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1. WPROWADZENIE1 
Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem  przewodniczącego Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego  z działalności Rady w okresie 1.01.2014 – 31.12.2014, stanowiącym 

pierwszy rok jej czteroletniej kadencji 2014-17. Kadencja ta otwiera nowy, pionierski okres w 

działalności tego organu, prowadzonej nieprzerwanie od 1982 roku. Po zmianach  z 2011 r. w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, z początkiem roku sprawozdawczego  Rada zyskała 

swą nową tożsamość. Nastąpiło to w następstwie zmiany sposobu wyboru członków  Rady.  

Wybór poszczególnych grup jej członków w określonej liczbie, po raz pierwszy na tę 

kadencję ustawodawca powierzył podmiotom reprezentatywnym, działającym na podstawie 

umocowania rangi ustawowej na szczeblu centralnym w systemie nauki i szkolnictwa 

wyższego oraz podobnie umocowanym organizacjom pracodawców. Jednocześnie nastąpiła 

redukcja ustawowej liczby jej członków do 32 osób.
2
  

Jej zadania ustawowe uległy pewnym zmianom w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy z 

2011 r. i 2014 r. – przy zachowaniu jednak charakteru Rady jako organu o zadaniach 

opiniodawczych, a także opiniotwórczych ze względu na jej niezależność i upoważnienie do 

podejmowania działań z własnej inicjatywy. Za stwierdzenia kluczowe zawarte w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym należy uznać przepisy przeniesione z tego aktu prawnego do 

Statutu RGNiSW w brzmieniu: 

§ 1 

„1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest wybieralnym 

organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. 

2. Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r.poz. 572 z 

późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" i ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595; z późn. 

zm.) oraz niniejszego Statutu.” 

§ 2 

„1. Rada współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem 

właściwym do spraw nauki, z innymi ministrami sprawującymi nadzór nad szkołami wyższymi 

oraz z organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie 

szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa (…)” 

                                                           
1
 W sprawozdaniu w punktach 2 i 3.1. wykorzystane zostały  autoryzowane tezy przedstawione w dniu 9 

stycznia 2014 r. przez kandydatów na przewodniczącego RGNiSW. 
2
 Aktualnie Rada liczy 31 osób z powodu wygaśnięcia jednego mandatu na wniosek członka Rady, w związku z 

Jego wyborem do Rady Narodowego Centrum Nauki. 
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Przepisy te oraz inne paragrafy tego aktu prawnego, określające zakres i charakter 

działalności  statutowej Rady, nie uległy zmianie w procesie opracowywania nowego jej 

Statutu, zakończonym jego uchwaleniem przez Radę w dniu 11 grudnia 2014 r. Statut ten 

wszedł w życie z dniem uchwalenia. 

Uwzględniając regulacje zawarte w nowym Statucie, możemy stwierdzić, że konkretyzuje on 

wprowadzony z początkiem  obecnej kadencji Rady i obowiązujący po raz pierwszy, 

ustawowy obowiązek składania przez przewodniczącego  rocznego sprawozdania z 

działalności statutowej Rady, które podlega zatwierdzeniu przez posiedzenie plenarne. 

Działalność ta staje się następnie podstawą uchwały posiedzenia plenarnego w sprawie  

udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady po każdym roku jego działalności. 

Niniejszy dokument został opracowany i przedłożony zgodnie z przywołanymi wymogami 

formalnymi. 

Ze względu na nowe uwarunkowania, charakter niniejszego sprawozdania -  składanego nie 

przez prezydium Rady jak dotąd, ale przez jej przewodniczącego -  uległ istotnej zmianie. Nie 

pozostało to bez wpływu na koncepcję, zawartość i układ treści przedłożonego sprawozdania 

za okres 2014 r.  Propozycja nowej formy sprawozdania rocznego została zaakceptowana 

przez prezydium Rady. 

Otwiera je wprowadzenie (p.1), poświęcone opisowi nowych uwarunkowań funkcjonowania 

Rady oraz intencji przewodniczącego jako sprawozdawcy i  co za tym idzie, wyjaśnieniu 

koncepcji tego dokumentu. W aktualnej jego wersji znalazły się m.in. zamieszczone w 

sprawozdaniu po raz pierwszy, tezy mające znaczenie priorytetowe dla Rady, 

charakteryzujące nową misję i wizję programową jej działań, zwłaszcza tych podejmowanych 

z własnej inicjatywy (p.2). Przedstawione zostały także treści ilustrujące jej kulturę 

instytucjonalną (p.3), odwołującą się do doświadczeń z okresu dotychczasowej 32-letniej jej 

działalności. Ale odnotowane zostały także inicjatywy nowe, podjęte przez Radę w 2014 r. z 

intencją wzbogacenia dorobku i sposobu funkcjonowania Rady o nowe elementy, przy 

zachowaniu  wszystkich form działania  utrwalonych w  jej tradycji. W tym punkcie 

sprawozdania znalazły się także stwierdzenia określające zasady ogólne i dobre praktyki 

stosowane w działalności Rady. 

Elementami organizacji prac Rady są działania jej organów wewnętrznych, a więc komisji 

stałych realizujących swe zadania opiniodawcze oraz – tu  pojawia się nowy element – 

zespołów roboczych, działających z udziałem zaproszonych ekspertów zewnętrznych, 
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powoływanych  m.in. do opracowywania i przedkładania Radzie raportów tematycznych o 

charakterze specjalistycznym. 

Raporty te, opracowywane z własnej inicjatywy Rady, po ich przyjęciu, będą publikowane  w 

wersji elektronicznej i przedstawiane  zainteresowanym ministrom, oraz innym  organom, 

organizacjom i instytucjom. 

W referowanym procesie sprawozdawczym znajdują swoje miejsce organy działające przy 

Radzie,  Rzecznik Praw Absolwenta oraz Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli 

akademickich. W tym punkcie sprawozdania znajdują się zwięzłe informacje o ich 

działalności. Pełniejsze dokumenty sprawozdawcze mające charakter wewnętrzny,  nadesłane 

w imieniu tych organów, zostały udostępnione członkom Rady. 

W kolejnej części sprawozdania (p.4) przedstawiona została w ujęciu statystycznym 

działalność statutowa Rady, na którą składają się:  cenione przez zapraszanych gości debaty 

plenarne, analizy i uchwały programowe, a także inne wystąpienia, opinie i stanowiska Rady 

w wielu sprawach, w tym także te przedstawione z własnej inicjatywy. Ten punkt 

sprawozdania uzupełniają tzw. pozostałe informacje. 

Oceniając dokonania Rady, odpowiednią wagę należy przywiązywać do udziału jej członków 

w pracach innych  organów, instytucji i organizacji, w tym w składzie komisji, zespołów, 

gremiów doradczych, a także uczestniczenie w różnych posiedzeniach, seminariach i 

konferencjach. Rada postrzega te działania jako istotny element swej misji  i ważną  formę 

działania.  Znalazło to swój wyraz  w kolejnej części (p.5) sprawozdania. 

Rada nie mogłaby wykonywać nałożonych na nią obowiązków bez zaplecza 

administracyjnego i niezbędnych środków. Stąd w kolejnych punktach znajdujemy informacje  

o obsłudze Rady przez odpowiednią komórkę ministerialną (p.6). Referowane są także 

wydatki niezbędne do działania Rady, jakkolwiek – co wymaga podkreślenia – Rada nie 

prowadzi własnej działalności finansowej. 

