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1. WPROWADZENIE 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ustawowo umocowanym, pochodzącym  

z wyboru, niezależnym organem o charakterze opiniodawczym, współdziałającym ze wska-

zanymi w ustawie organami państwa w ustalaniu polityki w sprawach szkolnictwa wyższego, 

nauki i innowacyjności.  

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a dnia 3 lipca 2018, która weszła w życie  

1 października 2018 r., w pełni potwierdziła umocowanie Rady, sposób jej wyboru oraz rolę 

Rady, modyfikując jednak kompozycję jej składu.  

Przepisy wdrażające ustawę zadekretowały ciągłość funkcjonowania Rady: 

Art. 223. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa 

w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1. 

W oparciu o ten przepis, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pismem z dnia 10 paź-

dziernika 2018 podzielił opinię przewodniczącego Rady, że po wejściu w życie ustawy, Rada 

kontynuuje działanie w swoim dotychczasowym składzie. Dokumenty w tej sprawie są 

opublikowane na internetowej stronie Rady: http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/aktualnosci/. 

Późniejsza zmiana ustawy wdrażającej ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

dokonana za pomocą ustawy z dnia 21 lutego o Sieci Badawczej Łukasiewicz ostatecznie 

potwierdziła powyższe uzgodnienia, stwierdzając: 

Art. 95. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018–

2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani. 

Ponadto ten sam artykuł wskazał sposób rozszerzenia składu Rady o przedstawicieli 

reprezentatywnych związków zawodowych. Wreszcie ustawa ta postanowiła o dołączeniu do 

składu Rady przedstawiciela sieci Łukasiewicz. Wszystkie te rozstrzygnięcia zostały przez 

Radę uwzględnione w zmodyfikowanym statucie, a następnie wdrożone w życie w ustawowych 

terminach. Zgodnie z postanowieniami statutu, dokonano także poszerzenia składu Prezydium 

Rady o wybranego przez posiedzenie plenarne Rady przedstawiciela reprezentatywnych 

związków zawodowych.   

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z działalności Rady w okresie drugiego roku jej 

czteroletniej kadencji 2018-2021.  

Rada Główna z satysfakcją przyjmuje zainteresowanie prowadzonymi przez siebie pracami  

ze strony jej partnerów. W szczególności, cenimy sobie obecność na posiedzeniach Rady 

Głównej Ministra i Wiceministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także udział w nich 

innych ministrów lub ich przedstawicieli nadzorujących określone grupy uczelni. Jesteśmy 

także wdzięczni za udział w posiedzeniach Rady reprezentantów zainteresowanych Komisji 

Sejmu i Senatu RP, szerokiej reprezentacji środowiska akademickiego, w tym Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 

Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej oraz innych organów i podmiotów działających na szczeblu 

centralnym w szkolnictwie wyższym i w nauce. Cenimy także obecność na plenarnych 

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/aktualnosci/
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posiedzeniach Rady przedstawicieli środowisk ze społeczno-gospodarczego otoczenia 

szkolnictwa wyższego i nauki. Aktywny udział przedstawicieli tych organów oraz podmiotów 

w debatach Rady w istotny sposób wpłynął na pogłębione zrozumienie omawianych 

problemów. Na czterech posiedzeniach Rady obecni byli członkowie kierownictwa 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: min. Jarosław Gowin (14.II, 14.XI), min.  

A. Budzanowska (12.XII), min. S. Skuza (14.XI). 

Sprawozdania z działalności Rady są adresowane do wszystkich interesariuszy Rady, którym 

dedykujemy efekty naszych prac. 

Sprawozdanie to obejmuje drugi rok działalności Rady w bieżącej kadencji.  

Głównym przedmiotem tego opracowania, obejmującego dokonania Rady i jej członków  

w 2019 roku, jest sprawozdanie ze statutowej działalności Rady w tym okresie. Prezentujemy 

informacje zbiorcze o debatach, uchwałach programowych, stanowiskach i innych 

dokumentach Rady Głównej, o naszych opiniach wymaganych przez ustawę w różnych 

kwestiach, a także o własnych inicjatywach i innych działaniach Rady. Przedkładamy zwięzłe 

informacje poświęcone pracom komisji stałych, a także zespołów roboczych Rady Głównej, 

działających z udziałem ekspertów nie będących jej członkami.  

Działająca przy Radzie Komisja Dyscyplinarna przedstawi swoje oddzielne sprawozdania na 

styczniowym posiedzeniu Rady.  

Podsumowując miniony rok, podobnie jak w latach poprzednich, jesteśmy usatysfakcjonowani 

zainteresowaniem jakie wzbudziły nasze prace i dokumenty przyjęte przez Radę Główną.  

W szczególności, Rada odnotowała zainteresowanie podjętą w poprzedniej kadencji ideą 

opracowywania pod egidą Rady raportów tematycznych na ważne tematy z zakresu szkol-

nictwa wyższego i nauki. Dlatego Rada postanowiła by w obecnej kadencji kontynuować to 

działanie i w roku 2019 powołała kolejny Zespół Roboczy do spraw organizacji pozarządowych 

w otoczeniu szkół wyższych, składające się zarówno z członków Rady jak i z powołanych przez 

Radę ekspertów zewnętrznych, działające w formule pro publico bono.  

Na szczególne podkreślenie zasługują dobre, robocze relacje z Ministrem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i innymi wysokimi przedstawicielami Ministerstwa, do czego Rada przywiązuje 

dużą wagę. Dotyczy to także kontaktów z gronem naszych szczególnych interesariuszy – 

partnerów instytucjonalnych współkreujących skład Rady. Wyrażamy szczególne podzięko-

wanie przedstawicielom KRASP, rektorom obecnym na posiedzeniach Rady, ze względu na 

zbliżony zakres działania obu naszych podmiotów. Powołana na kadencję 2016-20 przez 

Prezydium KRASP w 2016 r. Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, 

aktywnie działająca w 2017-2018 r. przy udziale ekspertów związanych z RGNiSW i mająca 

charakter środowiskowy, jest tego wyrazistym potwierdzeniem.  

