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PROTOKÓŁ 

z 

IV Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji  

i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym  

publicznych wyższych szkół technicznych 

organizowanej w Białowieży w dniach 31 stycznia 2019 r. - 2 lutego 2019 r.  

przez Politechnikę Białostocką 

 

 

TEMAT PRZEWODNI: 

Aktualny stan wdrożenia zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – PSWiN; 

(m.in.: struktura, zadania i kompetencje poszczególnych 

organów oraz jednostek organizacyjnych Uczelni, nowe zapisy 

statutowe). 

 

LISTA UCZESTNIKÓW (Członkowie Kolegium): 

 

1. prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik – Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej;  

2. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz - Politechnika Krakowska;  

3. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński - Politechnika Gdańska;  

4. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni; 

5. prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie;  

6. dr hab. inż. Adam Januszko, prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych 

we Wrocławiu;  

7. dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB - Politechnika Białostocka;  

8. prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek - Akademia Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie;  

9. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska;  

10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - Politechnika Opolska;  

11. prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz - Politechnika Śląska;  

12. dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz - Politechnika Częstochowska;  

13. prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy;  

14. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna 

w Warszawie;  

15. prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński - Politechnika Warszawska;  

16. prof. dr hab. inż. Jan Żurek - Politechnika Poznańska.  
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PORZĄDEK OBRAD 
 

IV Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji  

i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym  

publicznych wyższych szkół technicznych 

organizowanej w Białowieży w dniach 31 stycznia 2019 r. - 2 lutego 2019 r.  

przez Politechnikę Białostocką 

 

Dzień I Konferencji - czwartek 31.01.2019 r. 

 

SESJA I 

1. dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB oraz prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – 

uroczyste otwarcie IV Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów 

z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych; 

2. dr Andrzej Kurkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju 

w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego - referat pt.:  

Stopień doktora i kształcenie doktorantów wg Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – PSWiN; 

3. dr Andrzej Kurkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju 

w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego - referat pt.: Doktorat wdrożeniowy. 

 

Dzień II Konferencji – piątek 01.02.2019 r. 

 

SESJA II  - część 1 

1. dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB – Prorektor ds. Rozwoju Politechniki 

Białostockiej - prezentacja pt.: Politechnika Białostocka; 

2. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Przewodniczącego Kolegium Prorektorów – Prorektor 

ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej – 

prezentacja pt.: Harmonogram prac w Uczelni związanych z ustawą 2.0 w 2019 r. STATUT 

UCZELNI. 

SESJA II  - część 2 

1. dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 

Badawczych Unii Europejskiej – referat pt.: Współpraca KRASP-KPK „Polskie Uczelnie – 

Strategia na Horyzont”. 

 

SESJA III 

1. mgr Sebastian Rynkiewicz - Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra 

Kluczowego – prezentacja pt.: Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy 

 

 



                 

   

Dane kontaktowe: 
 
Politechnika Białostocka Biuro Prorektora ds. Rozwoju 
ul. Wiejska 45 A mgr Paweł Szeps 
15-351 Białystok tel. (85) 746-90-14 
REGON: 000001672,  kom. 606-664-288 
NIP: 542-020-87-21 E-mail: p.szeps@pb.edu.pl 
 

 

DZIEŃ I Konferencji – czwartek 31.01.2019 r. 

 

SESJA I   

 

IV Konferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem 

Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych została otwarta przez 

Pana dr. hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. PB – Prorektora ds. Rozwoju Politechniki 

Białostockiej – organizatora IV Konferencji (…) oraz Pana prof. dr. hab. inż. Janusza 

Kotowicza – Przewodniczącego Kolegium Prorektorów – Prorektora ds. Współpracy 

z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.  

Po uroczystym powitaniu uczestników oraz obecnych gości Konferencji - poza 

uczestnikami Kolegium Prorektorów w spotkaniu inauguracyjnym Konferencji udział wzięli: 

gość specjalny Konferencji – dr Andrzej Kurkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu 

Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki  Szkolnictwa Wyższego – reprezentujący Pana 

Wicepremiera dr. Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz gość 

specjalny Konferencji - prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej - 

przedstawiony został plan ramowy Konferencji ze szczegółowym uwzględnieniem tematyki 

poszczególnych paneli dyskusyjnych i zakresem przedmiotowym wystąpień prelegentów 

(wymieniony powyżej). 

