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1. Przekształcenie i poszerzone zadania Rady 

 
Z dniem 1 stycznia 2012, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, 

Rada została przekształcona w Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skład Rady 

został poszerzony o pięciu przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, czterech przedstawicieli 

Instytutów Badawczych i trzech przedstawicieli organizacji pracodawców. Spośród nowych 

członków Rady wybrano trzeciego wiceprzewodniczącego i dodatkowego członka Prezydium 

(uchwała 291/2012). Rozpoczął swoją aktywność działający przy Radzie Rzecznik Praw 

Absolwenta, powołany przez Ministra NiSW.  

 

W związku z poszerzonym obszarem działań i składem osobowym Rady znowelizowano 

Statut Rady (uchwała nr 290/2012).  

 

Wprowadzono także zmiany organizacyjne: zniesiono Komisję Rozwoju i Organizacji 

Szkolnictwa Wyższego i Komisję Prawną; powołano Komisję Ekonomiczno-Prawną, 

Komisję Kształcenia, Komisję Nauki i Komisję Uprawnień Akademickich (uchwała Nr 

293/2012) oraz określono zakres ich działania (Uchwała Nr 294/2012). 

 

W związku z nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki, Rada znowelizowała zasady oceny wniosków jednostek 

organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie 

sztuki (uchwała nr 317/2012). 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie informacji niezbędnych dla opiniowania wniosków  

o prowadzenie studiów podyplomowych wykraczających poza zakres, o którym mowa w art. 

8 ust. 7 ustawy (uchwała nr 379/2012).  

Rada kontynuowała podjęte w 2011 r. prace nad wzorcowymi  opisami efektów kształcenia 

dla wybranych kierunków studiów, przedstawiając Ministrowi NiSW kilka projektów 

(uchwały nr 300/2012, 350/2012 i 351/2012). 

 

W roku 2012 odbyło się 9 posiedzeń plenarnych, 11 posiedzeń Prezydium oraz  45  posiedzeń  

Komisji. Przyjęto w sumie 190 dokumentów, w tym 136 uchwał, 52 stanowiska i 2 apele, 

dotyczących zmian organizacyjnych w pracach Rady, podjętych inicjatyw, opiniowania 

projektów aktów prawnych i dokumentów przedstawionych przez organy władzy 

administracji publicznej, wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych i  zasad przyznawania stypendiów. 

 

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej Rady pod adresem 

www.rgnisw.nauka.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/
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2. Organy działające przy Radzie 
 

 Komisja Dyscyplinarna  

 

Rok 2012 był ostatnim rokiem działalności Komisji w kadencji 2009-2012. 

Sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2009-2012 dostępne jest pod adresem 

www.rgnisw.nauka.gov.pl 

 

Rada, zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podjęła  

uchwałę w sprawie regulaminu  trybu i zasad wyboru Komisji na lata 2013-2016  

(uchwała nr 299/2012). 

W dniu 11 października 2012 r. Rada dokonała wyboru członków Komisji 

Dyscyplinarnej przy Radzie na kadencję 2013-2016 (uchwała nr 383/2012). 

 

 Rzecznik Praw Absolwenta  

 

Na styczniowym posiedzeniu plenarnym Rada wysłuchała informacji na temat 

zamierzeń i możliwych obszarów działalności Rzecznika Praw Absolwenta oraz  

instrumentów ich realizacji. Rada uznała, że przedstawiony przez rzecznika zakres 

prac wszechstronnie odzwierciedla problemy i zagadnienia dotyczące spraw 

absolwentów i procesu ich wchodzenia na rynek pracy, wyraziła jednak przekonanie, 

że zakres potencjalnych zadań jest niewspółmiernie obszerny w stosunku do 

skromnego zaplecza administracyjnego Rzecznika (stanowisko nr 107/2012). 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Absolwenta dostępne jest 

na stronie internetowej Rady pod adresem www.rgnisw.nauka.gov.pl 

 

 

3. Debaty, uchwały programowe i apele  
 

W czasie posiedzeń plenarnych przeprowadzono następujące debaty:  

 Problemy funkcjonowania Instytutów Badawczych (wprowadzenie: prof. Leszek 

Rafalski – przewodniczący RGIB) 

 

 Problemy funkcjonowania instytutów Polskiej Akademii Nauk (prof. M. Chmielewski 

– Wiceprezes PAN) 

 

 Istotne problemy uczelni medycznych (wprowadzenie: wprowadzenie: Bernadeta 

Kuraszewska – Kanclerz ŚUM, prof. Paweł Lampe, prof. A. Marszałek) 