W roku sprawozdawczym podtrzymywaliśmy lub nawiązywaliśmy też inne bliskie kontakty  

z nowymi partnerami. Na wyróżnienie zasługuje tu tradycyjna już, dotąd bliska z Centralną 

Komisją ds. Stopni i Tytułów. Podjęta w ubiegłym roku współpraca z Radą Narodowego 

Centrum Badań uzyskała nowy wymiar od chwili wejścia do tej Rady członka Rady Głównej, 

prof. Tomasza Szapiro – oba ciała uzyskały bieżący kontakt oraz dostęp do swoich prac,  

z dużym pożytkiem dla współdziałania obu podmiotów.  
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2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA RADY 

 

2.1. Debaty i uchwały programowe  

  

 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r (styczeń 2019) 

 

Przewodniczący Rady Głównej przedstawił informację na temat przeprowadzonych 

debat, uchwał programowych, stanowisk i innych dokumentów, a także o własnych 

inicjatywach Rady. Wyraził słowa podziękowania i uznania dla prac komisji stałych,  

a także zespołów roboczych Rady Głównej, działających z udziałem ekspertów 

niebędących jej członkami. Szczególne słowa podziękowania skierował do 

przedstawicieli KRASP, rektorów obecnym na posiedzeniach Rady, a także innych 

interesariuszy z którymi Rada współpracuje od lat.  

 

 Wręczenie nagród laureatom konkursu Forum Akademickiego "Skomplikowane  

i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” (luty 2019 r.) 

 

W czasie lutowego posiedzenia plenarnego, tradycyjnie, odbyło się wręczenie nagród 

konkursu Forum Akademickiego „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich 

badaniach”. Minister Jarosław Gowin wraz z przewodniczącym Rady Głównej wręczyli 

nagrody laureatom XIV edycji konkursu.  

 

 Uwarunkowania kształcenia lekarzy w Polsce  (luty 2019 r.)  

Referaty wprowadzające do dyskusji zaprezentowali prof. Mirosław Wielgoś, Rektor 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Janusz Moryś, Przewodniczący 

Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim KRAUM. 

Prof. Wielgoś przedstawił temat jakości kształcenia na kierunkach medycznych oraz 

postulaty KRAUM w tym zakresie. Zwrócił uwagę na stanowisko KRAUM, w którym 

negatywnie oceniono przyznawanie uprawnień do prowadzenia kierunków medycznych 

niektórym uczelniom niemedycznym. Ponadto podkreślił, że działające uczelnie 

medyczne są w stanie wykształcić większą liczbę studentów przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Jednak pociąga to za sobą zwiększenie 

nakładów finansowych. Zdaniem prof. Wielgosia środowisko medyczne z niepokojem 

obserwuje coraz częściej pojawiające się aspiracje uczelni niepublicznych w zakresie 

uruchamiania kierunków medycznych. Zwłaszcza, że uczelnie niepubliczne nie 

dysponują odpowiednią kadrą nauczycieli akademickich z zakresu wszystkich 

wymaganych standardem specjalności z udokumentowanym dorobkiem naukowym, 

dostateczną bazą biblioteczną oraz infrastrukturą dla nauk podstawowych  

i przedklinicznych umożliwiających prawidłową realizację celów kształcenia. Drugą  

z prezentacji, dotyczącą kształcenia studentów zagranicznych na kierunkach 

medycznych, przedstawił prof. Moryś. Co roku na polskich uczelniach medycznych 
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przybywa studentów z zagranicy. Wiele polskich uczelni medycznych poddaje się 

akredytacji jakości kształcenia, zarówno w kraju  jak i na świecie. Mają one bardzo 

dobre opinie absolwentów, mogą również znacznie poprawić ofertę dydaktyczną, która 

trafia w potrzeby studentów zagranicznych i polskich. Poziom kształcenia 

akredytowanych uczelni musiał się stać spójny z ofertą uczelni zagranicznych. Prof. 

Moryś podkreślił, że przed tego typu uczelniami otwierają się możliwości współpracy 

z zagranicznymi placówkami również na płaszczyźnie wymiany naukowej i kulturalnej. 

Wielokrotnie powtarzanym przez studentów zagranicznych argumentem za studio-

waniem w Polsce  był wysoki poziom kształcenia, nieodbiegający od światowych 

standardów, przy kilkukrotnie mniejszych kosztach. 

Podczas dyskusji, w której uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej pojawiła się ważna kwestia: w wielu przypadkach odnotowane 

naruszenia zwyczajowych norm dobrego kształcenia lekarzy nie naruszają wprost 

obowiązujących zapisów standardu kształcenia lekarzy. Rada zachęciła Komisję, by 

odwołując się do doświadczenia swoich ekspertów, nie wahać się z obniżaniem oceny 

jakości kształcenia z tego powodu.  

 

 Wstępna prezentacja raportu Zespołu Roboczego do spraw materialnego wsparcia 

studentów (marzec 2019 r.) 

 

Wyniki analiz przeprowadzonych przez Zespół Roboczy przedstawił Przewodniczący 

Zespołu – Mateusz Witek. Z uwagi na obszerność tematyki związanej ze wsparciem 

studentów, Zespół podjął decyzję o skupieniu się wyłącznie na kwestiach dotyczących 

wsparcia materialnego studentów, a zwłaszcza: wsparciu przy wyborze miejsca  

i kierunku studiów, opracowaniu systemów motywacyjnych czy też umiędzynaro-

dowieniu studiów i wsparciu studentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 

Wyższego. Pomoc materialna dla studentów, czy to w formie stypendium naukowego, 

czy też socjalnego, daje możliwość wyrównywania szans w zdobywaniu wykształcenia, 

wspiera dalszy rozwój naukowy, a niekiedy stanowi gratyfikację za włożony wkład  

w naukę. Zespół widzi potrzebę opracowania odrębnego dokumentu zajmującego się 

wsparciem studentów w zakresie kształcenia i dydaktyki. Na podstawie dotychczas 

przeprowadzonej analizy członkowie zespołu zarekomendowali m.in. zwiększenie 

nakładów finansowych na działalność szeroko pojętych organizacji studenckich, 

tworzenie kompleksowych systemów pomocy materialnej, zdrowotnej, a także  

w zakresie rozwoju infrastruktury, jak również zwiększenie nacisku na informatyzację 

uczelnianej administracji czy też elektroniczny obieg dokumentów. 

 

 Zmiana statutu Rady Głównej (kwiecień 2019 r.) 

 

W związku ze zmianą przepisów ustawowych dotyczących funkcjonowania Rady 

Głównej, konieczne było dostosowanie zapisów statutu. Pracę nad nowym statutem 

prowadziła Komisja Ekonomiczno-Prawna w okresie styczeń-kwiecień, poddając 

przygotowany projekt statutu konsultacjom z członkami Rady. Rada Główna 

pozytywnie oceniła przygotowany projekt i uchwaliła statut podczas kwietniowego 

posiedzenia plenarnego. 
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 Prezentacja raportu Zespołu Roboczego do spraw kształcenia nauczycieli (kwiecień 

2019 r.) 

