
Protokół 

XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 15 października 2015 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

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

Rady oraz zaproszonych gości. Pogratulował  Pani Małgorzacie Sekułowicz 

uzyskania tytułu naukowego profesora. 

Następnie oddał głos Pani Minister Lenie Kolarskiej-Bobińskiej. 

II. Wystąpienie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. L. Kolarskiej 

Bobińskiej  

Pani Minister z uznaniem odniosła się do dotychczasowej współpracy z Radą 

Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podziękowała za działania Rady 

wspierające działania MNiSW, a w szczególności przy pracach nad nowelizacją 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wsparcie  podczas debat sejmowych  

i senackich nad poprawkami do ustawy, uwagi do 49 projektów rozporządzeń, 

przedstawienie  wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych 

kierunków kształcenia, poparcie przez  Radę  Europejskiej Karty Naukowca oraz 

Kodeksu postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych  oraz  Paktu dla 

Horyzontu 2020. Minister podziękowała za propozycje rozwiązań 

przedstawionych w raportach opracowanych przez Radę dotyczących 

problematyki odbiurokratyzowania  systemu kształcenia, studiów doktoranckich  

i mobilności młodych naukowców, inwestycji w infrastrukturę badawczą i oceny 

parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych. 

Następnie przedstawiła główne założenia dwóch programów opracowanych  

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Programu Rozwoju Szkolnictwa 

Wyższego na lata 2015-2030 i Programu Umiędzynarodowienia Szkolnictwa 

Wyższego. Podkreśliła,  że dokument wskazuje potrzebę drugiej fali reform  

i wyraziła nadzieję, że Rada będzie depozytariuszem tego programu i włączy się  

w dalszą dyskusję.  

Prof. J. Woźnicki podziękował Pani Minister za słowa uznania pod adresem Rady 

i stwierdził, że współpraca Rady i Ministerstwa jest modelowa i stała się 

prawdziwym dialogiem pomiędzy środowiskiem a ministerstwem. Częścią tego 

dialogu są dokumenty opracowane przez Radę a nośnikiem tego dialogu są 

wspólni eksperci. Prof. J. Woźnicki dodał, że bezcenna była pomoc i współpraca 

ze strony prof. M. Ratajczaka.  

Następnie Pani Minister wręczyła nagrody Przewodniczącemu Rady, Zastępcom 

Przewodniczącego i Przewodniczącym Komisji Rady. 

III. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie 

przyjęty. Następnie zwrócił się z prośbą do zaproszonych prelegentów  do 
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przedstawienia wybranych problemów  finansowania studiów pomocy materialnej 

ze środków publicznych. 

IV. Wybrane problemy finansowania studiów i pomocy materialnej ze środków 

publicznych 

Jako pierwszy głos zabrał prof. Tadeusz Pomianek, który przedstawił prezentację 

pod tytułem „Finansowanie kształcenia w szkołach wyższych – stan i konieczne 

zmiany”. 

Następnie głos zabrał prof. Jerzy Wilkin, który przedstawił prezentacje pod 

tytułem „Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych – studia, analizy 

propozycje rozwiązań (wnioski z raportu KRASP i FRP)”. 

Obie prezentacje stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MNiSW - prof. M. Ratajczak. 

Podziękował za słowa uznania skierowane  pod jego adresem. W nawiązaniu do 

problematyki podniesionej w prezentacjach stwierdził, że przy tak dużej liczbie 

jednostek naukowych i szkół wyższych (900 jednostek naukowych i około 400 

szkół wyższych) znalezienie rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich 

jest niemożliwe. Środowisko naukowe zgodne jest co do jednego, że należy 

zwiększyć środki finansowe, ale   kwestia podziału tych środków budzi już 

kontrowersje. Prof. M. Ratajczak odniósł się do sprawy algorytmu podziału 

środków i stwierdził, że algorytm dotarł do granicy możliwości wprowadzania 

zmian i dalsza dyskusja nad jego modyfikacją  nie rozwiąże problemu.  

