
 
 

 
 

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r. 

Pozycja 51 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów  

w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 

 

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. Urz. 

MNiSW z 2019 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) członkowie: 

a) Łukasz Afeltowicz, 

b) Grzegorz Benysek, 

c) Alicja Budak, 

d) Agata Chmurzyńska, 

e) Paweł Czarnul, 

f) Krzysztof Czerwionka,  

g) Witold Dzwinel, 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730  

i 823. 
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h) Mirosława El Fray, 

i) Bożena Gładyszewska, 

j) Marek Gorgoń, 

k) Dariusz Jemielniak, 

l) Wiesław Kaca, 

m) Wojciech Kacalak, 

n) Bogumił Kamiński, 

o) Dariusz Kania, 

p) Grzegorz Kleparski,  

q) Jarosław Knaga, 

r) Janusz Krawczyk, 

s) Konrad Kułakowski, 

t) Grzegorz Kurzyński, 

u) Jan Kusiak, 

v) Marek Kwiatkowski, 

w) Mariola Łaguna, 

x) Maciej Małecki, 

y) Piotr Oprocha,  

z) Przemysław Perlikowski, 

za) Artur Pokropek, 

zb) Grażyna Ptak,  

zc) Renata Słota, 

zd) Tomasz Śleboda, 

ze) Dariusz Wawro, 

zf) Michał Wasilczuk, 

zg) Remigiusz Wiśniewski, 

zh) Michał Wójcik.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do zadań zespołu należy:  

1) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, 
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ustanowionego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej 

„ministrem”, na podstawie art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, oraz przedstawienie ministrowi listy rankingowej wniosków wraz z informacją  

o liczbie doktorantów, którzy mogą zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach tego programu,  

i wysokości środków finansowych w podziale na lata akademickie oraz uzasadnieniem; 

2) ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych 

na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, oraz przedstawienie ministrowi wyników tej oceny wraz 

z propozycją przyjęcia albo odmowy ich przyjęcia i uzasadnieniem; 

3) ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych 

na realizację zadań w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, o którym mowa w art. 26 ust. 3f 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J.A. Gowin 
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