Prof. Jan Łaszczyk przedstawił raport pt. „System kształcenia nauczycieli w Polsce – 

stan i kierunki reformowania” przygotowany przez Zespół Roboczy do spraw 

kształcenia nauczycieli. Autorzy, na podstawie własnych doświadczeń oraz analizy 

wielu dokumentów, zaakcentowali aktualne problemy, z jakimi zmaga się  środowisko 

nauczycieli oraz przedstawili rekomendacje, które ich zdaniem powinny być 

uwzględnione w procesie tworzenia nowych standardów kształcenia nauczycieli. 

Członkowie Zespołu zaproponowali m.in. aby metody kształcenia nauczycieli 

wprowadzały kandydatów na drogę nabywania mistrzostwa pedagogicznego. Należy 

rozważyć możliwość wprowadzenia rezydentury zakończonej egzaminem, a także 

zmodyfikować system praktyk pedagogicznych. Ponadto specjalnych uregulowań 

wymaga proces kształcenia nauczycieli do pracy w szkolnictwie artystycznym.  

Warto dodać, że tezy raportu były prezentowane na posiedzeniach specjalnego zespołu 

powołanego przez Ministra dla stworzenia nowego standardu kształcenia nauczycieli. 

Jednym z ekspertów, powołanych do tego zespołu był przewodniczący Zespołu 

Roboczego, prof. Jan Łaszczyk. Zespól pracował pod kierunkiem Z. Marciniaka. 

Choć raport Zespołu Roboczego był praktycznie gotowy już w czerwcu, Zespól roboczy 

postulował by zaczekać z jego przyjęciem do czasu wejścia w życie nowego standardu 

kształcenia nauczycieli. Stało się to w końcu sierpnia 2019 r. Po ponownym przejrzeniu 

raportu z perspektywy nowych standardów, szczegółowy raport zostanie przedłożony 

na najbliższym posiedzeniu Rady.  

 Model kariery akademickiej w świetle nowej ustawy (maj 2019 r.) 

Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił prof. T. Borecki, były wiceprze-

wodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu. Poruszony temat dotyczy losów 

praktycznie każdego uczonego, natomiast przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce w niewielkim stopniu odnoszą się do modelu indywidualnej kariery 

akademickiej. Ustawa skupia uwagę raczej na „karierach” zbiorowości uczonych, które 

podlegają ewaluacji jakości prowadzonych przez nie badań. Prof. T. Borecki omówił 

zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie 

procedur awansów naukowych. Konieczne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

zarówno nauk podstawowych, jak i stosowanych. Próba zastosowania powszechnego 

systemu wyceny jakości badań w oparciu o parametry bibliometryczne do oceny 

poszczególnych badaczy spotyka się z coraz większą krytyką. Zachęca to do 

niewłaściwych zachowań ludzi nauki, tj. ucieczki od żmudnych i ciężkich badań na 

rzecz szybkich analiz pozwalających na szybką publikację w najwyżej notowanych 

czasopismach, by zapewnić sobie wymagane minimum liczby publikacji. Negatywne 

skutki uboczne są widoczne zwłaszcza w naukach przyrodniczych, gdzie trzeba często 

długo czekać na wyniki eksperymentu, lub je wielokrotnie powtarzać. Profesor poruszył 

również problem opłacania wydawnictw za publikację artykułów. Na zakończenie 

podkreślił, że naukometria powinna pełnić w procesie oceny dorobku indywidualnych 

badaczy wyłącznie rolę wspomagającą. Z tym tematem związane są również kwestie 

publikowania oraz czasopism. 
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 Kształcenie międzydziedzinowe (czerwiec 2018 r.) 

W referacie wprowadzającym do dyskusji, prof. Axer poinformował, że Wydział „Artes 

Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego działa od 2012 r. rozwijając swoje 

doświadczenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Stał się on również 

inicjatorem i koordynatorem międzywydziałowych, międzyuczelnianych i między-

narodowych programów studiów, powiązanych z badaniami interdyscyplinarnymi na 

wszystkich trzech stopniach kształcenia. Misję interdyscyplinarności udało się 

upowszechnić w 12 polskich uczelniach. KRASP wspiera inicjatywę interdyscy-

plinarności obejmując patronatem współprowadzone przez Wydział „Artes Liberales” 

programy interdyscyplinarne na wszystkich trzech poziomach kształcenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem międzyuniwersyteckiego programu „Akademia Artes 

Liberales”. Kolejną formą działania było powołanie „Kolegium Artes Liberales”, które 

utworzone zostało we współpracy z uczelniami amerykańskimi. Kolegium kształci na 

poziomie licencjackim i magisterskim. Według przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, są to studia trójdziedzinowe: humanistyczne, społeczne  

i przyrodnicze. Należy podkreślić fakt, że koncepcja upowszechniania międzydzie-

dzinowości w badaniach i dydaktyce w systemie szkolnictwa wyższego, wszelkie 

eksperymenty, laboratoria oraz programy kształcenia były prowadzone w warunkach 

niepełnego wsparcia w ustawodawstwie. Utworzenie „Artes Liberales” powiodło się  

dzięki wsparciu środowiska, rektorów oraz oddolnej inicjatywie. Obowiązująca ustawa 

zniosła większość przeszkód prawnych, jednak usunięcie starych przeszkód łączy się w 

praktyce z pojawieniem się nowych barier dla rozwoju między dziedzinowości. 

Perspektywa parametryzacji wyłącznie dyscyplinarnej prowadzi do działań dzielących 

uniwersytety na segmenty dyscyplinarne. Wbrew intencjom ustawy, jeśli 

wielodziedzinowość będzie wyjątkiem, to będzie to powrót do przeszłości, a jednostki 

kształcące interdyscyplinarnie znajdą się w szarej strefie wspólnoty akademickiej. 

Zdaniem Profesora Axera interdyscyplinarność nie  powinna być wyjątkiem od reguły, 

a podstawą kultury akademickiej. W uzupełnieniu wypowiedzi prof. Axera, głos zabrał 

dr hab. Robert Sucharski, Dziekan Wydziału „Artes Liberales”, który stwierdził, że 

ustawa daje możliwość otrzymania doktoratu dziedzinowego. Naturalną konstrukcją 

utworzenia doktoratu dziedzinowego byłoby utworzenie doktoratu międzydzie-

dzinowego oraz wprowadzenie do zasad ewaluacji dodatkowych punktów za 

funkcjonowanie jednostek takich jak „Artes Liberales”. Dyscyplinarność wbudowana 

w ustawę powoduje dzielenie środowiska. W UW, dzięki inicjatywie władz rektorskich 

pojawiła się międzydziedzinowa szkoła doktorska, jednakże będą powstawać tam 

doktoraty dziedzinowe.  

