektów 

dokumentów, rocznych sprawozdań i informacji;  

 przesyłanie dokumentów do zaopiniowania członkom RG; 

 przygotowywanie materiałów dla komisji RG; 

 opracowywanie materiałów na stronę internetową RG; 

 prowadzenie spraw finansowych oraz monitorowanie wydatków związanych z 

działalnością Rady; 

 zawieranie umów z recenzentami; 

 współpraca z Biurem Centralnej Komisji do spraw Stopni Tytułów; 

 prowadzenie bieżącej korespondencji przewodniczącego Rady; 

 archiwizowanie dokumentacji. 

 

Środki finansowe na działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w roku 2010 

zostały wykorzystane w wysokości 494 000 zł na realizację następujących zadań: 

 wynagrodzenia  przewodniczącego  i wiceprzewodniczących  

 wynagrodzenia przewodniczących komisji 

 wynagrodzenia za udział w posiedzeniach  

 pokrycie kosztów noclegów i delegacji    

 honoraria za wykonane recenzje. 

 

 

 

 

    Przewodniczący  

           Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

             Prof. Józef Lubacz 

 

  

 

 


