Protokół z otwartego posiedzenia Komitetu Matematyki PAN
dn. 20 października 2010 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z
poprzedniego posiedzenia ( ref. prof. A. Białynicki-Birula).
2. Wystąpienie prof. Zbigniewa Marciniaka na temat Wprowadzenie do krajowych

ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
3. Dyskusja.
4. Informacje o działalności Rady Nauki MniSzW (ref. prof. Michał Karoński i Prof.
Adam Jakubowski).
5. Przygotowanie stanowiska KM PAN w sprawie znowelizowanej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym (ref. prof. Wiesław Pleśniak).
6. Informacje Prezydium Komitetu ref. prof. Bronisław Jakubczyk).
7. Informacje o pracach Komisji (ref. przewodniczący Komisji lub osoby przez nich
wyznaczone).
8. Wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Prof. A. Białynicki-Birula otworzył posiedzenie i przywitał przybyłych członków KM
PAN oraz gości, w szczególności przedstawiciela Wydz. III.
Prof. Andrzej Białynicki-Birula zaproponował uzupełnienie porządku bieżącego
posiedzenia o punkt dotyczący przyjęcia stanowiska KM PAN w sprawie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w brzmieniu z dnia 6.X 2010 r.
KM PAN zaakceptował porządek posiedzenia wraz z uzupełnieniem.
KM PAN bez zastrzeżeń przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad 2 i 3.
Prof. A. Białynicki-Birula oddał głos prof. Zbigniewowi Marciniakowi.
Prof. Zbigniew Marciniak, z powodu nadmiaru obowiązków, poprosił o zwolnienie go
z funkcji przewodniczącego Komisji Dydaktyki i o powierzenie tej funkcji prof.
Ryszardowi Pawlakowi.
KM przyjął rezygnację prof. Zbigniewa Marciniaka z funkcji przewodniczącego
Komisji Dydaktyki i przyjął do akceptującej wiadomości propozycję by
Komisja, ze swego grona, powołała prof. Ryszarda Pawlaka na
przewodniczącego Komisji.
Następnie prof. Zbigniew Marciniak ustosunkował się do listu otwartego prof.
Romana Srzednickiego Dziekana Wydziału Matematyki Informatyki UJ (zał. 1.)
W odpowiedzi na krytyczne uwagi zawarte w liście, dotyczące trybu rozstrzygania
konkursów na kierunki zamawiane, stwierdził że ten tryb ustala Komisja Europejska i
należy się temu podporządkować, by uzyskać z KE refundację kosztów.
Głos w tej sprawie zabrali: prof. prof. Piotr Biler, Adam Jakubowski, Michał Karoński,
Piotr Mucha i Bogdan Węglorz.
Następnie prof. Zbigniew Marciniak odniósł się do zawartych w liście krytycznych
uwag w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji i omówił główne założenia tej koncepcji

oraz sposób ich wdrażania wg znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (zał. 2).
W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Aleksander Błaszczyk, Stefan Jackowski,
Stanisław Kwapień, Piotr Mormul, Ryszard Pawlak, Witold Rosicki, Andrzej Schinzel,
Aleksy Tralle, Henryk Woźniakowski, Jarosław Wiśniewski, Bogdan Węglorz, Jerzy
Zabczyk.
Ad. 4.
Prof. Michał Karoński przypomniał, że Rada Nauki kończy swoją działalność z
końcem b.r.
Poinformował, że z końcem września b. r. ogłoszono wyniki kategoryzacji jednostek.
Przypomniał o inicjatywie Narodowego Programu Rozwoju Nauk Matematycznych,
której najważniejszymi celami mają być:
- kontynuacja środowiskowych studiów doktoranckich,
- przejście na finansowanie Centrum Banacha w postaci Laboratorium Narodowego?,
- ustanowienie roku 2012 Krajowym Rokiem Matematyki, w związku ze Zjazdem
ETM w Krakowie.
Prof. Adam Jakubowski poinformował, iż 40 konkurs grantów cieszy się bardzo dużą
popularnością.
Ad. 5.
Prof. Andrzej Białynicki-Birula poprosił prof. Wiesława Pleśniaka o przewodniczenie
tej części posiedzenia. Prof. Feliks Przytycki odczytał wstępną wersję Stanowiska/
Opinii Komitetu Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 20
października 2010 roku w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w
brzmieniu z dnia 6.X 2010 r.
W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Piotr Biler, Andzej Białynicki-Birula, Maksymilian
Dryja, Bogdan Węglorz, Ryszard Pawlak, Paweł Domański, Stefan Jackowski, Feliks
Przytycki, Andrzej Schinzel, Tadeusz Nadzieja.
Prof. Wiesław Pleśniak zaproponował powołanie zespołu do zredagowania
ostatecznej wersji stanowiska KM PAN.
KM PAN powołał zespół do zredagowania stanowiska w składzie: prof. prof.
Paweł Domański, Stefan Jackowski, Feliks Przytycki, Wiesław Pleśniak –
Przewodniczący.
Prof. Białynicki-Birula zaproponował, by ostateczny tekst stanowiska był poddany
pod głosowanie za pomocą poczty elektronicznej.
KM PAN przyjął propozycję głosowania elektronicznego w sprawie przyjęcia
stanowiska i postanowił, iż po zaakceptowaniu stanowisko będzie przesłane do
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP i do Ministerstwa oraz do
wiadomości profesora Janusza Jurczaka – przewodniczącego Wydz. III PAN.
Ad. 6.
Prof. Bronisław Jakubczyk w zastępstwie nieobecnego prof. Stanisława Spieża
poinformował, że Prezydium KM PAN poprzez głosowanie elektroniczne
rekomendowało dofinansowanie konferencji naukowych ze środków finansowych na
naukę na 2011 r. oraz ustaliło ranking konferencji (zał. 3 i 3a).

Ad. 7.
Prof. Dryja poinformował o pracach Komisji Zastosowań Matematyki (zał.4.)
Prof. Wiesław Pleśniak pod nieobecność prof. Mirosława Krzyśki odczytał informacje
dotyczące działalności Komisji Statystyki (zał. 5.)
Ad. 8.
Ustalono, ze następne posiedzenie KM PAN odbędzie się w dn. 23 lutego 2011 r.
Głównym tematem następnego posiedzenia będzie opiniowanie wniosków o nagrody
Prezesa Rady Ministrów.
Prof. Andrzej Białynicki-Birula zamknął posiedzenie.

Protokółowała,
Elżbieta Węgrzynek