 

 Polski system finansowania badań naukowych (październik 2019 r.) 

Referat wprowadzający do dyskusji prof. Marian Szczerek. Profesor omówił system 

finansowania badań w Polsce na tle międzynarodowym i zaprezentował aktualne dane 

pochodzące z Eurostatu oraz oficjalnych źródeł krajowych. Następnie przedstawił 

rozwiązania instytucjonalne (formy organizacyjne i zasady dystrybucji) oraz wysokość 

nakładów z uwzględnieniem poziomu finansowania budżetowego, finansowania przez 

jednostki gospodarcze i finansowania ze środków funduszy europejskich.  
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Prof. Szczerek przedstawił propozycje problemów do przedyskutowania: 

 poziom finansowania badań naukowych, w szczególności przyczyny niemożności 

ustalenia satysfakcjonujących relacji do PKB;  

 problemy strukturalne w odniesieniu do: źródeł finansowania i instytucji 

finansujących (MNiSW, NCBR, NCN, FNP, PARP, inne ministerstwa) oraz 

specyfiki jednostek finansowanych (uczelni, instytutów PAN, instytutów 

badawczych, Sieci ŁUKASIEWICZ, Centrów Badawczo-Rozwojowych); 

 rodzaj badań (podstawowe, aplikacyjne, prace B+R); 

 umiędzynarodowienie badań (w tym przyczyny niskiej skuteczności aplikowania  

w Programie UE Horyzont 2020).  

W ciekawej dyskusji przedstawiono wiele interesujących szczegółowych problemów 

dotyczących kwestii finansowania badań. Warto tu wspomnieć problem finansowania 

badań stosowanych na etapie przedwdrożeniowym oraz częstą zawodność współpracy 

z podmiotami gospodarczymi, które wycofują się ze współpracy już po zakończeniu 

prac teoretycznych w uczelni. Ciekawy głos wniósł także prezes Sieci Łukasiewicz, 

przedstawiając najbardziej aktualne dane z zakresu wykorzystania środków 

europejskich w finansowaniu projektów badawczych.  

Proponowanym celem dyskusji w odniesieniu do tych zagadnień było: dokonanie 

krytycznej analizy istniejących w ostatnich latach tendencji i ich przyczyn, 

antycypowanie cywilizacyjnych skutków braku skutecznych działań dotyczących 

wzmocnienia sfery badań naukowych, a także wygenerowanie propozycji koniecznych 

rozwiązań systemowych mających na celu stworzenie właściwych warunków włączenia 

się polskiej nauki w europejską przestrzeń badawczą. 

 Ścieżki kariery dydaktycznej w uczelni (listopad 2019 r.) 

Referat wprowadzający do debaty przedstawił dr inż. Janusz Szczerba. W swoim 

wystąpieniu wskazał przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które 

wprowadzają nową ścieżkę kariery dla nauczycieli akademickich – ścieżkę 

dydaktyczną. Pokazał też, które przepisy wprowadzające stanowiska dydaktyczne 

wywołały tak wiele  kontrowersji i dyskusji w środowisku akademickim oraz wymienił 

przyczyny tego zjawiska, do których należą: 

1) brak szerokiej dyskusji na temat nowej ścieżki kariery nauczyciela akademickiego 

podczas obrad Narodowego Kongresu Nauki;  

2) całkowita zmiana, istniejącego w uczelniach systemu związanego ze stopniami  

i tytułami  naukowymi: 

 zniesienie minimów kadrowych, 

 zlikwidowanie rotacji, 

 możliwość zatrudniania na etatach profesora uczelni nauczycieli akademickich 

ze stopniem naukowym doktora, 

 powiązanie rodzaju kształcenia od uzyskania przez uczelnię określonych 

kategorii w dyscyplinach, 

 powiązanie rodzaju kształcenia  od uzyskania przez uczelnię określonych 

kategorii w dyscyplinach. 
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W dalszej części referatu pokazał jak powinna wyglądać, według niego, ścieżka kariery 

dydaktycznej i jakie zmiany, zarówno w systemie szkolnictwa wyższego jak i na 

Uczelniach powinny być dokonane  aby stanowiska dydaktyczne na Uczelniach były 

traktowane jako równorzędne w stosunku do stanowisk badawczo-dydaktycznych  

i badawczych. Do najważniejszych celów należą: 

 uwzględnienie w ewaluacji dyscyplin działalności dydaktycznej, 

 stworzenie możliwości finansowych do tworzenia centrów akademickich wsparcia 

dydaktycznego, 

 systemowe prowadzenie badań dotyczących jakości dydaktyki w polskich 

uczelniach, 

 uznanie pracowników dydaktycznych za równorzędnych partnerów w stosunku do 

innych nauczycieli akademickich w realizacji misji uczelni, 

 wprowadzenie selekcji na stanowiska dydaktyczne w postaci otwartych konkursów 

z przejrzystymi regułami. 

Podczas dyskusji pojawiło się wiele ciekawych wątków. Przedstawiciele niektórych 

dyscyplin postulowali, by funkcje dydaktyczne powierzać wyłącznie osobom 

prowadzącym badania naukowe. Przeważył pogląd, że nie może to być rozwiązanie 

uniwersalne, ale każdy nauczyciel akademicki, także ten któremu zostaną powierzone 

wyłącznie obowiązki dydaktyczne, powinien podtrzymać bieżący kontakt z badaniami 

z swojej dyscyplinie, na przykład poprzez systematyczne uczestnictwo w pracach 

seminariów badawczych.  

 Informacja dyrektorów departamentów MNiSW o zmianach w systemie szkolnictwa 

wyższego i nauki w 2019 r. (grudzień 2019 r.) 

Dyrektorzy kluczowych departamentów MNiSW przedstawili informacje o zmianach 

w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kompetencji nadzorowanych 

departamentów w ciągu ostatniego roku:  

 dr Andrzej Kurkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, 

przedstawił najbardziej aktualny, statystyczny obraz naszego szkolnictwa 

wyższego.    

 Marcin Czaja – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, przedstawił, m.in., 

interesujące wnioski płynące z systematycznego przeglądu statutów uczelni, 

przyjętych już po wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   

 Bartłomiej Banaszak – dyrektor Departamentu Nauki, przedstawił, m.in., szczegóły 

prac związanych z wyłonieniem uczelni badawczych. 

