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Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.
Poz. 6
ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej
„zespołem”.
§ 2. W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – Waldemar Paruch;
2) członkowie:
a) Paweł Bortkiewicz,
b) Wojciech Gizicki,
c) Sambor Grucza,
d) Grzegorz Grzywaczewski,
e) Stanisław Karpiński,
f)

Jakub Koper,

g) Teresa Krasowska,

1)

Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).
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h) Tomasz Kuczur,
i)

Wojciech Lisik,

j)

Marek Pietraś,

k) Bolesław Pochopień,
l)

Mieczysław Ryba,

m) Artur Świergiel.
§ 3. Do zadań zespołu należy:
1) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa
wyższego i nauki w zakresie analizy stanu wdrożenia rozwiązań prawnych związanych z reformą
szkolnictwa wyższego i nauki wprowadzoną ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej
„ministrem”, na podstawie wyników analizy, o której mowa w pkt 1, rekomendacji rozwiązań
prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3) wypracowywanie we współpracy z instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa
wyższego i nauki propozycji kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
§ 4. 1. Zespół działa na posiedzeniach lub w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk
(tryb obiegowy).
2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia
wypowiadanie się w jego toku.
§ 5. 1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;
2) wyznacza zadania członkom zespołu;
3) przedstawia ministrowi opracowane przez zespół rekomendacje i propozycje, o których mowa w § 3
pkt 2 i 3.
2. Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego członek
zespołu.
§ 6. 1. Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności
i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
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2. Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają
ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1) bezstronnego działania w interesie publicznym;
2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji
zadań zespołu.
§ 7. Obsługę zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

