
Protokół 

I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 13 stycznia 2022 roku 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

Prof. Z. Marciniak, przewodniczący Rady Głównej XII kadencji, przywitał członków Rady 

i poinformował, że zgodnie ze Statutem Rady, pierwsze posiedzenie plenarne w nowej 

kadencji zwołuje i prowadzi przewodniczący ustępującej Rady do chwili wyboru nowego 

przewodniczącego Rady. 

II. Przyjęcie porządku obrad 

Rada przyjęła porządek obrad. 

III. Powołanie komisji skrutacyjnej 

 W skład komisji skrutacyjnej weszły 3 osoby: M. Kościołek, prof. A. Przyłuska-Fiszer oraz  

 mgr M. Rajewska. Komisja wybrała przewodniczącą – prof. A. Przyłuską-Fiszer. 

IV. Wybór przewodniczącego Rady XIII kadencji  

Prof. Z. Marciniak omówił procedurę wyboru przewodniczącego Rady Głównej oraz tryb 

zgłaszania kandydatów.  

 Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: 

 dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, 

 prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie odbyła się prezentacja kandydatów 

oraz runda pytań i odpowiedzi.  

Pytania zadali: prof. T. Bączek, prof. G. Borkowska, prof. K. Byrka, E. Chodzyńska, prof. 

B. Rymsza, prof. J. Witkoś, prof. J. Zwoździak.  

Po zakończeniu wystąpień, komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Członkowie 

Rady oddali głosy. Po obliczeniu wyników głosowania, przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej przedstawiła wynik głosowania. Każdy z kandydatów otrzymał 13 głosów na 

łączną liczbę 26 ważnie oddanych głosów.  

W związku z powyższym zostało zarządzone przeprowadzenie drugiego głosowania. 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania w drugiej turze. Po obliczeniu wyników 

głosowania, Przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła wynik drugiego 

głosowania. Na 26 ważnie oddanych głosów  

 dr hab. Marcin Pałys, prof. UW uzyskał 15 głosów, 

 prof. dr hab. inż. Jan Szmidt uzyskał 11 głosów. 

 Członkowie Rady Głównej wybrali przewodniczącego Rady Głównej – dra hab. Marcina 

Pałysa, prof. UW. 

 Prof. Z. Marciniak serdecznie pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu Rady 

Głównej i przekazał mu prowadzenie obrad.  

V. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego przewodniczącego 

Prof. M. Pałys podziękował członkom Rady za zaufanie, jakim go obdarzyli. Podziękował 

również prof. J. Szmidtowi i prof. Z. Marciniakowi. 



VI. Wybór wiceprzewodniczących Rady 

Przewodniczący Rady poinformował, że Statut Rady przewiduje dwóch wiceprzewodni-

czących Rady, a kandydatów na tę funkcję zgłasza przewodniczący Rady. 

Następnie przedstawił dwoje kandydatów: prof. dr hab. Grażynę Borkowską oraz prof. dra 

hab. Stanisława Kistryna. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym odbyła się 

krótka prezentacja kandydatów. 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Członkowie Rady oddali głosy. Po 

obliczeniu wyników głosowania, przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła wynik 

głosowania. Na 26 ważnie oddanych głosów 

 prof. dr hab. Grażyna Borkowska uzyskała 21 głosów za, 2 głosy przeciw oraz  

3 głosy wstrzymujące, 

 prof. dr hab. Stanisław Kistryn uzyskał 24 głosy za, 2 głosy przeciw. 

Tym samym Rada dokonała wyboru wiceprzewodniczących.  

VII.  Zgłoszenia członków Rady do komisji  

Przewodniczący Rady poinformował, że jest zwolennikiem utrzymania czterech komisji, 

które funkcjonowały w poprzedniej kadencji: Komisji ds. Międzynarodowych, Komisji 

Ekonomiczno-Prawnej, Komisji Kształcenia oraz Komisja Nauki. Przypomniał, że zgodnie 

ze Statutem, Rada może w razie potrzeby utworzyć nową komisję w stosownym czasie. 

Następnie zwrócił się z prośbą do członków Rady o zgłaszanie się na członków wybranych 

komisji Rady.  

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie składów komisji Rady 

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie powołania członków komisji. Uchwała  

Nr 2/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

Składy komisji przedstawiają się następująco: 

Komisja ds. Międzynarodowych 

1. dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS  

2. prof. dr hab. Tomasz Bączek  

3. dr hab. Andrzej Fal, prof. UKSW 

4. prof. dr hab. Stanisław Kistryn 

5. mgr inż. Michał Klimczyk 

6. Marcelina Kościołek 

7. prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska 

8. prof. dr hab. Marek S. Szyndel 

9. prof. dr hab. Jacek Witkoś  

10. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak 

Komisja Ekonomiczno-Prawna 

1. Elżbieta Chodzyńska 

2. dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz 

3. dr hab. Andrzej Fal, prof. UKSW 

4. Magdalena Graca 

5. Marcelina Kościołek 

6. dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ  



7. mgr Marta Rajewska 

8. dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM  

9. prof. dr hab. Jan W. Wiktor  

Komisja Kształcenia 

1. prof. dr hab. Krzysztof Diks  

2. Damian Karolewski 

3. prof. dr hab. Tomasz Miczka 

4. prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer  

5. mgr Marta Rajewska 

6. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak 

Komisja Nauki 

1. prof. dr hab. Tomasz Bączek  

2. prof. dr hab. Grażyna Borkowska 

3. prof. dr hab. Krzysztof Diks 

4. dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz 

5. prof. dr hab. Stanisław Kistryn 

6. mgr inż. Michał Klimczyk 

7. dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM  

8. prof. dr hab. Danuta Sosnowska  

9. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 

10. prof. dr hab. Jacek Witkoś  

11. prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak  

IX. Posiedzenia komisji Rady i wybór ich przewodniczących  

Komisje odbyły pierwsze posiedzenia, podczas których wybrały swoich przewodniczących 

i wiceprzewodniczących. 

