
 
 

USTAWA 
z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym 
(fragment dotyczący wyborów do RGNiSW) 

 

Rozdział 5 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

... 

Art. 46.  1. W skład Rady wchodzą: 
 1) nauczyciele akademiccy wybrani przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich oraz Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich spośród kandydatów 
wyłonionych przez uczelnie na podstawie wyborów - w liczbie czternastu, z podziałem tej 
liczby pomiędzy obie Konferencje proporcjonalnie do łącznej liczby studentów 
studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych Konferencji; 

 2) przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, ... 
 3) przedstawiciele instytutów badawczych, ... 
 4) studenci, ... 
 5) doktoranci, ... 
 6) przedstawiciele pracodawców, .... 

1a. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, reprezentują wszystkie 
obszary wiedzy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki  

2. Kandydaci na członków Rady nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia kadencji więcej niż 
siedemdziesiąt lat. 

3. Podmioty wybierające kandydatów na członków Rady kierują się zasadami dążenia do 
wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w pracach Rady oraz zapewnienia w jej składzie 
osobowym właściwej reprezentacji instytucjonalnej i kadrowej. 

Art. 46a.  1. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w: 
 1) Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 
 2) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; 
 3) Radzie Głównej Instytutów Badawczych; 
 4) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

2. Członkiem Rady nie może być również osoba będąca założycielem uczelni 
niepublicznej lub pełniąca funkcję: 
 1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 
 2) kanclerza uczelni; 
 3) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 
 4) dyrektora instytutu badawczego; 
 5) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk; 
 6) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności; 
 7) dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki. 

3. Członkiem Rady może być osoba, która: 
 1) korzysta z pełni praw publicznych; 
 2) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej; 
 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
4. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące 

po sobie kadencje. 


