
Program seminarium 

Otwarcie seminarium 

9:00-9:30 

Powitanie gości 

• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący KRASP, rektor Politechniki 

Śląskiej 

• prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu MEiN, pełnomocnik rządu ds. 

monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki 

Wykłady wprowadzające 

9:30-10:00 

Wolności akademickie oraz zasady fundamentalne w szkołach wyższych 

• Prelegent: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich 

• Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Michał Zasada – wiceprzewodniczący KRASP, 

rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

10:00-10:30 

Fałszywe paradoksy ochrony wolności nauki. Tezy 

• Prelegent: prof. dr hab. Ewa Łętowska – Instytut Nauk Prawnych PAN 

• Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jacek Popiel – wiceprzewodniczący KRASP, 

rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Przerwa 1 

10:30-11:00 

Panele równoległe 1 

11:00-12:00 Panel 1A 

Postępowania dyscyplinarne w uczelniach – doświadczenia i wyzwania 

Panel poświęcony jest doświadczeniom związanym z prowadzonymi postępowaniami 

dyscyplinarnymi w uczelniach. Jakie trudności związane są ze stosowaniem procedury, od 

wszczęcia postępowania, przez postępowanie dowodowe, do orzekania. Jakie zmiany są 

potrzebne, by postępowania usprawnić. 

• Moderatorka:  

o prof. dr hab. Ewa Gruza – przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW (kadencja 2017-2020) 

• Uczestnicy/Uczestniczki:  

o prof. dr hab. Przemysław Deszczyński – rzecznik dyscyplinarny do spraw 

nauczycieli akademickich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#wykladwoznicki
https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#wykladletowska
https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#1A


o prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej 

przy RGNiSW, Uniwersytet Zielonogórski 

o prof. dr hab. Wojciech Popiołek – rzecznik dyscyplinarny, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach (kadencja 2017-2020) 

o prof. dr hab. Jan Rozbicki – przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

11:00-12:00 Panel 1B 

Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne 

Panel ma na celu pokazanie wolności i odpowiedzialności akademickiej zarówno w jej 

wymiarze praktycznym, jak i z punktu widzenia kodeksów etycznych oraz działania komisji 

etycznych. W panelu zostaną wskazane relacje między wolnością akademicką ludzi nauki 

a obywatelską wolnością słowa. 

• Moderator:  

o prof. dr hab. Paweł Łuków – Uniwersytet Warszawski, przewodniczący 

Komitetu Etyki w Nauce PAN 

• Uczestnicy/uczestniczki:  

o prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – Politechnika Warszawska 

o prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk 

oraz Honorowy Przewodniczący KRASP 

o ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Lublinie; Uniwersytet Warszawski 

Przerwa 2 

12:00-12:15 

Panele równoległe 2 

12:15-13:15 Panel 2A 

Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach – podstawy działania, zakres kompetencji 

i codzienna praktyka 

Celem panelu jest przedstawienie prawnego i praktycznego kontekstu działania Rzeczników 

akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych sposobów ich powoływania oraz 

kształtowania zakresów kompetencji, a także pokazanie wielopłaszczyznowych korzyści, jakie 

mogą płynąć z tej funkcji dla uczelni, jej poszczególnych przedstawicieli oraz całego 

środowiska akademickiego. 

• Moderatorka:  

o dr Anna Cybulko – Uniwersytet Warszawski 

• Uczestnicy/uczestniczki:  

o dr Bartłomiej Chludziński – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

o prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Lublinie 

o dr Łukasz Prus – Uniwersytet Wrocławski 

https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#1B
https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#2A


12:15-13:15 Panel 2B 

Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom 

Głównym celem panelu jest ustalenie, na ile wspólnoty akademickie mają świadomość 

zjawiska nierówności, z którym można się na co dzień spotkać na polskich uczelniach, jakie 

przejawy nierówności są najbardziej rozpowszechnione i które spośród nich wydają się 

najbardziej niepokojące. 

• Moderatorka:  

o prof. dr hab. Janina Filek – pełnomocniczka rektora UEK ds. osób 

niepełnosprawnych (kadencja 2002-2016), Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie 

• Uczestnicy/uczestniczki:  

o Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

o dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP – pełnomocniczka rektora ds. 

równego traktowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

o prof. dr hab. Robert Kmieciak – pełnomocnik rektor UAM ds. 

przeciwdziałania dyskryminacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

o mgr inż. Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów 

Przerwa 3 

13:15-13:30 

Panel podsumowujący seminarium 

13:30-14:30 Panel 3 

Integracja perspektyw  

• Członkowie Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP:  

o prof. dr hab. Wiesław Banyś 

o prof. dr hab. Roman Cieślak 

• z udziałem moderatorów/moderatorek paneli:  

o dr Anna Cybulko 

o prof. dr hab. Janina Filek 

o prof. dr hab. Ewa Gruza 

o prof. dr hab. Paweł Łuków 

• oraz osób reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową 

Reprezentację Doktorantów:  

o Mateusz Grochowski 

o mgr inż. Jarosław Olszewski 

Zakończenie seminarium 

14:30-15:00 

 

https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#2B
https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka#5