Sprawozdanie zamyka konkluzja sprawozdania (p.7) uzupełniona o powołanie protokołów i 

innych dokumentów Rady (patrz witryna: www.rgnisw.nauka.gov.pl). Finalne stwierdzenie o 

charakterze konkluzywnym przedstawione przez przewodniczącego - autora sprawozdania 

jako jego ocena własna brzmi: 

 rok 2014 został dobrze wykorzystany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/
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2. MISJA I TOŻSAMOŚD RADY W KADENCJI 2014-17 

2.1.  Nowy sposób ustanowienia składu Rady 
Historię Rady Głównej (Nauki i) Szkolnictwa Wyższego zwięźle charakteryzują następujące 

stwierdzenia: 

 przez 32 lata działalności (od 1982  -  pierwszy przewodniczący: Roman Ciesielski), Rada 

miała ośmiu przewodniczących, w tym trzech przez dwie kolejne  kadencje (Klemens 

Białecki, Andrzej Pelczar, Jerzy Błażejowski) 

 w tym okresie kilkakrotnie pojawiły się zasadnicze zmiany ustawowych regulacji 

określających zakres działania oraz skład Rady. 

Z początkiem 2011 r. ustawa określiła tożsamość RGNiSW jako wybieralnego organu 

przedstawicielskiego nauki i szkolnictwa wyższego, a w tym nowe zasady i tryb wyboru 

członków Rady przez siedem reprezentatywnych podmiotów instytucjonalnych
3
. W 

konsekwencji, nowe regulacje oznaczają uzupełnienie dotychczasowej misji Rady o rolę 

integratora  środowisk reprezentowanych przez te podmioty  w sprawach, w których 

pragnęłyby one przedstawiać wspólne stanowisko. Zasadnicze znaczenie dla Rady zyskał 

zatem wymóg utrzymywania merytorycznych relacji z podmiotami dokonującymi wyboru 

członków Rady, przy respektowaniu zasady fundamentalnej jaką jest wzajemna niezależność. 

W tym miejscu podkreślenia wymaga jednak nie tylko wymóg niezależności Rady, ale i jej 

zdolność do współdziałania z partnerami, w tym zwłaszcza z ministrami wskazanymi w 

ustawie oraz innymi organami władzy i administracji publicznej – te dwie cechy wymagają 

harmonizacji w jej działaniu. Zasada partnerskiego współdziałania powinna pozostawać 

fundamentem relacji wszystkich Stron. 

 

2.2. Wizja programowa działao własnych Rady: tezy mające charakter 

priorytetowy. 
W ramach realizacji swej misji Rada prowadzi działalność opiniodawczą i opiniotwórczą 

realizując swoje zadania statutowe. Niektórym z celów ogólnych działania  Rady nadawany 

jest charakter priorytetowy, jak to wynika z tez przedstawionych na posiedzeniu 

inaugurującym jej aktualną kadencję
4
, dyskusji i aktu wyboru przewodniczącego. Oto te tezy.  

 

  *                  *                    *           

                                                           
3
 Organizacje pracodawców (BCC, Lewiatan, Pracodawcy RP), które wybrały trzech członków Rady – każda po 

jednym – zostały tu uwzględnione wspólnie jako jeden podmiot 
4
 W tekście tego punktu przywołane zostały tezy przedstawione przez prof. J. Woźnickiego na posiedzeniu Rady 

w dniu 9 stycznia 2014 r. 
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Publiczny obraz naszego szkolnictwa wyższego i nauki, jako działów systemowo 

niedostosowanych do wymogów współczesności, został istotnie zafałszowany! Rada  będzie 

zabiegać o poprawność i obiektywizm diagnozy stanu w tych obszarach. 

 

TEZA I: Obok zadań wynikających z dyspozycji ustawy - do misji Rady będzie należeć 

działanie na rzecz przywracania obiektywnego charakteru tego obrazu, włączając w to 

wizerunek polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. 

 

 *                  *                    *           

Rada będzie dbać o respektowanie zasady partnerstwa (jako partner środowiskowy wobec 

organów władzy publicznej). 

Należy odnotować, że od kilku lat w systemie szkolnictwa wyższego obserwujemy 

współdziałanie podmiotów reprezentatywnych dla środowisk akademickich i naukowych. 

Przykładami tej współpracy mogą być:   

 wspólne stanowiska z 2013 i 2014 r. : 

o Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony KRASP-

RGNiSW-KRZaSP-FRP z dn. 11 stycznia 2013 r.  

o Stanowiska wspólne KRASP, KRZaSP oraz PSRP z dn. 4 kwietnia 2013r. w 

sprawie RGNiSW  

o Stanowisko wspólne Prezydium KRASP, Prezydium PAN oraz Prezydium 

RGNiSW z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia prac legislacyjnych 

dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki 

o List wspólny przewodniczących RGNiSW i KRASP w sprawie budżetu Państwa z 

dnia 2 września 2014 r. 

 

TEZA II: Zachowując swoją niezależność i czerpiąc siłę ze swej reprezentatywności, Rada 

będzie działać na rzecz i w ramach tego partnerstwa. 

 

*                  *                    *           

Rada będzie się troszczyć o ochronę wartości i tożsamość świata nauki i szkolnictwa 

wyższego. Należy wystrzegać się apriorycznego przyjmowania uproszczonej wizji świata 

akademickiego, który z założenia miałby być proefektywnościowo ekonomizowany 

w wyniku poddania uczelni i instytutów jednocześnie dwóm presjom:  

 na poziomie systemowym – presji nadregulacji i cięć budżetowych 
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 na poziomie instytucjonalnym – presji ustawowego ingerowania w obszar 

mikrozarządzania oraz narzucania reguł biznesowego menedżeryzmu, obcych kulturowo 

uniwersytetowi i ograniczających zdolności twórcze i rozwojowe instytucji naukowych. 

W okresie dłuższym byłby to zabieg nieefektywny i przynoszący szkody! 

 

TEZA III: Radę powinna cechować szczególna wrażliwość w odniesieniu do wartości 

utrwalonych w tradycjach akademickich. Troszcząc się o nie Rada będzie promować dobre 

praktyki i sprzyjać usuwaniu patologii z życia akademickiego i naukowego.  

 

*                  *                    *           

Rada będzie zabiegać o lepsze fundamenty funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego; 

 o lepsze prawo: zderegulowane ustawy i rozporządzenia 

 o wyższy poziom finansowania i lepszy sposób dystrybucji środków. 

 

TEZA IV: W Programie działania Rady znajdą swoje miejsce postulaty deregulacji w 

systemie szkolnictwa wyższego, a także poprawy materialnych warunków realizacji misji 

przez instytucje akademickie i naukowe. 

 

*                  *                    *           

Rada będzie działać na rzecz rozwoju sektora wiedzy. Jeśli szkolnictwo wyższe ma w 

przyszłości – w perspektywie do 2020r. - stać się dźwignią rozwojową kraju i źródłem jego 

prestiżu, wymaga to przyjęcia nowej perspektywy strategicznej oraz wprowadzenia do 2020 r. 

zmian innych niż te wdrożone w okresie ostatnich lat.  

Jest to szczególnie ważne ze względu na agendę finansową UE: 2014-20, z której środki 

finansowe będą prawdopodobnie ostatnią taką szansą na dokonanie skoku jakościowego w 

szkolnictwie wyższym i w systemie badań naukowych w naszym kraju.  