 

 Stan prac zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa 

wyższego powołanego przez ministra NiSW (wprowadzenie:  prof. Józef Lubacz – 

przew. RGNiSW, członek zespołu) 

 

 Rynek Pracy dla absolwentów szkół wyższych (wprowadzenie: Bartłomiej Banaszak – 

Rzecznik Praw Absolwenta przy RGNiSW) 

 

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/
http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/
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 Pierwszy rok funkcjonowania znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (wprowadzenie: prof. Hubert 

Izdebski – Sekretarz CK) 

 

 Problemy akredytacji związane z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji 

(wprowadzenie: prof. Danuta Strahl – wiceprzewodnicząca PKA) .  

 

Podstawowym rezultatem przeprowadzonych debat, poza zapoznaniem członków Rady  

z omawianymi problemami, było sformułowanie szeregu postulatów dotyczących pożądanych 

zmian systemowych i porządkujących w obowiązujących aktach prawnych i wykonawczych 

dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Rada apelowała o systematyczne przedstawianie 

omawianych problemów m.in. na łamach Forum Akademickiego, co w większości miało 

miejsce. 

 

Podjęto następujące uchwały programowe i apele: 

 

Uchwała popierająca uchwałę Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich z dnia 10 września 2012 r. w sprawie realizacji strategii rozwoju szkolnictwa 

wyższego (uchwała nr 401/2012). 

 

Apel do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

o zintensyfikowanie prac nad ustawą o szpitalach klinicznych oraz o doprowadzenie do 

spójności sfery legislacyjnej dotyczącej kształcenia w obszarze zawodów medycznych (Apel 

z dnia 10 maja 2012).  

 

Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie kształcenia nauczycieli – o podjęcie działań zmierzających do zracjonalizowania 

rozwiązań systemowych dotyczących kształcenia nauczycieli (Apel z dnia z dnia 11 lipca 

2012). 

 

 

4. Opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów 

przedkładanych przez organy władzy administracji publicznej 
 

  Rada zaopiniowała 25 dokumentów przedłożonych przez Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego: 

 

Do następujących dokumentów Rada zgłosiła uwagi szczegółowe: 

 

 „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie Szkolnictwa Wyższego oraz w części 38 

– Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2012” oraz 

„Objaśnienia projektu budżetu w części 28 – Nauka do projektu ustawy 

budżetowej na rok 2012” (uchwała Nr 297/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie 

działalności statutowej (uchwała Nr 305/2012); 
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 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków  

i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (uchwała Nr 306/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych 

efektów kształcenia (Uchwała Nr 310/20 ); 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Uchwała Nr 

311/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału 

i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych z budżetu państwa (uchwała Nr 312/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości  

i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  

w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym  oraz postępowaniu  

o  nadanie tytułu profesora (uchwała nr 341/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 

oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (uchwała  

nr 376). 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie nagród za wybitnie osiągnięcia naukowe oraz  

za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (uchwała nr 377/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich 

(uchwała nr 378/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału 

dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (uchwała  

nr 385/2012); 

 

  „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa Wyższego oraz w części 38 

– Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2013” (uchwała nr 

402/2012); 

 

 „Objaśnień projektu budżetu w części 28 – Nauka do projektu ustawy budżetowej 

na rok 2013” (uchwała nr 403/2012); 

 

  Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych (uchwała nr 423/2012); 

 

  Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz 

niektórych innych ustaw (uchwały nr 424/2012); 
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 Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w roku 2011. 

(uchwała nr 316/2012 i stanowisko nr 122/2012); 

 

 Plan działalności Narodowego Centrum Badan i Rozwoju na rok 2012 (uchwała nr 

331/2012); 

 

Rada nie zgłosiła uwag do sprawozdania i planu działania Narodowego Centrum 

Nauki, uznając je za wzorcowe (uchwała nr 332/2012). 

 

 

 Rada zaopiniowała  10 dokumentów  przedłożonych przez Ministra Edukacji 

Narodowej: 

 

Do następujących aktów prawnych Rada zgłosiła uwagi szczegółowe: 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu 

udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (uchwała  

nr 346/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i organizowania zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim (uchwała nr 375/2012); 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (uchwała nr 384/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (uchwała nr 389/201); 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie zasad działania publicznych bibliotek 

pedagogicznych (uchwała nr 390/2012); 

 

  Rada zaopiniowała 8 dokumentów  przedłożonych przez Ministra Zdrowia:  

 

Rada negatywnie zaopiniowała: 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów (uchwała nr 295/2012); 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów 

dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 

liceum medyczne lub szkołę policealną albo pomaturalną (uchwała nr 296/2012); 

 

Rada zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (uchwała nr 314/2012). 