Po wprowadzeniu tematycznym do Konferencji, głos zabrał gość specjalny – 

Pan dr Andrzej Kurkiewicz, który przedstawił główne założenia i zmiany wprowadzane nową 

Konstytucją dla Nauki w aspekcie zasad nadawania stopnia doktora oraz nowego modelu 

kształcenia doktorantów1, przedstawiając główne intencje legislatorów w niniejszej tematyce. 

Szczegółowo omówione zostały m.in. uprawnienia do nadawania i wymagania do nadania 

stopnia doktora, które muszą zostać spełnione przez uprawnione do tego organy; 

enumeratywnie wymienione zostały czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora, jak również tryby uzyskiwania ww. stopnia naukowego.  

Pan Dyrektor wyjaśnił ponadto precyzyjnie instytucję „szkół doktorskich” (zasady 

kształcenia, zakres przedmiotowy regulaminów, plany badawcze, przebieg kształcenia, etc.). 

Dr Andrzej Kurkiewicz przedstawił również założenia systemu stypendialnego oraz inne 

formy wsparcia młodych naukowców.  

Druga część wystąpienia dr Andrzeja Kurkiewicza - Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki  Szkolnictwa Wyższego dotyczyła 

obszernej charakterystyki doktoratu wdrożeniowego2. Omówione zostały cele programu, 

sposób realizacji, korzyści, warunki formalne, które muszą zostać spełnione przez 

wnioskodawcę oraz wszelkie aspekty związane z  finansowaniem doktoratu wdrożeniowego. 

Po długiej, konstruktywnej dyskusji w ww. tematach - szeregu pytań, wniosków 

opinii, jak również wątpliwości ze strony członków Kolegium oraz wyjaśnieniach, sugestiach  

                                                 
1 Link do prezentacji: http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Stopien_doktora_i_ksztalcenie_doktorantow-MNiSzW.pdf  
2 Link do prezentacji:http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Prezentacja_Doktorat_wdrozeniowy.pdf  

http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Stopien_doktora_i_ksztalcenie_doktorantow-MNiSzW.pdf
http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Prezentacja_Doktorat_wdrozeniowy.pdf
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i wytycznych dr. Andrzeja Kurkiewicza – dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB zamknął 

sesję I Konferencji. Na tym zakończono pierwszy dzień obrad. 

 

DZIEŃ II Konferencji – piątek 01.02.2019 r. 

 

SESJA II  - część 1 

 

Rozpoczynając drugi dzień obrad Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej 

przywitał wszystkich uczestników Kolegium, jak również gości specjalnych II Dnia 

Konferencji w osobach: Pana dr. inż. Zygmunta Krasińskiego – Dyrektora Krajowego Punktu 

Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Pani mgr Renaty Rycerz – 

Kierownika Biura Krajowego Punktu Kontaktowego.  

Prof. R. Kaczyński przedstawił szczegółowy program i tematykę paneli 

przewidzianych na dzień 01.02.2019 r., w których poza nim prelegentami będą prof. Janusz 

Kotowicz – Przewodniczący Kolegium Prorektorów, dr inż. Zygmunt Krasiński (Dyrektor 

KPKPBUE) oraz mgr Sebastian Rynkiewicz (Prezes KOM). 

Rozpoczynając spotkanie - Prorektor Kaczyński zaprezentował Politechnikę 

Białostocką3 - przybliżając uczestnikom Konferencji jej specyfikę,  ogólną charakterystykę 

oraz zobrazował region, w którym jest położona. Odniósł się w roku jubileuszu 70-lecia 

istnienia tej największej w północno-wschodniej Polsce uczelni technicznej – do jej historii. 

Przedstawił obecną strukturę PB składającą się w chwili obecnej z 7 wydziałów – krótko 

charakteryzując każdy z nich. Poinformował o potencjale naukowym i dydaktycznym uczelni, 

szeroko rozwiniętej współpracy międzynarodowej (uczelnie partnerskie w ponad 200 krajach 

całego świata, 140 umów bilateralnych o współpracy naukowo-badawczej, obecnie 

realizowanych 13 umów o podwójnym dyplomowaniu) oraz aktywności w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych. Ukazana została również misja Politechniki Białostockiej 

w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości akademickiej, ale również omówione sukcesy 

i efekty skutecznego współdziałania z szeroko rozumianym biznesem. 

Po zakończeniu ww. prezentacji, Pan dr. hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB – 

przekazał głos – Panu prof. dr. hab. inż. Januszowi Kotowiczowi - Przewodniczącemu 

Kolegium Prorektorów – Prorektorowi ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-

Gospodarczym Politechniki Śląskiej.  