Stwierdził, że dyskusja na temat finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 

powinna być integralnym elementem dyskusji na temat wizji rozwoju szkolnictwa 

wyższego w Polsce, która uwzględni takie trudne pytania jak liczba szkół 

wyższych, liczba studentów, kadra naukowa, rola państwa (bierna czy 

stymulująca), różnicowanie się uczelni, kontraktowanie i mierzenie jakości 

kształcenia. 

Prof. M. Ratajczak podziękował Radzie za współpracę  i życzył odwagi  

w zadawaniu pytań, formułowaniu odpowiedzi i odwagi w realizacji  

proponowanych rozwiązań. W podsumowaniu stwierdził, że powodzenie  

w rozwiązania wielu problemów nauki i szkolnictwa wyższego zależy od 

konsekwentnej realizacji określonej strategii rozwoju nauki i szkolnictwa 

wyższego. 

Prof. J. Woźnicki w imieniu Rady podziękował prof. M. Ratajczakowi  

z dotychczasową współpracę i wystąpienie. 

Prof. J. Woźnicki zaproponował, aby debatę na temat finansowania kontynuować, 

z udziałem dzisiejszych prelegentów  na listopadowym posiedzeniu Rady, podczas 

której przewidziane. jest powołanie zespołu roboczego do spraw finansowania. 

Przewodniczący Rady zaprosił prof. T. Pomianka i prof. J. Wilkina na kolejne 

posiedzenie Rady. 
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V. Komunikaty 

Przed informacją dotyczącą komunikatów Przewodniczący zwrócił się z prośbą do 

zebranych o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłej studentki w Uniwersytecie 

Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. 

Następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia i aktywności członków Rady  

w okresie od ostatniego posiedzenia (szczegóły zawiera załącznik). 

VI. Sprawa zgłoszenia przez RGNiSW kandydatów na członków Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej 

Prof. J. Woźnicki poinformował, że Prezydium zaakceptowało wstępnie listę  

kandydatów która powstała w oparciu o zgłoszone przez członków Rady 

propozycje (lista została rozdana na początku posiedzenia). Dr hab. A. Potocka 

zwróciła się z prośbą o umożliwienie zgłoszenia jeszcze dwóch osób prof. Adama 

Romaniuka i Sławomira Kaczorowskiego. Ustalono, że jeżeli wymagane 

formularze wpłyną do Rady do końca dnia to lista zgłaszana przez Radę będzie 

poszerzona o te nazwiska. Rada zaakceptowała listę kandydatów na członków 

PKA, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu.  

VII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

 projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego    

Rada zgłosiła szereg uwag szczegółowych. Rada przyjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 222/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia 

zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności 

gospodarczej w przypadku niektórych podatników  

Rada zgłosiła szereg uwag szczegółowych. Rada przyjęła uchwałę 

jednogłośnie. Uchwała nr 221/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr 223/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

VIII. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawach dotyczących: 

 

 kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego 

Rada jednogłośnie przyjęła treść projektu stanowiska. Stanowisko nr 48/2015 

stanowi załącznik do protokołu. 

 Karty Dobrych Praktyk Interdyscyplinarnych oraz Apelu o wsparcie idei 

interdyscyplinarności Uniwersytetu,  Dziekana Wydziału „Artes Liberales” 

UW 
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Rada jednogłośnie zaakceptowała propozycję wystosowania  zaproszenia do 

prof. Axera  Dziekana Wydziału Artes Liberales UW do wygłoszenia referatu 

na jednym z posiedzeń RG.  

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych  

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

przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych 

szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  

Rada jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria 

środowiska Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

 doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 

Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Szczecińskiego, 

 doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Wydziałowi 

Humanistycznemu Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

Wydziałowi Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, 

 doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Instytutowi Rozwoju 

Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 

 doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia Centrum Materiałów 

Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 

 doktora sztuk teatralnych Wydziałowi Aktorskiemu Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu. 

