Protokół
XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 14 marca 2019 roku

I.

Otwarcie posiedzenia i powitanie gości
Prof. Z. Marciniak otwierając obrady, przywitał członków Rady oraz zaproszonych
gości.

II.

Przyjęcie porządku obrad
Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

III.

Prezentacja raportu Zespołu Roboczego do spraw materialnego wsparcia
studentów
Przewodniczący Rady oddał głos Panu Mateuszowi Witkowi, który przedstawił
wyniki raportu dotyczącego materialnego wsparcia studentów. Raport ten zostanie
opublikowany na stronie internetowej Rady Głównej. Pan Mateusz Witek
poinformował, że z uwagi na obszerność tematyki związanej ze wsparciem
studentów Zespół podjął decyzję o skupieniu się wyłącznie na kwestiach
związanych ze wsparciem materialnym studentów a zwłaszcza: wsparciem przy
wyborze miejsca i kierunku studiów, opracowaniem systemów motywacyjnych czy
też umiędzynarodowieniem studiów i wsparciem studentów w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Są to jedne z wielu punktów jakie zawarto w
prezentacji, a które szczegółowo zostaną omówione w raporcie. Autorzy raportu
podkreślają, że pomoc materialna dla studentów czy to w formie stypendium
naukowego czy też socjalnego daje możliwość wyrównywania szans w zdobywaniu
wykształcenia, wspiera ich dalszy rozwój naukowy a niekiedy stanowi gratyfikację
za włożony wkład w naukę. Ponadto 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.
Podczas dyskusji członkowie Rady jak i zaproszeni goście podnieśli kilka kwestii
nie uwzględnionych w prezentacji m.in.: zróżnicowania wsparcia studentów pod
względem rodzaju uczelni, funkcjonowania kół naukowych, opieki medycznej czy
też informacji o parach studenckich, które stoją przed obowiązkami rodzicielskimi.
Przewodniczący Rady zabierając głos dodał, że istotne jest to, że przedstawiono
pomoc materialną jako jedną z form wsparcia studentów i budowania wspólnoty

bowiem uczelnia ma obowiązek kształtowania postaw. Drugą mocną stroną raportu
jest nasycenie istotnymi informacjami podpartymi danymi. Trzecią zaś zwrócenie
uwagi na fakt, że rozwiązania prawne przyjęte w naszym kraju dają możliwość
uczącej się młodzieży finansowania studiów w uczelni publicznej. Jednakże
niepokojące zdaniem prof. Marciniaka jest to, że środki finansowe na kształcenie
studentów pochodzące spoza systemu szkolnictwa wyższego są zbyt niskie.
Podobnie też niepokojące sygnały docierają ze strony samorządów studenckich
mówiące o tym że nowa ustawa poszerza autonomię uczelni w zakresie
dysponowania środkami finansowymi. Nadmienił również, że Parlament Studentów
zwrócił się do Rady Głównej o poparcie idei dofinansowania działań studenckich i
kół studenckich. Rada wydała w 2007 roku uchwałę, w której wskazywała obszary
wymagające wsparcia finansowego. Przewodniczący Rady podkreślił, że Parlament
Studentów jest ciałem niezależnym i w pełni powinien korzystać ze swoich
uprawnień w zakresie formułowania potrzeb środowiska studentów. Rada
zdecydowała, iż kwestie podniesione przez Parlament Studentów powinny być
szczegółowo uwzględnione w raporcie. Pan M. Witek odpowiadając na pytania
gości odniósł się do podnoszonej w dyskusji kwestii infrastruktury zwłaszcza w
odniesieniu do stołówek i klubów studenckich, które zostały oddane w większości
przypadków w ręce prywatnych przedsiębiorców. Kolejnym z problemów
wspomnianym w rozmowach jest zamykanie się młodego pokolenia studentów,
które przechodzi w ostatnim czasie zmiany mentalnościowe związane z
identyfikacją poszczególnych pokoleń i metodami dotarcia do tych pokoleń. Jeśli
chodzi o zróżnicowanie pomocy materialnej w publicznych i niepublicznych
szkołach wyższych dane takie znajdą się w raporcie. W odniesieniu do wypowiedzi
prof. Żmii Pan Mateusz Witek podkreślił że dużą barierą organizacji studenckich
jest to, że brakuje rzeczowego i merytorycznego przygotowania kół naukowych do
dysponowania finansami publicznymi. Z uwagi na obszerność materiału w
prezentacji nie znalazły się również informacje dotyczące m.in. rodzicielstwa
studentów czy też spraw medycznych oraz centrów kultury studenckiej.
Na zakończenie prof. Marciniak dodał, że materiał przedstawiony w prezentacji
znajdzie się w raporcie ze szczegółowym omówieniem kwestii podnoszonych
podczas dyskusji. Ponadto podziękował wszystkim członkom zespołu za
przygotowanie niezwykle istotnego raportu.
IV.

Komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował, że 29 marca 2019 r. upływa termin zgłaszania
kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach
programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”; poprosił o
przekazywanie propozycji z notkami biograficznymi;
Przewodniczący Rady poinformował, że uwagi Komisji Nauki sugerujące
rozszerzenie zapisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodów do
wszystkich grup uczonych, z uwzględnieniem pracowników naukowych PAN i
instytutów badawczych przekazał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyjęcie uchwały w sprawie obowiązkowej matury z matematyki
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały. Rada przyjęła uchwałę
jednogłośnie. Uchwała nr 106/2019 stanowi załącznik do protokołu.
V.

Przyjęcie uchwały w sprawie kształcenia lekarzy
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały. Rada przyjęła uchwałę
jednogłośnie. Uchwała nr 107/2019 stanowi załącznik do protokołu.

VI.

Pierwsze czytanie Statutu Rady Głównej
Przewodniczący Rady referując ten punkt programu podkreślił, że w związku
obowiązywaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Statut Rady
wymaga dostosowania do jej zapisów. Członkowie Rady szczegółowo omówili
przedstawione propozycje. O koordynację prac nad zgłoszonymi uwagami i
ostatecznym kształtem Statutu poproszony został prof. Szambelańczyk.

VII.

Zaopiniowanie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2019 r.
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk
przedstawił treść projektu uchwały. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała
nr 108/2019 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych
1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów
ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub
sportowe
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej Prof. J. Szambelańczyk
przedstawił treść projektu uchwały. Rada jednogłośnie pozytywnie z uwagami
zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała nr 109/2019 stanowi załącznik
do protokołu.
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej Prof. J. Szambelańczyk
przedstawił treść projektu uchwały. Rada jednogłośnie pozytywnie z uwagami
zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała nr 110/2019 stanowi załącznik
do protokołu.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum
Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania
3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
statutu Centrum Łukasiewicz

Prof. M. Szczerek przedstawił treść projektu uchwały. Rada zdecydowała, że
uwagi zgłoszone w trakcie dyskusji do obu dokumentów zostaną przedstawione
w jednym dokumencie. Rada przyjęła uchwałę przy dwóch głosach
wstrzymujących się. Uchwała nr 111/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Przyjęcie protokołu XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (14 lutego 2019 r.)

IX.

Rada przyjęła protokół jednogłośnie.
Zamknięcie posiedzenia

X.

Przewodniczący RG zamknął posiedzenie i podziękował wszystkim za aktywny
udział i dyskusję.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Załączniki:
1.
2.
3.

Porządek obrad
Uchwały: nr 106-111
Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

