
Protokół 

X posiedzenia plenarnego (tryb mieszany)  

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 stycznia 2023 r. 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Rady Głównej, prof. M. Pałys przywitał członków Rady Głównej  

oraz zaproszonych gości – prof. H. Paluszkiewicz, przewodniczącą Komisji 

Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej oraz mgr inż. M. Klimczyka, przewodniczącego 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów.  

II. Przyjęcie porządku obrad 

Z porządku obrad został zdjęty punkt Zaopiniowanie Planu działalności Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2023, ponieważ nie zakończyły się jeszcze prace 

komisji. 

Rada przyjęła zmodyfikowany porządek obrad. 

Prof. M. Pałys przekazał przewodniczenie obradom w części dotyczącej przedstawienia 

rocznego sprawozdania prof. J. Zwoździakowi, zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Rady Głównej.  

III. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w 2022 r. 

Prof. J. Zwoździak przypomniał, że Rada Główna jest umocowaną ustawowo instytucją 

przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, jej zadania określa ustawa 

PSWiN. Następnie omówił sprawozdanie za 2022 r., po czym przekazał głos prof. M. 

Pałysowi.  

Prof. M. Pałys podziękował członkom Rady za uwagi zgłoszone do projektu sprawozdania. 

Zauważył, że zawiera ono nie tylko dane ilościowe, ale również komentarz dotyczący roli 

i sposobu działania Rady Głównej. Uchwały i stanowiska przyjęte przez Radę pokazują, 

że działa ona niezależnie, w dobrej wierze i przy zachowaniu obiektywnego spojrzenia na 

rozpatrywane projekty aktów prawnych oraz inne dokumenty czy zagadnienia. Rada chce 

aktywnie współdziałać z organami władzy publicznej w zakresie doradztwa 

strategicznego, niestety konsultacje podczas powstawania aktów prawnych często mają 

charakter fasadowy. Prof. M. Pałys odniósł się do kwestii widoczności działań Rady 

Głównej. Debaty Rady Głównej przyciągają wiele zainteresowanych osób. Rada realizuje 

także różne przedsięwzięcia z innymi instytucjami przedstawicielskimi. Otwartą kwestią 

pozostaje dotarcie do szerszego grona odbiorców, w tym spoza środowiska nauki i 

szkolnictwa wyższego.  

Prof. J. Zwoździak podziękował prof. M. Pałysowi za wypowiedź i wyraził uznanie dla 

jego działań w charakterze przewodniczącego Rady Głównej. 

IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2022 r. 

Prof. J. Zwoździak poprosił prof. H. Paluszkiewicz o przedstawienie informacji o 

działaniach Komisji Dyscyplinarnej w 2022 r. 

Prof. H. Paluszkiewicz poinformowała, że upłynął drugi rok działalności obecnego składu 

Komisji Dyscyplinarnej. Komisja prawie uporała się z zaległościami zastanymi na 

początku swojej kadencji, spowodowanymi pandemią, podczas której nie można było 
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prowadzić postępowań. W wielu przypadkach nie udało się zakończyć postępowań, co 

skutkowało koniecznością rozpoczęcia tych spraw od nowa w obecnej kadencji Komisji.  

Oznacza to, że w ubiegłym roku Komisja musiała rozpatrzyć sprawy z 2019 r. Aby pozbyć 

się zaległości, Komisja stosuje zasadę, zgodnie z którą rozpatruje jedną sprawę nową i dwie 

starsze.   

W styczniu 2022 r. zostały wyznaczone składy orzekające do wszystkich spraw, które 

wpłynęły do tego czasu. Nie oznacza to jednak, że te sprawy dotarły do właściwych 

składów orzekających i prace zostały rozpoczęte. Jest to spowodowane tym, że 

trzyosobowy zespół, który obsługuje Komisję, równocześnie jest odpowiedzialny za 

obsługę Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze oraz Rzeczników Dyscyplinarnych 

Ministra. Powoduje to niezamierzone opóźnienia w działaniu Komisji, sprawy 

nawarstwiają się. 