 Jarosław Oliwa – dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, przedstawił system  

i zakres finansowania szkół wyższych w roku 2019. W dyskusji pojawiła się ważna 

kwestia braku skierowania środków niezbędnych dla realizacji ustawowych  

podwyżek z Ministerstwa Kultury do szkół artystycznych. Rada będzie uważnie 

monitorować rozwiązywanie tego problemu. 

Wszystkie prezentacje ilustrujące wystąpienia podczas debat są publicznie 

dostępne na stronie internetowej Rady Głównej w zakładce „Prezentacje 

przedstawione w czasie posiedzeń plenarnych Rady w 2019 r.” 
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2.2. Inicjatywy i inne wystąpienia Rady 

 

 Uchwała Rady Głównej o konieczności rekonstrukcji modelu kształcenia nauczycieli  

z dnia 10 stycznia. 

Uchwała ta podkreśla brak spójnej polityki w zakresie kształcenia nauczycieli.  

W konkluzji postuluje powołanie Zespołu Roboczego do opracowania raportu w tej 

sprawie, co zostało zrealizowane.  

 Uchwała Rady Głównej w sprawie obowiązkowej matury z matematyki z dnia  

14 marca. 

Uchwała ta była reakcją na nieprzemyślany postulat NIK, by czasowo zrezygnować  

z obowiązkowej matury z matematyki. Uchwała jednoznacznie negatywnie ocenia ten 

postulat.  

 Uchwała Rady Głównej w sprawie kształcenia lekarzy i lekarzy-dentystów z dnia  

14 marca. 

Uchwała wyraża niepokój związany z zaobserwowanymi uchybieniami w jakości 

kształcenia w niektórych spośród nowo powołanych miejsc kształcenia lekarzy. 

 Uchwała Rady Głównej w sprawie kształcenia nauczycieli z dnia 11 kwietnia. 

Uchwała została podjęta w obliczu akcji protestacyjnej nauczycieli w związku z ich 

sytuacją materialną. Uchwała przedstawia negatywne skutki tej sytuacji na proces 

naboru spośród studentów kandydatów do kształcenia przyszłych nauczycieli. 

 Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Parlamentu i Rządu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja.  

Apel dotyczył perspektywy długofalowego finansowego wsparcia procesu reform, 

zainicjowanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 W dniu 10 maja odbyło się spotkanie Prezydium Rady Głównej oraz Prezydium 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

 W dniu 9 października odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Komisją do Spraw Etyki 

w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.  

Spotkanie zaowocowało przyjęciem Wspólnego stanowiska Rady Głównej oraz Komisji 

do Spraw Etyki w Nauce w sprawie jakości debaty publicznej z dnia 21 października.  

 Uchwała na dwudziestolecie polskiego systemu egzaminacyjnego z dnia 14 listopada 

2019 r. 

Rada odnotowała znaczenie egzaminów państwowych zarówno dla zapewnienia 

sprawiedliwego dostępu do studiów w Polsce, jak i dla nadawania kierunku procesowi 

kształcenia w polskich szkołach.   

 Powołanie Zespołu roboczego Rady Głównej do spraw organizacji pozarządowych  

w otoczeniu szkół wyższych w dniu 13 czerwca. 

 Wspólny list przewodniczących Rady Głównej oraz KRASP do Rządu RP w sprawie 

zagrożenia finansowania reform nauki i szkolnictwa wyższego, kryjącym się w zapisie 

o możliwości czasowego zawieszenia wydatków stałych, zawartego w dokumencie 

rządowym przedłożonym w Komisji Europejskiej  (tzw. plan konwergencji). W efekcie, 

rząd wykreślił ten zapis. 
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 Prezentacja na grudniowym posiedzeniu plenarnym Rady przez Przewodniczącą 

Zespołu Studiów Medycznych PKA, prof. Bożenę Pączek, opinii na temat jakości 

kształcenia w jednej z radomskich uczelni. Rada z satysfakcją odnotowała, że PKA 

wdrożyła tryb oceny eksperckiej, o którym była mowa podczas lutowej debaty.  

W obliczu zaprezentowanych ewidentnych uchybień, Rada zachęciła Ministra do 

podjęcia adekwatnych działań, deklarując swoje poparcie.   

 

2.3. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów przedstawianych 

przez organy władzy i administracji publicznej 

 

W zakresie opiniowania projektów aktów prawnych i innych dokumentów przedstawianych 

przez organy władzy i administracji publicznej sytuacja w roku 2019 przedstawiała się jak 

następuje. 

Rada zaopiniowała 9 projektów ustaw: 

 Poselski projekt ustawy o przejrzystości w zakresie zatrudniania osób bliskich  

w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze  

na stanowiska w jednostce sektora publicznego, 

 Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu, 

 Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, 

 Rządowy projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

 Rządowy projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej  

i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy, o której mowa  

w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania rozporządzenia 2016/679 UE, 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy 

o działach administracji rządowej, 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych 

innych ustaw, 

 Rządowy projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych. 

Rada zaopiniowała 19 innych dokumentów przedłożonych przez Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego:  

 Plan Działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2019, 

 Plan działalności Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok, 
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 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie studiów, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia 

Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu pracy 

Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji 

celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu: architekta, lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty 

i ratownika medycznego, lekarza weterynarii, nauczyciela, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów 

działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu 

podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz 

potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych 

statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości 

wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie studiów, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych 

oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji między-

narodowych, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej 

Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców 
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Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum 

Nauki, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności 

związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom 

instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym 

działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, 

 Sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2018 r. 

 Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2018 r. 

Rada zaopiniowała 5 dokumentów przedłożonych przez innych ministrów: 

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

dla studentów uczelni artystycznych za znaczące osiągnięcia, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów ministra 

przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe, 

 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego 

do spraw zdrowia dla studentów. 

 

2.5. Opiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych 

 

Opiniowanie to było wprost przypisane do zadań Rady w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym, obowiązującej do 30 września 2018. Nowa ustawa nie wymienia tego zadania. Tym 

niemniej, ze względu na wysoką ocenę przez MNiSW jakości opinii Rady w tym zakresie, 

Minister zwrócił się z prośbą do Rady Głównej o kontynuowanie opiniowania tego rodzaju 

spraw także pod rządami nowej ustawy.     