 

TEZA V: Rada będzie promować działania na rzecz planowego charakteru rozwoju nauki i 

szkolnictwa wyższego z odwoływaniem się do dokumentów strategicznych. 
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3. KULTURA INSTYTUCJONALNA RADY 

3.1. Zasady ogólne i dobre praktyki w działalności Rady 
 

Styl i charakter prac Rady w roku sprawozdawczym i w okresie kadencji 2014-17 

charakteryzują następujące zasady i dobre praktyki: 

1) dbałość o jakość działania Rady 

 szczeblowość/etapowość prac sprzyjająca kontroli i weryfikacji jakości rezultatów 

prac Rady: komisja/zespół roboczy – prezydium – zebranie plenarne;  Rada 

podejmuje uchwały na wniosek lub po zaopiniowaniu przez Prezydium 

 dekretowanie spraw wg kompetencji komisji, często do więcej niż jednej, żeby 

wzbogacić opinię Rady – spełnienie wymogów rzetelności, bezstronności  i 

przejrzystości w pracach własnych/wewnętrznych Rady  

 unikanie konfliktu interesów (m.in. wyłączenie się  członka Rady z prac 

dotyczących uczelni, z którą ma on/ona związki formalne lub powiązania o innym 

charakterze)  

2) uzupełnianie funkcji opiniodawczej Rady w odpowiedzi na wniosek skierowany z 

zewnątrz, o własną działalność opiniotwórczą, a w tym o realizowanie własnych 

projektów oraz przedstawianie raportów, stanowisk i opinii z własnej inicjatywy 

3) planowy charakter działania i przewidywalność bieżących prac Rady (uchwały  

programowe i plany prac – patrz np. uchwała nr 20/2014 w sprawie rocznego planu 

prac programowych Rady na 2014 r. oraz zakresu działania  i trybu funkcjonowania 

zespołów roboczych) 

4) bliskie relacje i współdziałanie z partnerami, a w tym  z  interesariuszami 

instytucjonalnymi: m.in. MNiSW, MEN, MKiDN i inne ministerstwa, CK, PKA, 

podmioty współkreujące skład Rady, IBE, uczelnie, stali goście oraz wizyty, debaty i 

prezentacje na posiedzeniach senatów uczelni itp.  

5) działalność zespołów roboczych, udział zewnętrznych ekspertów (o statusie 

społecznego doradcy Rady) 

6) udział Rady w projektach i działaniach prowadzonych przez inne podmioty (np. 

MNiSW, KRASP, KRePSz, FRP, itp.) 

7) działalność międzynarodowa (np. wizyta delegacji Rady Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z  Turcji, projekt polsko-ukraiński, udział w konferencji niemiecko-polsko-

ukraińskiej, uczestniczenie w składzie delegacji ministerialnej w wizytach 

zagranicznych itp.)  
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8) demokratyczny charakter prac Rady 

 kolegialność prac, zapraszanie członków Rady do udziału w pracach zespołów i     

kreowania opinii itd.  

 niezależność komisji – same wybierają swoich przewodniczących i 

wiceprzewodniczących, rozszerzone Prezydium itd.  

 przewodniczący jako organ nie uczestniczy w pracach ani nie przekazuje  

wytycznych komisjom w sprawach merytorycznych itd. 

9) transparentny charakter działania Rady dla jej otoczenia, komunikowanie się z 

otoczeniem zewnętrznym, a w tym z mediami (sprawozdawanie swej działalności 

zewnętrznej przez przewodniczącego, notatki z ważnych spotkań w ministerstwie, 

wywiady, komentarze, publikacje w FA itd.) 

10) troska o  rangę i wysoką pozycję Rady, co obejmuje – obok prac merytorycznych -  

bliskie relacje z najważniejszymi organami władzy publicznej i ustawodawczej  (m.in. 

Prezydent, Sejm, Senat, Prezes i członkowie Rady Ministrów), udział w istotnych 

wydarzeniach, uroczystościach jubileuszowych, honorowanie lub wyróżnianie 

członków Rady. 

Komentarz końcowy:
5
 

„(…) Po pierwsze, twórcze wypełniania funkcji i zadań płynących z ustawowego 

umocowania Rady Głównej; 

Po drugie, zachowanie instytucjonalnej niezależności i merytorycznej rzetelności we 

wszystkich działaniach Rady, 

Po trzecie, konieczna koordynacja terytorialności z re-terytorialnością. Innymi słowy 

niezbędna równowaga w działaniach na rzecz ujednolicania rozwiązań wynikających z 

dyrektyw UE, ustawodawstwa krajowego czy programów adresowanych do odpowiednich 

sektorów oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, z zachowaniem potencjału i specyfiki 

rzadkich zasobów, jakie cechują instytucje naszych mandantów. 

Po czwarte, stosowanie zasady racjonalnej alokacji kompetencji i czasu członków Rady w 

realizację zadań. 

Dwa priorytety: 

Pierwszy, to troska o jakość kształcenia i badań naukowych, wymagająca niekiedy surowych i 

bolesnych w konsekwencje dla środowiska ocen. 

                                                           
5
 W koocowej części  tego punktu przedstawiono cytat z wystąpienia, członka Rady prof. J. Szambelaoczyka na 

posiedzeniu Rady w dniu 9 stycznia 2014 r.  za zgodą autora wypowiedzi. 
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Drugi, to racjonalne finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w organicznym powiązaniu 

z ich jakością. I to w trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych, poczynając od kurczącego 

się popytu na kształcenie, po konkurencję finansowania nauki z innymi pilnymi celami 

społecznymi w budżetowym portfelu i preferencjach polityków. 

Priorytety te wskazują na celowość ograniczenia reaktywnej działalności naszej Rady, 

szczególnie w obszarze opiniowania dokumentów, o drugorzędnym czy wręcz marginalnym 

znaczeniu, na rzecz proaktywnego opracowywania i przedkładania propozycji rozwiązań 

problemów kardynalnych. 

Taka modyfikacja wymagałaby także zmian w funkcjonowaniu organów Rady. Jednym z 

możliwych rozwiązań jest powoływanie zespołów roboczych spełniających funkcję swoistych 

„think-tanków”, zajmujących się formułowaniem założeń polityki rozwoju nauki i 

szkolnictwa wyższego w określonych obszarach, z wykorzystaniem potencjału i zasobów 

środowisk jakie reprezentujemy.” (…). 

 

3.2. Prace komisji stałych jako organów wewnętrznych Rady6 
Komisja Ekonomiczno-Prawna 

Do zadań Komisji Ekonomiczno-Prawnej należy stosunkowo szeroki zakres merytoryczny 

prac, wynikający przede wszystkim z ustawowego umocowania Rady. W pracach Komisji 

dominują analizy i sporządzanie opinii do projektów ustaw i rozporządzeń ministrów, od 

projektu ustawy budżetowej  w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego po ustawy 

kierowane do Rady przez inne resorty  (np. Ministra Infrastruktury i Rozwoju) lub organy 

Sejmu RP (Kancelaria Sejmu RP; Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży). 

Członkowie Komisji  uczestniczyli także w kilku posiedzeniach komisji sejmowych 

reprezentując Radę Główną.  

W drugiej połowie 2014 r. zadaniem specjalnym KE-P było przygotowanie projektu nowego 

Statutu RGNiSW, uchwalonego na grudniowym posiedzeniu plenarnym. 

Według kryterium ilościowego najwięcej projektów stanowisk Rady KE-P przygotowała w 

związku z art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kierując 

się przede wszystkim delegacjom tej ustawy oraz warunkami określonymi w uchwale Rady 

Głównej Szkolnictwa Wyższego nr 240/2011 r. W zakresie opiniowania zasad przyznawania 

stypendiów, które mają uzyskać zgodę ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa 

                                                           
6
 W tym punkcie zamieszczono zwięzłe informacje o pracach poszczególnych komisji stałych Rady, w brzmieniu 

przedstawionym przez ich przewodniczących 
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wyższego, członkowie Komisji udzielają konsultacji podmiotom przygotowującym 

odpowiednie wnioski na etapie ich opracowania. 

W stosunku do zakresu merytorycznego i liczby spraw kierowanych do KE-P zespół jej 

aktywnych członków w minionym roku był stosunkowo nieliczny bo obejmował w zasadzie 4 

osoby na 8 osób zaliczanych do jej składu. Na szczególne podkreślenie zasługuje efektywna 

współpraca Przewodniczącego Komisji z przedstawicielem organizacji pracodawców w 

Radzie Głównej dr. Andrzejem Kiebałą, przedstawicielką Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów mgr Anną Mrozowską oraz Piotrem Pokornym - reprezentantem Parlamentu 

Studentów RP. 

W ramach prac własnych Komisji członkowie interesowali się problematyką konsolidacji 

szkół wyższych i kwestiami racjonalizacji systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (m.in. 

uczestnicząc w seminariach i konferencjach poświęconych tej tematyce).  