W 2022 r. Komisja zakończyła wszystkie sprawy z 2019 r. (8 spraw), rozpoznała 7 spraw 

z 2020 r., z czego zakończyła 5 postępowań, a 2 zostały zawieszone w związku z innym 

postępowaniem prowadzonym przed innymi organami. Ponadto Komisja zakończyła 6 

spraw spośród 30, które wpłynęły w 2021 r., pozostałe są na różnych etapach procedury. 

W 2022 r. wpłynęło 11 spraw, które nie zostały jeszcze rozpoznane. 

Sprawy wpływające do Komisji Dyscyplinarnej najczęściej dotyczą następujących kwestii: 

1. nieprawidłowe relacje z innymi nauczycielami akademickimi, w tym stosowanie 

mobbingu oraz przemocy wobec innych nauczycieli akademickich,  

2. przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu,  

3. niewłaściwe prowadzenie zajęć,  

4. popełnienie tzw. autoplagiatu, 

5. nieprawidłowe relacje ze studentami,  

6. żądanie lub przyjęcie korzyści majątkowej albo osobistej w związku z powoływaniem 

się na wpływy w uczelni albo na zajmowane stanowisko lub pełnienie funkcji  

w uczelni,  

7. fałszowanie wyników badań naukowych. 

Prof. H. Paluszkiewicz przypomniała, o czym już wcześniej informowała Radę Główną, 

że w grudniu 2021 r. przekazała ministrowi W. Bernackiemu pisemne sprawozdanie z prac 

Komisji Dyscyplinarnej w 2021 r., wyszczególniła też problemy, z którymi mierzy się 

Komisja i przedstawiła propozycję usprawnienia prac Komisji poprzez digitalizację akt, co 

skróciłoby proces zapoznawania się z aktami spraw przez składy orzekające, strony 

postępowania i rzeczników dyscyplinarnych. Postulat nadal pozostaje aktualny. Zwróciła 

się również z prośbą o powiększenie zespołu obsługującego Komisję.  

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej poinformowała, że nadal nierozwiązana przez 

MEiN pozostaje sprawa ubezpieczenia członków Komisji od odpowiedzialności cywilnej, 

co może skutkować ponoszeniem przez nich odpowiedzialności finansowej. Odniosła się 

również do kwestii wynagrodzeń członków Komisji. Są oni wynagradzani za udział  

w posiedzeniach i rozprawach dyscyplinarnych. Członkowie prezydium Komisji wykonują 

nieodpłatnie zadania, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Komisji, ale 

wykraczają poza udział w posiedzeniach i rozprawach. 

Prof. J. Zwoździak podziękował za przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji 

Dyscyplinarnej w 2022 r.  
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V. Debata nad sprawozdaniem  

Prof. J. Zwoździak otworzył debatę. Członkowie Rady Głównej podnieśli następujące 

kwestie: 

 członkom Rady udało się osiągnąć w pierwszym roku kadencji model współpracy 

będący przykładem dobrze rozumianej debaty akademickiej; pomimo różnic w 

poglądach, Rada potrafi wypracować jednolite stanowisko w drodze dyskusji; 

większość uchwał i stanowisk przyjmuje jednogłośnie;  

 Rada rzetelnie przygotowuje swoje opinie; dokłada należytej staranności w realizacji 

zadań przewidzianych w ustawie PSWiN; 

 różne doświadczenia zawodowe członków Rady sprzyjają spojrzeniu na omawiane 

sprawy pod zróżnicowanym kątem;  

 nasuwa się wątpliwość, czy opinie Rady są pożądane; dokumenty są przekazywane 

Radzie często z bardzo krótkim terminem na zaopiniowanie, sprawy wydają się być 

uzgodnione zanim trafią do Rady;  

 brak możliwości opłacania ekspertów przez Radę; 