W roku 2019 Rada Główna zaopiniowała 3 wnioski dotyczące regulaminów przyznawania 

stypendiów:  

 Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przez Fundację Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 Regulaminy przyznawania stypendiów za wyniki w nauce Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, 
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 Regulamin przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze 

Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego. 

 

2.6 Prace komisji stałych jako organów wewnętrznych Rady 

 

W bieżącym roku, działały trzy komisje stałe Rady: 

 Komisja Ekonomiczno-Prawna 

 Komisja Kształcenia 

 Komisja Nauki  

Rada wypracowała następujący, jak pokazała praktyka – efektywny - tryb działania. Każda 

sprawa, czy to wniesiona przez rząd, czy z inicjatywy samej Rady, trafia pod obrady 

odpowiedniej Komisji. Niektóre ze spraw trafiają do więcej niż jednej Komisji; na przykład 

sprawozdania NCN oraz NCBiR trafiają zarówno do Komisji Ekonomiczno-Prawnej, jak i do 

Komisji Nauki. Efekt obrad Komisji jest prezentowany na Prezydium Rady, wraz z propozycją 

odpowiedniej uchwały. Prezentacji dokonuje przewodniczący Komisji, który – zgodnie ze 

znowelizowanym  statutem – wchodzi w skład Prezydium. Pod nieobecność przewodniczącego 

Komisji, sprawę przedstawiał wiceprzewodniczący, zaproszony na posiedzenie Prezydium 

przez przewodniczącego Rady. 

Po prezentacji stanowiska Komisji, Prezydium przeprowadza dyskusję. Należy z satysfakcją 

odnotować, że w ciągu roku 2019 nie zdarzyło się ani razu, by propozycja stanowiska Rady 

wypracowana w Komisjach nie została zaakceptowana przez Prezydium. Natomiast w kilku 

przypadkach podlegały drobnym zmianom sformułowania proponowanej uchwały, wynikające 

zwykle z tego, że podczas dyskusji pojawiały się dodatkowe, warte odnotowania aspekty 

sprawy lub nowe argumenty za tezami uchwały. 

Na koniec należy odnotować, że prezentacja tak dopracowanych uchwał Rady na posiedzeniach 

plenarnych spotykała się w każdym przypadku, po przedstawieniu argumentacji i dyskusji,  

z jednoznacznym poparciem całej Rady. 

Należy dodać, że Komisje podejmowały także ważne sprawy z zakresu swoich kompetencji  

z własnej inicjatywy. Na przykład, Komisja Nauki odbyła na swoim posiedzeniu grudniowym 

ważną debatę na temat dużej aparatury badawczej, w której uczestniczyła grupa znakomitych 

ekspertów zewnętrznych. 

W obliczu powyższych faktów, praca Komisji w roku 2019 zasługuje na najwyższą ocenę.  

W szczególności, należy docenić duży nakład pracy członków Komisji, a zwłaszcza ich 

przewodniczących i wiceprzewodniczących, bez którego efektywna praca Rady nie byłaby 

możliwa.  
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2.7 Prace Zespołów Roboczych Rady Głównej   

 

 Zespół roboczy do spraw kształcenia nauczycieli (powołany na podstawie uchwały 

31/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.).  

 Skład: 

Prof. Jan Łaszczyk – przewodniczący 

Członkowie: dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska, prof. Grażyna Borkowska, prof. 

Anna Chrobok, mgr inż. Zuzanna Mieszkowska, prof. Marcin Krawczyński, prof. 

Tomasz Miczka, Filip Ogonowski. 

Zadania Zespołu obejmują w szczególności: 

 przeanalizowanie uwarunkowań faktycznych i prawnych kształcenia nauczycieli  

w Polsce, 

 zaproponowanie odpowiednich rekomendacji.    

Wynikiem prac Zespołu jest raport końcowy zawierający wyniki analiz oraz propozycje 

rekomendacji dotyczących kształcenia nauczycieli. Finalna wersja raportu będzie 

rozesłany przed najbliższym posiedzeniem Rady. 

 

 Zespół Roboczy do spraw materialnego wsparcia studentów (powołany na podsta-

wie uchwały 32/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.).  

Skład: 

Student Mateusz Witek – przewodniczący 

Członkowie: mgr Michał Goszczyński, prof. Marcin Krawczyński, Mateusz Kuliński, 

Filip Ogonowski, Patrycja Piłat, prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. Tomasz Szapiro, 

prof. Stanisław Winiarczyk. 

Ponadto, do Zespołu zaproszono: Żanetę Chęć, dra Krzysztofa Czarneckiego, prof. 

Krystiana Czernka, prof. Marka Dzidę, Sylwię Gizę, dra Marcina Kędzierskiego, 

Konrada Krawczyka, Łukasza Krawirandę, prof. Marka Kręglewskiego, Pawła Miry, 

Paulinę Okrzymowską, Piotra Pokornego, Piotra Szumlińskiego, Tomasza Tokarskiego, 

prof. Janusza Uriasza, jako społecznych doradców Rady. 

Zadania Zespołu obejmują w szczególności: 

 przeanalizowanie uwarunkowań faktycznych i prawnych materialnego wsparcia 

studentów, 

 zaproponowanie rekomendacji w zakresie systemu materialnego wsparcia 

studentów. 

 

Prace Zespołu przeciągnęły się z powodu kłopotów zdrowotnych jego przewo-

dniczącego. Dzięki dobrej współpracy Rady z Parlamentem Studentów RP udało się ten 

problem rozwiązać - finalna wersja raportu będzie rozesłany przed najbliższym 

posiedzeniem Rady. 
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 Zespół Roboczy do spraw organizacji pozarządowych w otoczeniu szkół wyższych 

(powołany na podstawie uchwały 120/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.). 

Skład: 

Mgr inż. Zuzanna Mieszkowska – przewodnicząca 

Członkowie: Jakub Bakonyi, prof. Anna Chrobok, prof. Danuta Ciechańska, Alicja 

Ciszek, dr inż. Bogusław Dołęga, mgr Michał Goszczyński, prof. Jan Szambelańczyk, 

prof. Tomasz Szapiro, dr inż. Janusz Szczerba. 

Ponadto, do Zespołu zaproszono: mgra Igora Kilanowskiego, mgr Joannę 

Tomaszewską.  

Zadanie Zespołu obejmują w szczególności: 

 opracowanie mapy organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska 

akademickiego, uwzględniającej ich statutowy zakres działań oraz zależność 

formalną od uczelni, 

 analizę uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz 

środowiska akademickiego, 

 analizę skuteczności nadzoru uczelni nad organizacjami pozarządowymi 

powiązanymi organizacyjnie z uczelnią, 

 ocenę zakazu tworzenia fundacji ze środków publicznych z perspektywy środowiska 

akademickiego. 