 

Komisja Kształcenia 

Komisja Kształcenia pracowała w 9-cio osobowym składzie. Formalnie odbyła 10 spotkań w 

roku 2014, przy czym z reguły wstępne uzgodnienia były podejmowane przy użyciu 

komunikacji internetowej.  Średnia frekwencja na posiedzeniach komisji wynosiła 70,3 %, 

przy czym jedna osoba (p. Marta Gruszczyńska) uczestniczyła jedynie w inauguracyjnym 

posiedzeniu Komisji, zaniżając znacznie tę statystykę. Niektórzy członkowie pracowali 

również w innych komisjach Rady i w przypadku kolizji terminów nie mogli uczestniczyć w 

spotkaniach Komisji Kształcenia. 

Najważniejszymi obszarami działalności Komisji były:   

Prace nad propozycjami wzorcowych efektów kształcenia dla ponad 30 kierunków studiów, 

które zostały otrzymane od różnych uczelni; 

 Przygotowanie uchwał Rady w sprawie nowych uregulowań prawnych (8 rozporządzeń) 

przedstawionych do zaopiniowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

wynikających z nowelizacji w roku 2014 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

Przygotowanie na prośbę MNiSW 4 opinii Rady w sprawie studiów podyplomowych; 

Przygotowanie 4 uchwał Rady w sprawie aktów prawnych przedstawianych przez Ministra 

Edukacji Narodowej; 

Przygotowanie uchwał i stanowisk Rady w sprawach projektów aktów prawnych 

przedstawianych przez innych ministrów, a także szczegółowych kryteriów oceny 

programowej i instytucjonalnej proponowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną;  

Sprawy interwencyjne zgłaszane przez uczelnie. 
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Komisja dokonała zbiorczej analizy zestawów efektów kształcenia poszczególnych 

kierunków studiów przygotowanych dotychczas przez Radę Główną  - a czekających na 

opublikowanie przez MNiSW. Ostatnie uaktualnienie oficjalnego zbioru wzorcowych 

efektów kształcenia (tj. nowelizacja rozporządzenia MNiSW w sprawie wzorcowych efektów 

kształcenia) dokonane było 15 czerwca 2012 r. 

Komisja na bieżąco współpracowała w sposób harmonijny i bardzo efektywny z Rzecznikiem 

Praw Absolwenta. 

Komisja zaopiniowała w roku sprawozdawczym 15 projektów aktów prawnych, projekt 

wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących 2014-

2020, 5 wniosków dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych przez szkoły wyższe 

oraz szczegółowe kryteria oceny programowej i instytucjonalnej opracowane przez Polską 

Komisję Akredytacyjną. Komisja rekomendowała Radzie 9 zestawów opisów efektów 

kształcenia (7 dla studiów pierwszego stopnia (z czego 2 dotyczyły profilu praktycznego) i 2 

dla studiów drugiego stopnia (o profilu ogólnoakademickim)). 

 

Komisja Nauki 

Komisja Nauki zajmowała się dwoma rodzajami działalności, po pierwsze opiniowała akty 

prawne z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące szeroko rozumianych zmian w 

kształtowaniu polityki naukowej państwa. Opiniowała także sprawozdania i plany 

działalności dwóch ważnych agend finansujących badania naukowe w Polsce, tj. działalność 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.   

Drugim bardzo ważnym obszarem działalności było kreowanie nowych wyzwań dla 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie finansowania badań i rozwoju 

działalności naukowo-badawczej. W ramach tych prac opracowano Raport dotyczący 

inwestycji w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i 

instytutach PAN w latach 2009-2012. W ostatnich latach dokonano bowiem znaczących 

inwestycji w unowocześnienie bazy badawczej finansując modernizację istniejącej bazy, ale 

także inwestując duże środki finansowe w nowoczesną aparaturę i urządzenia. Fundusze te 

były dystrybuowane za pomocą NCBiR jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie 

programowania schematów wsparcia i wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Finansowanie unowocześnienia bazy badawczej realizowane było w ramach Programów 

Operacyjnych  II Osi Priorytetowej (Infrastruktura sfery B + R) PO IG oraz XIII Osi 

Priorytetowej PO IiŚ (Infrastruktura i Środowisko). Raport przedstawia nakłady inwestycyjne 



14 
 

na aparaturę i urządzenia w układzie regionalnym oraz w układzie poszczególnych dyscyplin 

naukowych w uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN. Komisja Nauki 

angażowała się także bardzo aktywnie w ocenę parametryczną jednostek naukowych 

wypracowując własne stanowisko w sprawie zasad oceny jednostek naukowych dla Komitetu 

Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

 

Komisja Uprawnień Akademickich 

Komisja Uprawnień Akademickich Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła w 

2014 r. 11 posiedzeń, gdzie przeanalizowano od strony formalnej i merytorycznej 70 

wniosków o uprawnienia akademickie o stopień doktora oraz doktora habilitowanego. 

Członkowie Komisji Uprawnień Akademickich uczestniczyli ponadto w innych Komisjach 

RGNiSW w tym Komisji ds. Odbiurokratyzowania Szkolnictwa Wyższego i Nauki. 

W maju (9) 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Podjęto tu takie 

problemy jak: - zajęcie wspólnego stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy o stopniach i 

tytule naukowym; - omówiono procedury związane z przyznaniem uprawnień do nadawania 

stopni naukowych, - przedstawiono problem tzw. turystyki naukowej. 

W wyniku tej dyskusji podjęto m.in. takie wnioski jak: 

 rozdrobnienie dyscyplin naukowych nie sprzyja podnoszeniu jakościowych wymagań przy 

przyznawaniu uprawnień do nadawania stopni naukowych. W szczególności należy 

zlikwidować rozdział nauk humanistycznych od nauk społecznych i dążyć do ich 

ponownego połączenia, 

 konsekwentnie należy reagować na wszelkie nieprawidłowości występujące w 

prowadzeniu postępowań awansowych. Należy położyć silny nacisk na jakość, a nie ilość 

„dorobku naukowego", 

 należy urealnić ustawowe terminy przy procedowaniu wniosków awansowych. W 

szczególności za ważne uznano posiadanie „osiągnięć naukowych" przez kandydatów do 

habilitacji, 

 często o uprawnienia akademickie występują Rada Naukowa Instytutu wchodzącego w 

skład Rady Wydziału, który posiada już takie uprawnienia. Prezydia RG i CK przyjęły tu 

stanowisko negatywne (wniosek jest często składany poza Dziekanem danego Wydziału i 

dubluje się tu uprawnienia akademickie) wychodząc z założenia, że właściwe jest 
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przeprowadzenie uprawnień akademickich przez jednostkę o większym i zróżnicowanym 

potencjale naukowym, 

 pilnego rozwiązania wymaga problem związany z uznawaniem w Polsce za stopień 

naukowy doktora habilitowanego dyplomu docenta uzyskanego na Słowacji. Szczególnie 

niepokojącym jest rozszerzanie się tego zjawiska, co nie sprzyja egzekwowaniu 

elementów jakościowych, 

 za szczególnie ważną uznano realizację dwóch celów, jakimi są odbiurokratyzowanie 

kształcenia i polepszenie mobilności młodych naukowców. 

 

3.3. Prace organów działających przy Radzie  
Informacja o działalności Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w 2014 r. 

W okresie sprawozdawczym do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (KDRG) wpłynęło 17 spraw, w tym 16 odwołań, zażaleń  

od orzeczeń uczelnianych komisji dyscyplinarnych i jeden wyrok Sądu Apelacyjnego  

w Warszawie (o ponowne rozpatrzenie sprawy przed komisją dyscyplinarną II instancji). 

KDRG rozpatrzyła 17 spraw ( w tym 1 sprawa z 2013 r.) i wydała 17 orzeczeń.  

Jedna sprawa z 2013 r. była rozpoznawana 10 stycznia 2014 r. z uwagi na jej odroczenie w 

2013 r. Jedna sprawa z 2014 r. będzie rozpoznawana w styczniu 2015 r. z uwagi na jej 

odroczenie w 2014 r. 