Komisja ds. Międzynarodowych: 

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodnicząca 

prof. dr hab. Jacek Witkoś – wiceprzewodniczący 

Komisja Ekonomiczno-Prawna: 

prof. dr hab. Jan W. Wiktor – przewodniczący 

dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ – wiceprzewodniczący 

Komisja Kształcenia: 

prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący 

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – wiceprzewodnicząca 

Komisja Nauki: 

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM – przewodnicząca 

prof. dr hab. Tomasz Bączek – wiceprzewodniczący 

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – wiceprzewodniczący 

X. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Prezydium Rady 

Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby członków prezydium Rady Głównej 

XIII kadencji w latach 2022-2025, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu. Uchwała 

Nr 1/2022 stanowi załącznik do protokołu. 



XI. Wybór członków Prezydium  

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie ze Statutem Rady, w skład prezydium 

wchodzą przewodniczący Rady, dwoje wiceprzewodniczących Rady, przewodniczący 

komisji oraz wybrani członkowie. Każda z kurii musi mieć swojego reprezentanta  

w prezydium. 

W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Miatkowski, prof. M. Pałys, prof. J. W. Wiktor, prof.  

J. Zwoździak.  

Ustalono następującą listę kandydatów do prezydium Rady, którzy wyrazili zgodę na 

kandydowanie: 

 dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz, 

 mgr inż. Michał Klimczyk, 

 Marcelina Kościołek, 

 dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ, 

 prof. dr hab. Tomasz Miczka, 

 prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, 

 dr inż. Karol Zielonka, 

 prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak. 

W związku z kandydaturą pani Marceliny Kościołek do prezydium, Rada odwołała ją ze 

składu komisji skrutacyjnej i powołała na jej miejsce panią Magdalenę Gracę.  

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Członkowie Rady oddali głosy. 

Zagłosowało 26 osób. Po obliczeniu wyników głosowania, przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej przedstawiła następujące wyniki głosowania:  

 dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz – 26 głosów za, 

 mgr inż. Michał Klimczyk – 26 głosów za, 

 Marcelina Kościołek – 26 głosów za, 

 dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ – 23 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 brak głosu, 

 prof. dr hab. Tomasz Miczka – 25 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 

 prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – 25 głosów za, 1 głos przeciw, 

 dr inż. Karol Zielonka – 26 głosów za, 

 prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – 21 głosów za, 2 głosy przeciw, 3 głosy 

wstrzymujące.  

Rada Główna wybrała prezydium.  

XII. Ustalenie terminów posiedzeń Rady w 2022 r. 

Ustalono terminy posiedzeń Rady w br.: 

9-10 lutego 

9-10 marca 

13-14 kwietnia 

11-12 maja 

8-9 czerwca 

6 lipca – tylko prezydium  

7 września – tylko prezydium 

12-13 października 

9-10 listopada 

7-8 grudnia 



XIII. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

Ks. prof. W. Zyzak poruszył sprawę zmniejszenia pensum dydaktycznego członka Rady 

Głównej. Zgodnie z art. 334 ust. 3 ustawy PSWiN, rektor, na wniosek członka Rady 

będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo  

z obowiązków dydaktycznych.  

Prof. B. Dołęga podniósł kwestię udziału w posiedzeniach komisji przez członków Rady 

niebędących członkami danej komisji. Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to bardzo 

dobry zwyczaj, który został przewidziany w Statucie Rady. 

Prof. J. W. Wiktor zapytał o możliwość zapoznania się przez Radę z tworzonym projektem 

tzw. dużej nowelizacji ustawy PSWiN. Prof. St. Kistryn dodał projekt ustawy o Polskiej 

Akademii Nauk. Przewodniczący Rady zaproponował zaproszenie Ministra na lutowe 

posiedzenie Rady oraz zapytanie w piśmie o kierunki prac dotyczących szkolnictwa 

wyższego i PAN oraz innych zmian w prawie, nad którymi pracuje Ministerstwo.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji o przygotowanie, 

we współpracy z członkami komisjami, listy istotnych zagadnień w obszarach zgodnych  

z właściwością  komisji.   

Biuro Rady poinformowało, że Rada otrzymała do zaopiniowania Plan działalności 

Narodowego Centrum Nauki na 2022 r. oraz Plan działalności Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej na 2022 r. Oba dokumenty zostaną przekazane członkom Rady,  

a projekty opinii przygotują Komisja ds. Międzynarodowych oraz Komisja Nauki. Rada 

ustaliła tryb procedowania wpływających dokumentów. 

W dyskusji udział wzięli: prof. G. Borkowska, prof. K. Byrka, prof. B. Dołęga, prof. St. 

Kistryn, prof. M. Pałys, prof. B. Rymsza. 

XIV. Zamknięcie posiedzenia 

Prof. M. Pałys podziękował członkom Rady za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

  

    

Przewodniczący 

    Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                      Prof. Marcin Pałys 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały: Nr 1/2022, Nr 2/2022 