Zespół opracuje w roku 2020 raport końcowy zawierający wyniki przeprowadzonych 

analiz. 

 

2.8 Prace  organów działających przy Radzie  

 

Informacja o działalności Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w 2018r. 

 

Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego zostanie przedstawione na styczniowym posiedzeniu 

plenarnym  Rady.  

 

3. UDZIAŁ CZŁONKÓW RADY W PRACACH INNYCH ORGANÓW  

I INSTYTUCJI, W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELI RADY 

 

Prof. Z. Marciniak (przewodniczący Rady) 

 

1. Udział w pracach komisji Sejmu i Senatu RP (wielokrotnie: Komisji Edukacji, Nauki i 

Młodzieży, Komisji  ds. Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych, Komisji 

Gospodarki i Rozwoju), 



18 
 

2. Udział w posiedzeniach plenarnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów 

Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, oraz Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, 

3. Udział w posiedzeniach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz w XXV Krajowej 

Konferencji Parlamentu Studentów RP, 

4. Udział w Forum Sprawozdawczo-Wyborczym Elektorów Instytutów Badawczych, 

5. Udział w konferencjach NKN Forum (Łódź, Gdynia), 

6. Udział i przewodniczenie obradom Konferencji z NIK oraz MEN na temat obowiązkowej 

matury z matematyki, 

7. Udział w spotkaniu z członkami Rady Naukowej European Research Council zorganizo-

wanym przez Polską Akademię Nauk, 

8. Udział w konferencji Fundacji Perspektywy na temat rankingów międzynarodowych,  

9. Udział w konferencji PO-WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe? 

10. Udział w konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN,  

11. Udział w spotkaniu z komisarzem Unii Europejskiej ds. Badań i Nauki, Carlosem 

Moedasem, nt. polskiego szkolnictwa wyższego, 

12. Udział przewodniczącego Rady Głównej w otwarciu Polsko-Francuskich Dni Nauki, 

Sorbona, Paryż. 

13. Udział w konferencji „30 lat transformacji polskiego szkolnictwa akademickiego”, 

14. Udział, wraz z Przewodniczącymi Komisji Rady w Zespole doradczym MNiSW ds. 

kryteriów wyboru uczelni badawczych, 

15. Udział w Zespole Monitorującym wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

16. Kierowanie pracą Zespołu Nominującego do PKA na kadencję 2020-2024. 

 

Prof. W. Banyś 

 

4. Udział w pracach Komisji ds. Etyki w Badaniach Naukowych przy PAN jako 

przedstawiciel RGNiSW, 

5. Udział w inauguracji obchodów 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy 

Polska a Francja w Paryżu na Uniwersytecie Sorbonne Universite z wystąpieniem "The role 

of Universities in defending European Values" (18.03.2019), 

6. Udział w pracach Kapituły Konkursu LUMEN 2019,  

7. Udział w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Rektorów polskich z wystąpieniem 

"Perspektywy europejskie zmian w szkolnictwie wyższym oraz działania EUA, KRASP  

i FRP w tym kontekście" (18.09.2019), 
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8. Udział w konferencji Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce   

w okresie 30-lecia 1989 - 2019 z wystąpieniem  " Finansowanie szkolnictwa wyższego  

i nauki z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej" (28-29.10.2019). 

 

Prof. Danuta Ciechańska 

 

1. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Krajowych  Specjalizacji w obszarze 

biotechnologia, chemia inżynieria środowiska przy Ministerstwie Rozwoju,  

2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RGIB. 

 

Prof. Anna Chrobok 

 

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

(KM RPO WSL). 

 

Prof. Jan Klimek 

 

1. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, pracując w dwóch 

Komisjach: Komisji Przedsiębiorców i Komisji Socjalnej,  

2. Członek Prezydium Grupy Przedsiębiorców składających się po jednym przedstawicielu  

z każdego państwa będącego członkiem EKES,  

3. Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Prezes Izby Rzemieślniczej 

Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 

4. Przewodniczenie Zespołowi d/s Ubezpieczeń Społecznych w RDS,  

5. Organizator Gali Rzemiosła Polskiego w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.  

 

Prof. Krzysztof Kochanek 

 

Członkostwo: 

1. Komitet Nauk Klinicznych PAN – sekretarz, 

2. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, 

3. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, 

4. Polskie Towarzystwo Audiologów i Foniatrów – wiceprzewodniczący, 

5. Zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Inżynierii Medycznej,  

6. Zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii – sekretarz. 
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Prof. Marcin Krawczyński 

 

Reprezentowanie RGNiSW w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

Prof. Cezary Możeński 

 

Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. 

 

Prof. Jan Szambelańczyk 

 

1. Udział w Europejskim Kongresie Finansowym, Sopot 3-5 czerwca 2019  

2. Udział w Konferencji Naukowej KRASP pn. Transformacja akademickiego szkolnictwa 

wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019, Warszawa 28-29 października 2019  

3. Udział w seminarium „UAM uniwersytetem badawczym” Poznań, listopad 2019 

4. Udział w X Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa 28-29 listopad 2019  

5. Udział w Zespole ds. kryteriów wyboru uczelni badawczych (wiosna 2019) 

6. Udział w Zespole ekspertów MNiSW w programie „Najlepsi z najlepszych” (sierpień-

listopad 2019) 

 

Prof. Tomasz Szapiro 

 

1. Koordynacja merytoryczna wyjazdu delegacji rektorów polskich uczelni na Uniwersytet 

Stanforda i wystąpienia w ramach sesji, 8-12 grudnia, 2019,  

2. Wystąpienie na międzynarodowej konferencji „Polskie Uczelnie W Światowej 

Perspektywie. Rankingi a Strategiczne Zarządzanie Szkołą Wyższą” w sesji „Polskie 

uczelnie w zwierciadle rankingów” z referatem „Co i z czym w rankingach koreluje i jaki 

jest z tego pożytek?”, 2-3 grudnia, 2019 Warszawa, 

3. Moderowanie na zaproszenie na konferencji „Internationability of Polish Science and 

Higher and Higher Education” w dyskusji panelowej “Międzynarodowa promocja nauki”, 