 kwestia do przemyślenia – jak spowodować, aby społeczeństwo i politycy uznali naukę 

za cenny czynnik w rozwoju cywilizacyjnym kraju i świata;  

 zbyt niskie finansowanie nauki w Polsce; 

 problemy przedstawione przez prof. H. Paluszkiewicz powinny być rozwiązane  

w możliwie krótkim terminem; Rada Główna powinna na to zareagować; 

 propozycja zorganizowania debaty na temat postępowań dyscyplinarnych w polskich 

uczelniach; 

 pytanie czy członkostwo w Radzie Głównej można przedstawić i zaliczyć do wpływu 

społecznego (Kryterium 3) w ewaluacji? 

Następnie przewodniczący Rady Głównej oraz przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej 

odnieśli się do zgłoszonych uwag i komentarzy. 

W dyskusji udział wzięli: prof. T. Bączek, prof. A. Fal, prof. St. Kistryn, prof. T. Miczka, 

prof. M. Pałys, prof. B. Rymsza, prof. J. W. Wiktor, prof. J. Witkoś, prof. W. Zyzak. 

VI. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Głównej 

Rada jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w 2022 r.  

VII.  Informacje i sprawy bieżące 

Przewodniczący Rady Głównej przedstawił informacje. 

Mgr inż. M. Klimczyk został wybrany przewodniczącym KRD, w związku z tym złożył 

rezygnację z członkostwa w Radzie Głównej. Zostało to potwierdzone stwierdzeniem 

wygaśnięcia mandatu członka Rady Głównej z dniem 31 grudnia 2022 r. Nową 

przedstawicielką KRD w Radzie Głównej, od dnia 9 stycznia 2023 r., jest mgr Mariola 

Pirek. Prof. M. Pałys wręczył mgr. inż. M. Klimczykowi pisemne podziękowanie za 

współpracę oraz powitał w Radzie mgr M. Pirek. Następnie głos zabrali M. Klimczyk i M. 

Pirek. 

Biuro Rady Głównej przekaże członkom Rady zestawienie przedstawicieli zgłoszonych do 

komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich  

w perspektywie finansowej 2021-2027. 
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W dnu 25 stycznia odbędzie się otwarte posiedzenie prezydium Rady Głównej  

w formule online. Przewodniczący zaprosił do udziału wszystkich członków Rady 

Głównej. 

Kolejne informacje przedstawiła prof. G. Borkowska. 

Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 8 grudnia 2022 r. wybrało Komisję do Spraw Etyki  

w Nauce na kadencję 2023 – 2026. Wśród członków Komisji znalazł się ks. dr hab. Alfred 

Marek Wierzbicki, który był jednym z kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną. 

W dniu 14 grudnia odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2781_u, druk senacki 882). Prof. G. 

Borkowska reprezentowała Radę Główną. 

VIII. Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu prezydium Rady Głównej 

Rada Główna powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowań tajnych  

w składzie: M. Kościołek (przewodnicząca komisji), prof. A. Przyłuska-Fiszer oraz prof. 

J. Szmidt. 

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że kandydatką do Prezydium z ramienia 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest mgr Marta Rajewska. 

Rada Główna jednogłośnie zaakceptowała przedstawioną kandydaturę. Uchwała Nr 

42/2023 stanowi załącznik do protokołu. 

IX. Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Głównej 

Rada Główna jednogłośnie zatwierdziła zmienione składy komisji. Uchwała Nr 43/2023 

stanowi załącznik do protokołu. 

X. Zaopiniowanie Planu działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 

2023 

Punkt został zdjęty z porządku obrad. Dokument zostanie przeanalizowany przez Komisję 

ds. Międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 19 stycznia, a potem przez prezydium Rady 

Głównej podczas dodatkowego posiedzenia w dniu 25 stycznia. Rada Główna podejmie 

uchwałę obiegowo. 

