
 
 

 
 

Warszawa, dnia 27 marca 2018 r. 

Pozycja 16 

    

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1) 

z dnia 27 marca 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków 

w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 

 

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat 

wdrożeniowy” (Dz. Urz. MNiSW poz. 32) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  członkowie:  

a) Łukasz Afeltowicz,  

b) Grzegorz Benysek, 

c) Alicja Budak,  

d) Paweł Czarnul, 

e) Krzysztof Czerwionka, 

f) Anna Doboszyńska, 

g) Mirosława El Fray, 

h) Bożena Gładyszewska, 
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i) Marek Gorgoń, 

j) Wiesław Kaca, 

k) Dariusz Kania, 

l) Grzegorz Kleparski, 

m) Jarosław Knaga, 

n) Grzegorz Kurzyński, 

o) Jan Kusiak, 

p) Piotr Oprocha, 

q) Grażyna Ptak, 

r) Piotr Stepnowski, 

s) Michał Wasilczuk, 

t) Michał Wójcik, 

u) Piotr Wroczyński.”; 

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. 1. W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka 

Zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

2. Członek Zespołu zamierzający wziąć udział w posiedzeniu w sposób przewidziany w ust. 1, 

informuje o tym przewodniczącego przed zwołaniem posiedzenia. 

 

3. Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać: 

 

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz 

 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi Zespołu przebywającemu  

w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.”; 

 

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę 

uczestników posiedzenia, w tym informację o członkach Zespołu biorących udział w posiedzeniu w sposób 

określony w § 5a ust. 1, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J.A. Gowin 
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