Rada jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia Wydziałowi Nauk  

Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 

 doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia Wydziału 

Nawigacja Akademii Morskiej w Gdyni 

Uchwały nr 224/2015, nr 225/2015, nr 226/2015, nr 227/2015, nr 22/2015,  

nr 229/2015, nr 230/2015 nr 231/2015, nr 232/2015 stanowią załączniki  

do niniejszego protokołu.  

X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych  

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

treść projektów stanowisk w sprawach regulaminów przyznawania stypendiów 

naukowych. 

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski: 
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 Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka. 

 

 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych 

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. 

 

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek: 

 

 Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów II stopnia  

w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii  KNOW (skorygowany). 

Stanowiska nr 49/2015, nr 50/2015 oraz 51/2015 stanowią załączniki  

do niniejszego protokołu.  

XI. Sprawy różne i wolne wnioski 

 Prof. J. Woźnicki z zadowoleniem zauważył, że współpraca Rady z KRASP  

i PAN przebiega bardzo dobrze, dobrym przykładem tej współpracy jest 

wspólny list wystosowany do Premier E. Kopacz w sprawie zwiększenie 

środków na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Dodał, że w sprawach 

kluczowych należy wypracowywać wspólne stanowiska – daje to większą 

szansę na to, aby głos środowiska był bardziej słyszalny. 

 Prof. A. Sobkowiak nawiązując do wystąpienia Pani Minister stwierdził,  

że propozycje dotyczące studiów doktoranckich, zawarte w Raporcie 

opracowanym  przez zespół roboczy Rady, nie zostały, w oczekiwanym 

stopniu, uwzględnione w programie Ministerstwa. 

 Prof. L. Pawłowski poparł prof. A. Sobkowiaka i stwierdził, że Rada musi 

wrócić do sprawy doktoratów. 

 Prof. P. Lampe stwierdził, że dbałość o powagę stopnia naukowego, jakimi jest 

doktorat powinno być troską Rady. Wyraził nadzieję,  że debata listopadowa 

Rady będzie ku temu dobrą okazją. 

 Prof. Z. Marciniak podkreślił, że Pani Minister zreferowała na prośbę 

Przewodniczącego zawartość  Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na 

lata 2015-2030, który jest materiałem otwartym do dyskusji i w swojej 

wypowiedzi nie odniosła się wprost do sprawy doktoratów. 

 Prof. K. Rolka  zauważył jednak, że w bibliografii dokumentów strategicznych 

przywołanych przez Panią Minister L. Kolarską-Bobińską nie wymieniono 

żadnego z dokumentów opracowanego przez Radę i stwierdził, że jest to 

niedopatrzenie zez strony ministerstwa. 

 Prof. J. Woźnicki przyznał, że jest to duże niedopatrzenie. 

 Dr hab. A. Potocka zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady  

o ustalenie terminu spotkania przedstawicieli Ministerstwa Kultury, 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Uczelni  

i przedstawicieli Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu 

omówienia postulatów Konferencji Dziekanów Wydziałów Artystycznych  

i Pedagogiczno-Artystycznych. Ustalono, że spotkanie robocze w tej sprawie 

odbędzie się w styczniu 2016 roku. Data spotkania będzie doprecyzowana  

w terminie późniejszym. 

 Prof. P. Lampe poinformował, że w porozumieniu z dr. A. Kiebałą  

i kanclerzem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  jest w trakcie 

przygotowania projektu stanowiska w sprawie czasu pracy lekarzy 

akademickich zatrudnionych w szpitalach klinicznych. 
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XII. Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 czerwca 2015 r. 

Rada przyjęła protokół jednogłośnie. 

XIII. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący zamknął obrady i podziękował za udział i dyskusję.  

 

 

 

 

 

       Przewodniczący 

     Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                                  Prof. Jerzy Woźnicki 

 

Załączniki: 

 

1. Porządek obrad 

2. Komunikaty 

3. Prezentacja prof. T. Pomianka 

4. Prezentacja  prof. J. Wilkina 

5. Uchwały : nr 221-232 

6. Stanowiska: nr 48-51 

 