Pan Przewodniczący swoje przemówienie rozpoczął od przypomnienia ustaleń 

i wniosków poczynionych podczas prac Kolegium na 3 poprzednich Konferencjach 

Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

publicznych wyższych szkół technicznych, które zorganizowane były odpowiednio przez: 

Politechnikę Śląską, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Akademię 

Górniczo-Hutniczą w Krakowie.  

Prof. Janusz Kotowicz odniósł się również do planowanej w czerwcu 2019 r. – 

kolejnej, V Konferencji (…), której organizatorami będą Uniwersytet Morski w Gdyni oraz 

Politechnika Gdańska. 

 

                                                 
3 Link do prezentacji: http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Politechnika_Bialostocka_prezentacja.pdf  

http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Politechnika_Bialostocka_prezentacja.pdf
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Po słowach wstępu i krótkim podsumowaniu dotychczasowych efektów prac 

Kolegium Prorektorów, Pan Przewodniczący zaprezentował Harmonogram prac w Uczelni 

związanych z Ustawą 2.0 w 2019 r. STATUT UCZELNI4 ukazujący efekty działań władz 

Politechniki Śląskiej dostosowujących tę uczelnię do zmian, które wprowadza nowa ustawa. 

Prof. Kotowicz ukazał ściśle sprecyzowany harmonogram działań przyjęty 

na Politechnice Śląskiej, zgodnie z którym poszczególne wytyczne MNiSW zostaną 

wprowadzone w życie w konkretnych terminach. W swoim wystąpieniu Przewodniczący 

Kolegium odniósł się m.in. do działań związanych z dostosowywaniem gospodarki 

finansowej Politechniki Śląskiej, przystosowaniem programów studiów rozpoczynanych 

w roku akademickim 2019/2020 do przepisów ustawy, formule powoływania rady uczelni, 

jak również do trybu kształtowania nowego statutu oraz do konkretnych zapisów statutowych, 

regulujących aspekty stricte organizacyjne na tej uczelni (kompetencje poszczególnych 

organów uczelni – rektora. Prorektorów, rady uczelni, rad dyscyplin, wydziałów, instytutów, 

katedr - ich skład, sposób powoływania, zasady funkcjonowania etc.). 

Prof. Janusz Kotowicz zaprezentował również precyzyjny wykres ukazujący 

zaawansowany etap prac nad tworzeniem nowej struktury organizacyjnej Politechniki 

Śląskiej oraz zobrazował procesy w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej ujmując 

poszczególne funkcje konkretnych organów w tej procedurze.  

W trakcie przedstawiania referatu przez Pana Profesora trwała intensywna dyskusja - 

bogata w cenne sugestie, opinie i pytania członków Kolegium, dotyczące spectrum spraw 

ujętych przez Przewodniczącego Kolegium w przedmiotowym wystąpieniu. Uczestnicy 

przedstawili swoje doświadczenia w tej materii, poruszając problemy, doświadczenia 

i obserwacje przy dostosowywaniu zapisów statutowych do wymogów Ustawy 2.0 

w poszczególnych uczelniach. 

Na tym zakończono pierwszą część spotkania. 

 

SESJA II  - część 2 

 

Prowadzący - dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB – o zabranie głosu poprosił 

gościa specjalnego II Dnia Konferencji - Pana dr. inż. Zygmunta Krasińskiego – Dyrektora 

Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, który z uwagą 

przysłuchiwał się dyskusjom uczestników mających miejsce w pierwszej części panelu 

dyskusyjnego.  

Dyrektor przedstawił zgromadzonym referat pt. Współpraca KRASP-KPK „Polskie 

Uczelnie – Strategia na Horyzont”5 ukazujący szereg optymalnego wykorzystania 

możliwości w aplikowaniu przez polskie uczelnie o dofinansowanie ze środków unijnych 

w ramach Horyzontu 2020 oraz przygotowaniu do Programu Ramowego Horyzont Europa. 

Omówione zostały dotychczasowe ustalenia wypracowane podczas spotkań kierownictwa 

poszczególnych uczelni z dyrektorami biur obsługi projektów, ukazany dotychczasowy udział 

polskich uczelni w ww. projektach i płynące z tego korzyści, zdefiniowane zostały zasady 

nowych strategii w aplikowaniu o środki w Horyzoncie oraz szereg zobrazowanych 

za pomocą wykresów – aktywności polskich uczelni po 586 konkursach, które zostały  

 

                                                 
4 Link do prezentacji: http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Janusz_Kotowicz-konferencja_prorektorow_Bialowieza.pdf  
5 Link do prezentacji: http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Wspolpraca_KRASP-KPK.pdf  

http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Janusz_Kotowicz-konferencja_prorektorow_Bialowieza.pdf
http://kppwst.polsl.pl/dokumenty/IV_posiedzenie/Wspolpraca_KRASP-KPK.pdf
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dotychczas ogłoszone w ramach H2020.  