W tym 4 sprawy dotyczyły plagiatu, 2 sprawy dotyczyły autoplagiatu, 8 spraw dotyczyło 

nieprawidłowych relacji z innymi nauczycielami akademickimi (tj. o pomawianie 

pracowników uczelni o plagiat, nieprzestrzeganie przez nich przepisów, wyzywanie ich, 

straszenie ich, poniżanie ich, stosowanie mobbingu wobec nich), jedna sprawa dotyczyła 

nieprawidłowych relacji ze studentami (tj. o psychiczne znęcanie się nad studentami, 

poniżanie ich), jedna sprawa dotyczyła molestowania seksualnego studentki, jedna sprawa 

dotyczyła nieprawidłowego prowadzenia zajęć ze studentami. 

Odbyły się 22 posiedzenia, na których rozpatrywane były odwołania, zażalenia. 

W 2014 r. wpłynęły 4 odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnej II instancji do Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie (w tym 1 sprawa z 2013 r.). 

Z Sądu Apelacyjnego wróciła jedna sprawa z 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie 

postanowieniem z dnia 12 czerwca 2014 r. odrzucił odwołanie obrońcy obwinionego i tym 

samym utrzymał w mocy orzeczenie komisji dyscyplinarnej II instancji. Pozostałe sprawy są 

w toku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 



16 
 

Liczba spraw zwiększyła się o około 50 % w porównaniu z liczbą spraw w ubiegłych latach. 

 

Informacja o działalności Rzecznika Praw Absolwenta w 2014 r.  

W 2014 r. Rzecznik Praw Absolwenta podejmował przede wszystkim działania na rzecz 

ułatwiania absolwentom dostępu do zawodu oraz związane z funkcjonowanie akademickich 

biur karier. Rozpatrywał także sprawy indywidualne. 

1. Ułatwianie absolwentom dostępu do zawodu 

Zgodnie z art. 46d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym działania w zakresie „ograniczenia 

barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów absolwenta” są 

najważniejszym obszarem aktywności Rzecznika Praw Absolwenta. Najważniejszym efektem 

działań Rzecznika w tym obszarze było uwzględnienie w ostatecznym kształcie 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie większości uwag zgłoszonych przez RPA do projektu 

rozporządzenia. Działania te poprzedził udział w pracach zespołu ekspertów pod 

przewodnictwem prof. Edwarda Jezierskiego, przewodniczącego Komisji Kształcenia Rady 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który opracował propozycję wykazu kierunków 

studiów odpowiednich i pokrewnych dla specjalności uprawnień budowlanych. Rzecznik 

podejmował także działania w zakresie ułatwiania absolwentom dostępu m.in. do 

następujących zawodów: geolog, zawody górnicze, konserwator zabytków, archeolog 

podwodny, strażak, rzecznik patentowy, logopeda, superwizor pracy socjalnej, osoba 

prowadząca psychoterapię, doradca podatkowy, broker ubezpieczeniowy, aktuariusz.  

2. Akademickie Biura Karier 

W 2014 r. Rzecznik Praw Absolwenta podejmował intensywne działania na rzecz poprawy 

funkcjonowania akademickich biur karier, których zadaniem jest wspieranie studentów i 

absolwentów uczelni w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. W kwietniu 2014 

r. opublikowany został Raport „Akademickie Biura Karier w Polsce. Bieżąca działalność i 

możliwości rozwoju”, opracowany m.in. na podstawie badania ankietowego, które zapewniło  

po raz pierwszy statystycznie reprezentatywny obraz działalności ABK w Polsce. Wnioski  z 

raportu były prezentowane m.in. na forum Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

jako część referatu nt. problematyki poradnictwa zawodowego i edukacyjnego w szkolnictwie 

wyższego (VII posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 9 października 

2014 r.). Rzecznik był również organizatorem, wspólnie z Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz Warszawskim Uniwersytet Medycznym, III Kongresu 

Akademickich Biur Karier (3 grudnia 2014 r., Warszawskim Uniwersytet Medyczny). Trzecia 



17 
 

edycja wydarzenia  poświęcona była kwestii oceny jakości biur karier oraz tematyce praktyk 

studenckich i staży.  

3. Sprawy indywidualne 

W 2014 roku do Rzecznika Praw Absolwenta napłynęło łącznie 191 zapytań, wniosków i 

skarg o charakterze indywidualnym. Najważniejsze z nich dotyczyły dostępu do zawodów, w 

tym postulatów zmian w określonych regulacjach (50 spraw), oraz nierozwiązanych spraw w 

relacjach uczelnia-absolwent, dotyczących przede wszystkim niewydawania dyplomów lub 

innych dokumentów po ukończeniu studiów w terminie (42 sprawy). 

 

4. DZIAŁALNOŚD STATUTOWA RADY 

4.1 Debaty, uchwały programowe i inne wystąpienia   
W czasie kolejnych posiedzeń plenarnych przeprowadzono następujące debaty: 

 Debata nad kierunkami i instrumentarium prac programowych Rady  

 Dyskusja i przyjęcie uchwały określającej roczny plan prac programowych Rady a 

także cele, zakres działania oraz tryb funkcjonowania zespołów roboczych Rady 

 Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK,  

z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk 

  Problematyka studiów doktoranckich i mobilności młodych naukowców 

 Problematyka studiów podyplomowych 

 Problematyka poradnictwa zawodowego i edukacyjnego w szkolnictwie wyższym 

 Zmiany w oświacie przez pryzmat ich wpływu na szkolnictwo wyższe 

 Prezentacja wstępnych wyników prac nad mapą inwestycyjną infrastruktura B + R  

  

Prezentacje i dyskusje podczas debat pozwoliły na sformułowanie  postulatów dotyczących: 

 doprecyzowania zadań  i oczekiwań  wobec Rady ze strony środowiska akademickiego i 

naukowego 

 rocznego planu  prac programowych Rady, w tym konieczności powołania  dwóch 

zespołów  roboczych (uchwała Prezydium  nr 1/2014 oraz uchwała Rady nr 20/2014) 

 opracowania przez Radę raportu na temat odbiurokratyzowania systemu kształcenia i 

problematyki studiów doktoranckich 

 potrzeby kontynuacji dyskusji dotyczącej problematyki studiów doktoranckich i 

konieczności opracowania przez Radę  raportu w tym zakresie 
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 wprowadzenia kontroli programowej studiów podyplomowych przez Polską Komisję 

Akredytacyjną (obok dotychczas prowadzonej kontroli instytucjonalnej) 

 konieczności wzmocnienia poradnictwa zawodowego na każdym szczeblu edukacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem relacji z rynkiem pracy 

 współpracy Polski i Ukrainy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki i  roli Rady w 

tym zakresie 

 wzmocnienia prestiżu zawodu nauczyciela. 

 

4.2.  Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów    

przedstawianych przez organy władzy i administracji publicznej 
     Rada zaopiniowała 11 projektów ustaw: 

1. Projekt ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej 

2. Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i 

edukacyjnych  

3. Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw  

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw  

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach  

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji  

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa 

Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.  
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   Rada zaopiniowała 28 dokumentów przedłożonych przez Ministra Nauki  

   i Szkolnictwa Wyższego: 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia 

wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na 

rok akademicki 2014/2015  

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy 

de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju  

4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników 

Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagradzania za urlop wypoczynkowy 

oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego 

nauczycieli akademickich  

6. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 

spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  

7. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 

spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  

8. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podejmowania decyzji o wrażeniu zgody na zwiększenie ogólnej liczby, które uczelnia 

może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby 

studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki  

9. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych  

10. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów  
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11. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej  

12. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  

13. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich  

14. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, 

jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminów studiów w uczelniach  

15. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego 

wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar 

dyscyplinarnych 

16. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizacji 

wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent 

Rzeczników  

17.  Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni 

publicznych. 

18. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu 

na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  

19. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki  

20. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu 

podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z 

kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w 

uczelniach niepublicznych  

21. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podziału i 

trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych 

z budżetu państwa  

22. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podziału 

dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  

23. Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2014 r. 

24. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2013 r. 

25. Plan działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 r. 
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26. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2013 r.  

27. Wnioski jednostek naukowych o sfinansowanie inwestycji w zakresie dużej 

infrastruktury badawczej złożonych na 2014 rok   

28. Wnioski jednostek naukowych o sfinansowanie inwestycji w zakresie dużej 

infrastruktury informatycznej złożonych na 2014 rok   

 

   Rada zaopiniowała ponadto 11 dokumentów przedłożonych przez innych ministrów:  

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w 

sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w 

sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  

3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży  

4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie funduszu innowacyjności 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie minimalnych 

wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny 

nieruchomości  

6. Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 – przedstawia 

KEP RG, KN RG 

7. Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie  zagadnień 

związanych z przygotowaniem  projektów inwestycyjnych,  w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020  

8. Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów 

monitorujących 2014-2020  

9. Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej w okresie 

programowania 2014-2020.  

10. Projekt Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia    
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Rada zaopiniowała również szczegółowe kryteria oceny programowej i instytucjonalnej 

opracowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

 

4.3. Wyrażanie opinii w sprawie standardów kształcenia i Krajowych Ram    

Kwalifikacji dla obszarów kształcenia 
W roku 2014 Rada przedstawiła Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzorcowe opisy 

efektów kształcenia dla następujących kierunków kształcenia:  

1. chemia – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (uchwała nr 

18/2014), 

2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym (uchwała nr 18/2014). 

3. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo –  studia drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim (uchwała nr 18/2014), 

4. inżynieria chemiczna i procesowa –  studia pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim (uchwała nr 18/2014), 

5. mechatronika –  studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (uchwała nr 

30/2014), 

6. filologia polska –  studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (uchwała nr 

30/2014), 

7. informatyka –  studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (uchwała nr 30/2014), 

8. informatyka analityczna –  studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

(uchwała nr 30/2014), 

9. biotechnologia – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (uchwała nr 

65/2014 

 

4.4.  Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o 

nadawanie uprawnieo 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 stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaopiniowała w roku 

sprawozdawczym 70 wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych 

złożonych przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, instytuty PAN oraz 

instytuty badawcze. 48 wniosków dotyczyło uprawnień do nadawania stopnia doktora (26 

uzyskało opinię pozytywną), a 22 – stopni doktora habilitowanego (17 uzyskało opinię 

pozytywną). 
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1. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny – doktor nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

2. Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny – doktor habilitowany nauk 

technicznych w dyscyplinie transport 

3. Akademia Muzyczna w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki 

i Rytmiki – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja  

i teoria muzyki 

4. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział 

Stosowanych Nauk Społecznych – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia 

5. Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny – doktor 

habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 

6. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa – doktor habilitowany 

sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe  

7. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji – doktor nauk o kulturze fizycznej 

8. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk – doktor nauk fizycznych w 

dyscyplinie fizyka 

9. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany 

nauk o zdrowiu 

10. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – doktor nauk ekonomicznych  

w dyscyplinie ekonomia 

11. Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego, Wydział Zarządzania i 

Komunikacji Społecznej – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

12. Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – doktor 

nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

13. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych  

w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 

14. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych  

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

15. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii – doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

16. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny – doktor habilitowany nauk 

technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka 
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17. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – doktor nauk 

technicznych w dyscyplinie informatyka 

18. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – doktor 

habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie energetyka 

19. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych w 

dyscyplinie inżynieria produkcji 

20. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział 

Sztuki Nowych Mediów – doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne 

21. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – 

doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

22. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i 

Filologii– dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 

23. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – doktor nauk o zdrowiu 

24. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego – doktor 

nauk o zdrowiu 

25. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

26. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii – doktor habilitowany 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

27. Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej – doktor nauk humanistycznych w 

dyscyplinie literaturoznawstwo 

28. Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa – doktor nauk 

humanistycznych w dyscyplinie filozofia 

29. Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa – doktor nauk 

społecznych w dyscyplinie socjologia 

30. Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii – doktor nauk chemicznych  

w dyscyplinie biochemia 

31. Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny – doktor nauk humanistycznych  

w dyscyplinie archeologia 

32. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

33. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

– dr nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia 
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34. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydziału Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia 

35. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej – doktor nauk 

społecznych w dyscyplinie psychologia  

36. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk 

Humanistycznych – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie 

literaturoznawstwo 

37. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor nauk 

biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska 

38. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny – doktor 

sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura 

39. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii  

i Biotechnologii – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie 

biotechnologia         

40. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii – doktor nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o mediach 

41. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski 

Kształcenia Podyplomowego – doktor habilitowany nauk medycznych  

w dyscyplinie biologia medyczna 

42. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny – doktor nauk medycznych w 

dyscyplinie biologia medyczna 

43. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych – doktor 

habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia  

i informatologia 

44. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Kompozycji, 

Dyrygentury i Teorii Muzyki – doktor nauk humanistycznych  

w dyscyplinie nauki o sztuce 

45. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Wydział Geograficzno-Biologiczny w Krakowie 

– dr hab. nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia 

46. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny – 

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 
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47. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji – doktor habilitowany nauk technicznych geodezja  

i kartografia 

48. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny – doktor nauk 

humanistycznych w dyscyplinie filozofia 

49. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi – doktor nauk o Ziemi  

w dyscyplinie oceanologia 

50. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny – doktor habilitowany nauk 

humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo 

51. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny – doktor habilitowany nauk 

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 

52. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii – doktor nauk biologicznych w 

dyscyplinie ochrona środowiska 

53. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  

w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – doktor 

nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

54. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział 

Ekonomiczny – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo 

55. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku – doktor 

nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

56. Uniwersytet Warszawski, Instytut Prawa Międzynarodowego – doktor nauk prawnych 

w dyscyplinie prawo 

57. Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej – doktor nauk fizycznych w 

dyscyplinie biofizyka 

58. Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych – doktor nauk 

prawnych w dyscyplinie nauki o administracji 

59. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny – doktor habilitowany 

nauk chemicznych w dyscyplinie chemia 

60. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki – doktor nauk 

matematycznych w dyscyplinie matematyka 

61. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej – doktor nauk 

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 

62. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki – doktor nauk matematycznych w 

dyscyplinie informatyka 
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63. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – 

doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia 

64. Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski– dr nauk o zdrowiu 

65. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut 

Optoelektroniki – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektronika 

66. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki – doktor nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie 

67. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania – doktor 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

68. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Informatyki  

i Zarządzania – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka 

69. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie 

biotechnologia 

70. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii 

Mechanicznej i Mechatroniki – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie 

inżynieria materiałowa. 

 

4.5. Opiniowanie zasad przyznawania stypendiów  naukowych 
W 2014 roku Rada zaopiniowała  łącznie 25 wniosków o wyrażenie opinii odnośnie zasad 

przyznawania stypendiów naukowych w tym 18 pozytywnie albo pozytywnie z uwagami i 7 

negatywnie. W swoich stanowiskach Rada wielokrotnie zwracała uwagę na: słaby związek z 

naukowym charakterem stypendium, brak źródła pochodzenia środków na stypendia, brak 

maksymalnej wartości środków przeznaczonych  na dany rodzaj stypendiów naukowych, a 

także na niespełnienie kryterium kompletności zasad przyznawania stypendiów.  

Lista regulaminów zaopiniowanych przez KEP RG w 2014 r.   

1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Fundacji dla Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

2. Regulamin przyznawania  specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej 

w ramach  statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

3. Regulamin specjalnych stypendiów naukowych KNOW dla studentów Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki 

Warszawskiej  
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4. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowany w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. 

5. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku 

Polskiego. 

6. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności „PhDo w Stoczni”. 

7. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku 

Polskiego w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. 

8. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności dla studentów w Konkursie PRYMUS. 

9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności dla studentów kierunków matematycznych 

10. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach 

11. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów, doktorantów i młodych 

naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie 

12. Regulamin konkursu na stypendia naukowe finansowane ze środków Higher 

Education Support Program dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk 

Społecznych IFiS PAN 

13. Regulamin specjalnych stypendiów naukowych dla studentów Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej 

14. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych dla 

pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 

15. Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków 

ekonomicznych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 

16. Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w Regulaminie konkursu 

na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale 

Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji 

celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 

17. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych Europejskiej 

Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie 
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18. Regulamin konkursu na stypendia naukowe 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 – Wydział Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

19. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów międzynarodowego 

programu studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie: Joint Second Cycle 

Degree in International Relastions – Europe in the Visegrad Perspective ze środków 

finansowych grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 

20. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów 

doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 

służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

21. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” dla 

doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia 

oraz studiów doktoranckich prowadzonych odrębnie przez jednostki tworzące 

Centrum Studiów Polarnych 

22. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników 

studiów stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu 

23. Regulamin konkursu na stypendia naukowe finansowane ze środków Higher 

Education Support Program dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk 

Społecznych IFiS PAN 

24. Regulamin konkursu na stypendia naukowe im. Bohdana Solchanyka dla uczestników 

studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN 

25. Skorygowany regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów 

międzynarodowego programu studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie: 

Joint Second Cycle Degree in International Relations – Europe in the Visegrad 

Perspective ze środków finansowych grantu Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego. 
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4.6.  Pozostałe informacje  
1) wizyty międzynarodowe członków Rady Głównej 

 w dniach 7-11 września prof. J. Woźnicki przebywał w delegacji w Sułtanacie 

Omanu; delegacji przewodniczyła prof. L. Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, w delegacji uczestniczył również prof. W. Banyś, 

Przewodniczący KRASP; 

 w dniach 25-28 września prof. J. Woźnicki przebywał w Kijowie w celu wspólnych 

prac z partnerami ukraińskimi nad Raportem pn. „Analiza współpracy uczelni polskich 

i ukraińskich na tle porównania systemu szkolnictwa wyższego. Wnioski i 

rekomendacje. Raport dwujęzyczny”, realizowanych we współdziałaniu z RGNiSW. 

Przewiduje się, że po zakończeniu prac Raport zostanie przedstawiony m.in. 

ministrom obu krajów oraz konferencjom rektorów KRASP i URHEI; 

 w dniach 13-15 listopada prof. E. Jezierski wziął udział w 9th European Quality 

Assurance Forum w Barcelonie. Ta cykliczna konferencja organizowana jest wspólnie 

przez European University Association (EUA), European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA), European Association of Institutions in 

Higher Education (EURASHE) i European Students’ Union (ESU). Tegorocznym 

wiodącym tematem były „Zmiany w edukacji – zapewnienie jakości i przechodzenie 

od nauczania do uczenia się”; 

 w dniu 14 listopada prof. Z. Marciniak uczestniczył w konferencji nt. jakości 

kształcenia w Sofii, podczas której zaprezentowany został raport Banku Światowego 

”How can Bulgaria improve its education system? An analysis of PISA 2012 and past 

results”; prof. Z. Marciniak wygłosił referat, w którym przedstawił reformy 

przeprowadzone w polskim systemie oświaty pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX 

w. 

2) spotkania międzynarodowe przedstawicieli Rady Głównej 

 4 kwietnia prof. J. Woźnicki uczestniczył w uroczystości otwarcia polsko-tureckich 

targów szkolnictwa wyższego 

 4 kwietnia prof. J. Woźnicki, na zaproszenie Min. D. Nałęcz-Lipińskiej, wziął udział 

w spotkaniu z Przewodniczącym i delegacją Tureckiej Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego; 

 7 kwietnia prof. J. Woźnicki uczestniczył w Joint Meeting of Turkish-Polish Rectors 

(Uniwersytet Warszawski); 
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 w dniach 14-15 grudnia prof. J. Woźnicki uczestniczył, przedstawiając referat, w 

konferencji z przedstawicielami The Union of Rectors of Higher Education 

Institutions of Ukraine (URHEIU) i Ambasady Ukrainy w Polsce, organizowanym 

przez KRASP, Niemiecką Konferencję Rektorów i MNiSW; 

 2 grudnia prof. J. Woźnicki spotkał się z przedstawicielem Programu I TV ukraińskiej, 

który przedstawił zaproszenie do Kijowa   

 23 maja prof. Z. Marciniak wziął udział w polsko-niemieckiej konferencji 

zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk; prof. Z. Marciniak wygłosił referat nt. 

systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 

3) Zespoły robocze Rady 

W 2014 r. Rada powołała trzy zespoły robocze.  

Dwa z nich zostały powołane uchwałą nr 20/2014 z 13 marca:  

 Zespół roboczy działający w zakresie problematyki odbiurokratyzowania systemu 

kształcenia, w tym KRK z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk 

(pod przewodnictwem prof. Z. Marciniaka, Zastępcy Przewodniczącego Rady), 

 Zespół roboczy działający w zakresie problematyki studiów doktoranckich  

i mobilności młodych naukowców (początkowo pod przewodnictwem prof. L. 

Pawłowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady, od 13 listopada – pod 

przewodnictwem prof. A. Sobkowiaka – uchwała nr 90/2014). 

Zespół roboczy do spraw Kategoryzacji Jednostek Naukowych został powołany w dniu 8 

października uchwałą nr 30/2014 Prezydium RG (jego pracom przewodniczy prof. M. 

Szczerek).  

4) wyróżnienia dla członków Rady 

 prof. Z. Marciniak został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

za wybitne zasługi dla szkolnictwa wyższego oraz za osiągnięcia w pracy naukowej i 

dydaktycznej (odznaczenie wręczyła min. L. Kolarska-Bobińska 13 marca),  

 dr hab. M. Sekułowicz została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za 

wybitne zasługi dla oświaty i wychowania (odznaczenie wręczył p. T. Sławecki – 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), 

 dr A. Potocka otrzymała nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za osiągnięcia organizacyjne 

5) w 2014 r. status społecznego doradcy Rady uzyskało 9 osób, w związku z udziałem w 

pracach zespołów roboczych Rady: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. Ewa 



32 
 

Chmielecka, mgr Marcin Dokowicz, prof. Marzenna Dudzińska, dr Przemysław 

Korytkowski, prof. Andrzej Kraśniewski, mgr Kinga Kurowska, prof. Paweł Stępień, dr 

Bożena Tyliszczak; 

6) lista zapraszanych gości (stałych)  na posiedzenia plenarne została istotnie poszerzona  

7) wizyty przewodniczącego Rady Głównej – krajowe  

 w uczelniach; w czasie wizyt prof. J. Woźnicki wygłosił, jako gość na posiedzeniu 

Senatu,  referaty nt. prac Rady Głównej:  

 25 lutego – w Politechnice Wrocławskiej 

 5 marca – w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  

 23 czerwca – w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

 25 czerwca – w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; prof. J. Woźnicki 

przekazał także uchwałę okolicznościową podjętą przez Radę w związku z 

jubileuszem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 17 listopada – wizyta prof. J. Woźnickiego w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Suwałkach w ramach cyklu wizyt w państwowych wyższych 

szkołach zawodowych, poprzedzających planowaną na rok 2015 debatę na 

posiedzeniu plenarnym RG nt. roli kształcenia zawodowego i państwowych 

wyższych szkół zawodowych w szkolnictwie wyższym. 