Warszawa, 25 listopada, 2019, Warszawa, 

4. Wystąpienie na zaproszenie na konferencji „Proces Boloński ma już 20 lat! Nowe i stare 

wyzwania”, w dyskusji panelowej „Czy Proces Boloński ma szanse sprostać współczesnym 

wyzwaniom społecznym?”, FRSE, 22 listopada, 2019, Warszawa, 

5. Wystąpienie na zaproszenie w dyskusji panelowej na konferencji „Transformacja 

akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019” i rozdział w 

monografii pokonferencyjnej „Studia, studenci i wewnętrzna ocena jakości kształcenia”, 28-

29 października, 2019, 
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6. Wystąpienie na zaproszenie Związku Banków Polskich „O studiowaniu, relacjach w 

środowisku akademickim i nie tylko…”, Wizyta Studyjna Mediów Akademickich „Nauka-

Gospodarka-Media”, Warszawa, 18-19 czerwca, 2019, 

7. Wystąpienie na zaproszenie na IV. Ogólnopolskiej Konferencji Stypendystów 

Pomostowych „Naukowy Start” w debacie „Co nam zostało z tych dat?”, Łódź, 5-7 czerwca 

2019, 

8. Wystąpienia na zaproszenie na konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, „Naukowa 

działalności uczelni artystycznych - uwarunkowania, 21 marca, 13 maja, 2019, 

9. Wystąpienie na zaproszenie na Konferencji „Ustawa 2.0 i co dalej? Międzynarodowa 

konkurencyjność polskiej nauki, uczelni i naukowców w nadchodzącej dekadzie”, w sesji 

panelowej „Konkurencyjność a kierunki przyszłych zmian: finansowanie i kariera naukowa 

na poziomie systemu szkolnictwa wyższego i nauki”, 11 marca 2019, Centrum Studiów nad 

Polityką Publiczną UAM, Warszawa, 

10. Referat na zaproszenie „Ewaluacja osiągnięć uczelni — zamierzenia, konteksty, realia”, 

Uniwersytet Białostocki, 6 marca, 2019, Białystok, 

11. Przewodniczenie sesji na konferencji otwierającej Rok Francusko-Polski, 18 marca, 2019, 

Sorbona, Paryż,  

12. Wystąpienie „Międzynarodowe rankingi uczelni” na Prezydium KRASP, Prezydium 

KRASP, Warszawa, 18 stycznia, 2019, 

13. Udział w posiedzeniu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 23 października, 2019, 

Kraków, 

14. Udział w konferencji 8th International Conference on Word-Class Universities, 15-17 

października, 2019, Szanghaj, projekt International Visibility, Fundacja Perspektywy, 

15. Udział w konferencji „Forum NKN – Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego 

i nauki”, 1 lipca 2019, Katowice,  

16. Udział w warsztatach "Warsztaty diagnostyczne dla interesariuszy Zintegrowana Strategia 

Umiejętności", org. IBE, MEN, OECD, 28 maja 2019 r., Warszawa; 

17. Udział w konferencji „Forum NKN – Kształcenie”, MNSW, 20 maja, 2019; sesja 

Organizacja kształcenia w uczelni w kontekście jakości (autonomia organizacyjna a jakość 

kształcenia, dydaktyczna ścieżka w zatrudnieniu), Gdynia, 20 maja, 2019, Gdynia.  

18. Udział w Seminarium Wirtualnej Biblioteki Nauki, Modele licencyjne na dostęp do 

czasopism i publikowanie otwarte, 8 kwietnia 2019, Warszawa. 

19. Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Inicjatywa Doskonałości, 30 

stycznia i 20 lutego, 2019, MNSW. 

 

Prof. Marian Szczerek 

 

1. Komitet Monitorujący POIR przy Ministerstwie Rozwoju,  



22 
 

2. Komisja Wyboru Rady Doskonałości Naukowej, 

3. Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 

4. Zespół doradczy MNiSW do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i 

wybitnych młodych naukowców, 

5. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

6. Zespół Specjalistyczny MNiSW ds. Infrastruktury Badawczej.  

 

Prof. Stanisław Winiarczyk 

 

1. Udział w posiedzeniach: 

 Rady Doskonałości Naukowej Zespołu IV Nauk Rolniczych 

 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – przewodniczący Komisji ds. Współpracy z 

Zagranicą 

 Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – kierownik Krajowej Specjalizacji 

„Choroby Psów i Kotów” 

 Zgromadzenia Ogólnego Federation of Veterinarian of Europe – Wiceprezydent FVE  

2. Współudział w organizacji konferencji „Implementation of One Health in undergraduate 

education”, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, 4 grudnia 2019. 

 

prof. Janusz Żmija  

 

Reprezentowanie RGNiSW w  Komitecie ds. Umowy Partnerstwa KUP. 

 

4. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I BUDŻET RADY 

 

Obsługa administracyjna Rady 

W roku sprawozdawczym obsługę administracyjną  Rady zapewniali pracownicy Wydziału 

Obsługi Gremiów Doradczych i Odznaczeń w MNiSW, do których zadań, zgodnie ze Statutem 

Rady i Regulaminem Organizacyjnym  Biura MNiSW, należało:   

 organizowanie i protokołowanie posiedzeń plenarnych i prezydium RG, 

 realizowanie postanowień plenum i prezydium RG, przygotowywanie projektów 

dokumentów, rocznych sprawozdań i informacji, 

 organizowanie posiedzeń komisji Rady i zespołów roboczych  

 przesyłanie dokumentów do zaopiniowania członkom RG, 

 przygotowywanie materiałów dla komisji RG, 
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 prowadzenie strony internetowej RG, 

 prowadzenie spraw finansowych oraz monitorowanie wydatków związanych z działal-

nością Rady, 

 prowadzenie bieżącej korespondencji przewodniczącego Rady, 

 archiwizowanie dokumentacji. 

Budżet Rady 

Środki finansowe na działalność Rady w roku 2018 zostały wykorzystane w wysokości około                                  

550 000 zł na realizację następujących zadań: 

 wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,  

 wynagrodzenia Przewodniczących Komisji, 

 wynagrodzenia dla członków Rady za udział w posiedzeniach, 

 pokrycie kosztów noclegów i delegacji.   

 

5. PODZIĘKOWANIE1 

 

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 2019 r. Dziękuję przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich działającej przy Radzie. Wyrażam wdzięczność wiceprzewodniczącym Rady, 

przewodniczącym komisji stałych Rady i pracownikom administracyjnym zapewniającym jej 

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

podziękowanie za wkład w opracowanie niniejszego sprawozdania.   

     

        Przewodniczący  

        Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

          

      

                                                           
1 Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami o pracach Rady oraz problematyką i przebiegiem 

jej debat odsyłamy do protokołów ze wszystkich posiedzeń 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/