XI. Zaopiniowanie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2023 r. 

Prof. B. Rymsza, przewodnicząca Komisji Nauki, przedstawiła projekt uchwały, w której 

Rada opiniuje pozytywnie Plan działalności NCN, formułując jednocześnie uwagi, które 

zdaniem Rady Głównej mogą korzystnie wpłynąć na efektywność działań NCN. 

W dyskusji udział wzięli: prof. G. Borkowska, prof. St. Kistryn, prof. M. Pałys, prof. J. W. 

Wiktor. 

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 44/2023. Stanowi ona załącznik do protokołu. 

XII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 
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Prof. A. Przyłuska-Fiszer, wiceprzewodnicząca KK RG,  przedstawiła projekt uchwały,  

w której Rada pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, zgłaszając jednocześnie  

uwagi. 

W dyskusji udział wzięli: prof. T. Bączek, prof. B. Rymsza, prof. J. Witkoś. 

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 45/2023. Stanowi ona załącznik do protokołu. 

XIII. Stanowiska i działania w sprawie innych aktów prawnych 

Prof. M. Pałys zaproponował przyjęcie dwóch stanowisk, których treść została uzgodniona 

w drodze konsultacji internetowych Rady, a następnie dopracowana podczas posiedzenia 

prezydium Rady Głównej. 

1. Stanowisko w sprawie decyzji Prezydenta RP o odmowie podpisania nowelizacji 

ustawy – Prawo oświatowe   

Rada przyjęła stanowisko Nr 5/2023 przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu. 

Stanowi ono załącznik do protokołu. 

2. Stanowisko w sprawie trybu i procedur wprowadzania aktów prawnych w Polsce 

Głos zabrał prof. J. W. Wiktor. 

Rada przyjęła stanowisko Nr 6/2023 przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu. 

Stanowi ono załącznik do protokołu. 

XIV. Przyjęcie protokołu VIII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

(8 grudnia 2022 r.) 

Prof. M. Pałys podziękował członkom Rady za uwagi do protokołu. Poinformował, że 

zostały one uwzględnione. Rada przyjęła protokół. 

XV. Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodniczący przedstawił listę tematów zaaprobowaną przez prezydium Rady Głównej 

(sformułowania robocze): 

luty:  analiza ewaluacji 2017-2021 i wnioski na przyszłość 

marzec: instytuty badawcze: rola, uwarunkowania działalności, perspektywy 

rozwoju 

kwiecień:  kształcenie nauczycieli – sytuacja, zasady, zapewnianie jakości, 

porównanie z innymi krajami 

maj:  rola różnych typów uczelni (akademickich, zawodowych, publicznych, 

niepublicznych, …) w perspektywie zmieniających się potrzeb rynku 

pracy i kompetencji absolwentów 

czerwiec: temat wybrany przez studentów i doktorantów 

październik: Open Science, Open Access, … 

listopad:  rezerwa  

grudzień: prezentacje przedstawiane przez dyrektorów  departamentów MEiN, 

podsumowanie działalności RG za 2023 rok 

Przewodniczący zaproponował zorganizowanie wspólnej debaty z KRAUM na temat 

kształcenia lekarzy. Rada zatwierdziła zaproponowane tematy debat. 

W dyskusji udział wzięli: prof. G. Borkowska, prof. St. Kistryn, mgr inż. M. Klimczyk, 

prof. M. Pałys, prof. B. Rymsza, prof. J. W. Wiktor, prof. J. Witkoś, prof. J. Zwoździak. 
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Następnie prof. J. Witkoś poruszył sprawę wyboru członków Rady NCN. Zaniepokojenie 

budzi fakt, że nie ma w niej reprezentantów nauk fizycznych i ekonomicznych. Prof.  

M. Pałys poprosił prof. B. Dołęgę i prof. J. Witkosia o przygotowanie notatki w tej sprawie. 

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

XVI. 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: 42/2023 - 45/2023 

3. Stanowiska nr: 5/2023 – 6/2023 

 