Ponadto:  

 23 października – w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie –  wziął 

udział w uroczystości 70-lecia Uczelni 

 udział prof. J. Woźnickiego w innych posiedzeniach: 

 na zaproszenie Minister NiSW lub wiceministrów: wiele razy  

 22 lutego, 10-12 kwietnia, 16-18 października – Prezydium i Zgromadzenie 

Plenarne KRASP – referaty nt. prac Rady 

 6 marca – KRUP – referat nt. prac Rady 

 23-25 października – KRePSZ – referat nt. prac Rady 

 3-4 lipca – spotkania wspólne Prezydiów PAN i KRASP  

 9 maja – spotkanie wspólne Prezydiów CK i RG 

 6-7 czerwca, 7-8 listopada – Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych  

KRASP 

 13 czerwca – konferencja dziekanów wydziałów matematyki -  referat nt. prac 

Rady 
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 22 maja – w posiedzenie Rady Młodych Naukowców - referat nt. prac Rady 

       Łącznie przewodniczący przedstawił 10 referatów na temat prac Rady. 

8) udział członków Rady w innych  posiedzeniach  

 12 grudnia prof. Z. Marciniak wziął udział w spotkaniu Kolegium dziekanów i 

dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w zakresie nauk matematycznych (KDDM) oraz posiedzeniu 

Konsorcjum KDDM; prof. Z. Marciniak wygłosił referat pt. „Zmiany w polskiej 

oświacie – edukacja matematyczna” oraz poinformował o pracach Rady Głównej; 

 24 października – udział prof. Z. Marciniaka w konferencji „Europejskie Forum 

Antyplagiatowe EFA 2014” zorganizowanej przez Europejskie Forum Prawa i 

Edukacji; 

 20 października prof. J. Szambelańczyk wziął udział w nadzwyczajnym żałobnym 

posiedzeniu Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Rady 

Wydziału Neofilologii poświęconym pamięci zmarłego prof. Jerzego Lisa, członka 

Rady IX i X kadencji, wiceprzewodniczącego Rady X kadencji. Prof. J. 

Szambelańczyk przedstawił list okolicznościowy przewodniczącego Rady. 

 27-28 maja – prof. E. Jezierski wziął udział w Zjeździe Dziekanów uczelni 

akademickich prowadzących studia na kierunku budownictwo w Uniwersytecie 

Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 

wygłosił referat nt. „Aktualne prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego” 

9) wywiady przewodniczącego Rady o większej objętości:  

Dziennik Gazeta Prawna (14 lutego), Rzeczpospolita (8 maja), Forum Akademickie (nr 3 

marzec, nr 4 kwiecień)  

 teksty napisane do Forum Akademickiego przez członków Rady: 

J. Woźnicki – nr 4 kwiecień, nr 6 czerwiec, nr 11 listopad, 

Z. Marciniak – nr 10 październik 

10) udział ministrów w posiedzeniach plenarnych Rady Głównej: 

min. L. Kolarska-Bobińska – 13 marca 

min. D. Lipińska-Nałęcz – 13 lutego, 13 listopada, 11 grudnia 

min. M. Ratajczak – 13 lutego, 10 kwietnia 

min. W. Duch – 15 maja 

min. J. Kluzik-Rostkowska – 11 grudnia 
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min. T. Sławecki – 13 lutego, 9 października 

11) przykładowe uchwały Rady Głównej z własnej inicjatywy – uchwała nr 99/2014 o 

prestiżu zawodu nauczyciela, uchwała okolicznościowa w związku z jubileuszem 650-

lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

12) udział w pracach komisji Sejmu i Senatu RP (przedstawiciele Rady wielokrotnie 

/kilkadziesiąt razy/ uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i 

Młodzieży, Komisji Zdrowia, Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz 

senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, w czasie których opiniowane były projekty 

ustaw: o zasadach finansowania nauki, Prawo o szkolnictwie wyższym, budżetowej na     

2015 r.) 

5. UDZIAŁ CZŁONKÓW RADY W PRACACH INNYCH ORGANÓW I INSTYTUCJI, W 

CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELI RADY 
Członkowie Rady Głównej zostali wydelegowani do stałego udziału w charakterze 

przedstawicieli Rady  w pracach: 

 prof. L. Pawłowski oraz prof. B. Tuchańska – Prekomitetu Monitorującego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 prof. M. Szczerek oraz prof. M. Sekułowicz – Prekomitetu Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 prof. A. Sobkowiak oraz prof. J. Igras – Prekomitetu Monitorującego Program 

Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

 prof. J. Szambelańczyk oraz mgr A. Mrozowska – Prekomitetu Monitorującego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

 prof. Z. Marciniak – w pracach realizowanych przez FRP z inicjatywy KRASP pn. 

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. 

 prof. L. Pawłowski w posiedzeniach Prezydium PAN 

 dr Anna Potocka – w pracach Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych oraz 

grona dziekanów wydziałów artystycznych innych szkół wyższych. 

 

6. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I BUDŻET RADY 
Obsługa administracyjna Rady 

W roku sprawozdawczym obsługę administracyjną Rady oraz organów przy niej działających 

prowadziło czterech pracowników Wydziału Obsługi Gremiów Doradczych Ministra w 
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MNiSW. Obok Rady Zespół obsługuje następujące podmioty: Rzecznika Praw Absolwenta, 

Komisję Dyscyplinarną, Radę Młodych Naukowców. 

Zgodnie ze Statutem Rady oraz Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego do zadań pracowników Wydziału 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 

 obsługa Rzecznika Praw Absolwenta 

 archiwizowanie dokumentacji. 

 

Budżet Rady 

Środki finansowe na działalność Rady w roku 2014 zostały wykorzystane w wysokości 670 

tys.  zł. na realizację następujących zadań: 

 wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz Komisji 

Dyscyplinarnej 

 wynagrodzenie Rzecznika Praw Absolwenta 

 wynagrodzenia przewodniczących komisji 

 wynagrodzenia dla członków Rady za udział w posiedzeniach  

 pokrycie kosztów noclegów i delegacji   

 honoraria za wykonane recenzje. 
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7. KONKLUZJA SPRAWOZDANIA I PODZIĘKOWANIE7 

Podsumowując 2014 r., jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres i skalę dokonań Rady  oraz 

wprowadzenie nowych form działalności, uwzględniając  docierające z zewnątrz  uwagi i 

oceny,  możemy sformułować tezę, że I rok obecnej kadencji Rady został dobrze przez nią 

wykorzystany. Wielka  to zasługa członków Rady, zwłaszcza tych najbardziej aktywnych.  

O zweryfikowanie tej tezy zwracam się zgodnie z wymogami formalnymi do posiedzenia 

plenarnego Rady. Ale także zapraszamy naszych interesariuszy zewnętrznych, do 

przedstawienia własnych ocen. W pierwszej kolejności oczekujemy uwag i ocen 

formułowanych przez przedstawicieli podmiotów, które  w procesie  wyborczym dokonały 

ustalenia składu Rady. To także im czujemy się w obowiązku przedstawiać nasze 

sprawozdania. Ich  adresatami są jednak również inni nasi krajowi partnerzy działający w 

obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.  

 

*                  *                    *           

W imieniu Rady składam podziękowanie naszym gościom, w tym ministrom i rektorom oraz 

społecznym doradcom Rady za ich wkład w dzieło, które stało się naszym wspólnym 

udziałem w 2014 r. Dziękuję Rzecznikowi Praw Absolwenta oraz przewodniczącej Komisji 

Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich działającej przy Radzie. Wyrażam 

wdzięczność przewodniczącym komisji stałych Rady i pracownikom administracyjnym 

zapewniającym jej obsługę, za ich ogromny wysiłek w okresie całego roku. Składam im też 

podziękowanie za wkład w opracowanie niniejszego sprawozdania. 

 

 

                                                           
7 Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami o pracach  Rady oraz problematyką i 

przebiegiem jej debat odsyłamy do protokołów ze wszystkich posiedzeo plenarnych ogłaszanych, wraz ze 
slajdami ilustrującymi wszystkie zaprezentowane prezentacje przez zapraszanych referentów, na stronie Rady 
(www.rgnisw.nauka.gov.pl).  
 

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/