 

 Rada negatywnie zaopiniowała następujące poselskie i rządowe projekty ustaw: 
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 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące system nauki (uchwała nr 315/2012);  

 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii telewizji (uchwała  

nr 348/2012); 

 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (uchwała nr 359/2012);  

 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki 

(uchwała nr 360/2012); 

  

 Poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(uchwała nr 361/2012 i uchwała nr 362/2012); 

  

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o PAN (uchwała nr 363/2012). 

 

 

5. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o 

przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych 
 

Rada, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

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

w roku sprawozdawczym 82 wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopni 

naukowych: 78 wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych, 2 wnioski 

instytutów naukowych PAN oraz 2 wnioski Instytutów Badawczych. 47 wniosków 

dotyczyło uprawnień do nadawania stopnia doktora (29 uzyskało opinię pozytywną), a 35 

– stopni doktora habilitowanego (32 uzyskały opinię pozytywną).  

 

 

6. Opiniowanie zasad przyznawania stypendiów  
 

Rada zaopiniowała 50 wniosków o wyrażenie opinii odnośnie do zasad przyznawania 

stypendiów naukowych w tym 16 pozytywnie i 34 negatywnie. Wielokrotnie Rada 

zwracała w swoich opiniach uwagę na: ogólnikowość określania podstaw przyznawania 

stypendiów naukowych, brak określonego celu stypendium, brak określenia procedury 

ustalania wysokości stypendium, brak procedury oceny wniosków stypendialnych, brak  

określenia naukowego charakteru stypendium, jako warunku koniecznego w świetle 

zapisu art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

  

 

7. Opiniowanie wniosków uczelni o uruchomienie studiów 

podyplomowych 
 

W roku 2012 Rada odnotowała znaczący, w porównaniu do lat ubiegłych, spadek liczby 

wniosków uczelni o uruchamianie studiów podyplomowych – przedstawiono jedynie dwa 

wnioski. Jest to konsekwencja znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym dotyczących studiów podyplomowych, wprowadzających większą 

autonomię uczelni w tym zakresie. 
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8. Udział członków Rady w pracach zespołów powoływanych przez 

Ministra NiSW,  w konferencjach, w posiedzeniach innych gremiów 
 

Przewodniczący Rady w uczestniczył w posiedzeniach zespołu do spraw zmian przepisów 

prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego powołanego przez Ministra NiSW. 

 

Członkowie Rady – dr Bogusław Dołęga, prof. Andrzej Głowacki, prof. Andrzej 

Marszałek, prof. Dariusz Rott, dr Marian Szewczyk i prof. Andrzej Wielgosz brali udział 

w pracach zespołu ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia  naukowe, artystyczne i sportowe. 

  

Członkowie Rady – prof. Edward Jezierski, prof. Dariusz Rott,  dr hab. Małgorzata 

Sekułowicz, brali udział w pracach  zespołu ekspertów, którzy oceniali wnioski w 

konkursie na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w 

zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 

Kwalifikacji.  

Wiceprzewodniczący Rady prof. Jan Madey uczestniczył w pracach Zespołu 

specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej (jako przewodniczący) 

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. 

 

 

9. Obsługa administracyjna Rady 
 

 W roku sprawozdawczym obsługę administracyjną Rady oraz organów przy niej 

działających prowadziło czterech pracowników Wydziału Obsługi Gremiów Doradczych 

Ministra w MNiSW. 

 

Zgodnie ze Statutem Rady oraz Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego do zadań  Biura Rady 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; 

 obsługa Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie 
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 obsługa Rzecznika Praw Absolwenta 

 archiwizowanie dokumentacji. 

 

 

10.  Budżet Rady 
 

Środki finansowe na działalność Rady w roku 2012 zostały wykorzystane w 

wysokości 630 000 zł na realizację następujących zadań: 

 

 wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz Komisji 

Dyscyplinarnej 

 wynagrodzenie Rzecznika Praw Absolwenta 

 wynagrodzenia przewodniczących komisji 

 wynagrodzenia za udział w posiedzeniach  

 pokrycie kosztów noclegów i delegacji    

 honoraria za wykonane recenzje. 

 

 

 

 

 

       Przewodniczący  

           Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

    Prof. Józef Lubacz 

 