Wnioski płynące z przedstawionych przez dr. inż. Zygmunta Krasińskiego danych, 

niestety Polskę – jako beneficjenta tych środków, stawiają na odległych pozycjach 

w hierarchii pozyskanych funduszy, a koniecznym jest wzmocnienie działań zmierzających 

do aktywności uczelni w aplikowaniu o dofinansowanie w poszczególnych konkursach. 

Obecnie KPK PB UE aktywizuje szereg działań i prowadzi szeroką kampania zmierzającą 

do ułatwienia potencjalnym beneficjentom sięgnięcie po środki na granty stypendia itp. 

Dyrektor Krasiński przedstawił wykaz najbliższych konkursów, wskazując możliwość 

zaistnienia polskich uczelni technicznych oraz harmonogramy naboru wniosków, zapraszając 

wszystkich przedstawicieli uczelni do kontaktu, współpracy i wsparcia ze strony KPK 

w aplikowaniu o środki zewnętrzne.  

Na tym zakończono drugą część spotkania.  

 

 SESJA III   
 

 Gościem specjalnym trzeciego panelu Konferencji był mgr Sebastian Rynkiewicz - 

Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego, który omówił 

genezę powstania, korzyści płynące z przynależności, strategię rozwoju oraz  główne cele 

przyświecające działalności Klastra. Klaster Obróbki Metali (KOM)6 rozpoczął działalność 

w 2006 r. z inicjatywy Centrum Promocji Podlasia (obecnie Centrum Promocji Innowacji 

i Rozwoju) i skupia obecnie blisko 90 podmiotów, jednostek badawczo-rozwojowych 

i instytucji otoczenia biznesu z obszaru północno-wschodniej Polski (głównie z województwa 

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego), działających w branży obróbki 

metali, zarówno w sferze usług, handlu, jak i produkcji.  

Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń 

o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym. Firmy skupione w KOM ściśle 

współpracują z Politechniką Białostocką w zakresie tworzenia projektów, organizacji 

seminariów technologicznych, usług i zleceń z zakresu obróbki metali i badań, prezentacji 

nowoczesnych technologii. KOM prowadzi współpracę międzynarodową z partnerami 

m.in. z Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Bułgarii, Turcji oraz Włoch.  

Po wystąpieniu Pana Sebastiana Rynkiewicza głos zabrał prof. dr hab. inż. Lech 

Dzienis - Rektor Politechniki Białostockiej, który podziękował wszystkim uczestnikom 

Konferencji za obecność, cenne rady, trafne sugestie i przemyślane koncepcje 

funkcjonowania naszych instytucji w nowej rzeczywistości, którą niesie ze sobą perspektywa, 

zapisana na kartach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – PSWiN. 

Panowie Prorektorzy w osobach: prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego 

z Politechniki Gdańskiej oraz dr. hab. inż. Ireneusza Czarnowskiego, prof. UMG 

z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zaprosili wszystkich członków Kolegium 

na organizowaną w terminie 6-8 czerwca 2019 r. - V Konferencję Prorektorów ds. Ogólnych, 

Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych 

szkół technicznych, której gospodarzami będą reprezentowane przez Panów Profesorów 

uczelnie.  
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Dane kontaktowe: 
 
Politechnika Białostocka Biuro Prorektora ds. Rozwoju 
ul. Wiejska 45 A mgr Paweł Szeps 
15-351 Białystok tel. (85) 746-90-14 
REGON: 000001672,  kom. 606-664-288 
NIP: 542-020-87-21 E-mail: p.szeps@pb.edu.pl 
 

 

Na zakończenie - Przewodniczący Kolegium Prorektorów – Pan prof. dr hab. inż. 

Janusz Kotowicz – dokonał podsumowania wszystkich tematów będących przedmiotem 

obrad IV Konferencji Prorektorów (…), przedstawił wnioski nasuwające się po wymianie 

doświadczeń i informacji uzyskanych od uczestników oraz zaprosił wszystkich członków 

Kolegium do udziału w V Konferencji Prorektorów (…), która odbędzie się w czerwcu br. 

w Trójmieście. 

 Po spuentowaniu intensywnych prac Kolegium w Białowieży, prof. dr hab. inż. Janusz 

Kotowicz, wspólnie z dr. hab. inż. Romanem Kaczyńskim,  prof. PB – dokonali uroczystego 

zamknięcia IV Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów 

z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych. 

  

 

 

 

Protokół sporządził: 


