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Protokół z Posiedzenia Plenarnego 

Komitetu Naukoznawstwa PAN 

w dniu 26 marca 2019 r. 
 

 Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału I PAN prof. dr hab. Andrzej Buko. Po 

przywitaniu przybyłych Dziekan przystąpił do wręczenia nominacji nowej Przewodniczącej 

Komitetu, prof. dr hab. Ewie Okoń-Horodyńskiej, a następnie pozostałym członkom Komitetu.  

Następnie Dziekan przekazał prowadzenie posiedzenia nowej Przewodniczącej, po czym 

opuścił posiedzenie z uwagi na inne zobowiązania.  

 Przewodnicząca Komitetu prof. Ewa Okoń-Horodyńska rozpoczęła posiedzenie od 

uczczenia pamięci zmarłego członka Komitetu, prof. Andrzeja Ziabickiego. 

 Następnie każdy z członków Komitetu krótko zaprezentował swoje zainteresowania 

naukowe. 

 Kolejnym punktem posiedzenia były wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz 

członków Prezydium Komitetu. Dokonano jednogłośnie wyboru komisji skrutacyjnej w 

składzie: prof. Krzysztof Abriszewski oraz dr Marcin Liana. Przewodnicząca zgłosiła 

kandydaturę prof. Zofii Barbary Liberdy na Wiceprzewodniczącą Komitetu i w wyborach 

uzyskała jednogłośne poparcie (25 głosy na tak). Kandydatem na Sekretarza Komitetu, 

zgłoszonym przez Przewodniczącą, był dr Jacek Urbaniec, który również uzyskał jednogłośne 

poparcie (25 tak).  

 Następnie zgłoszono 6 kandydatur na członków Prezydium: prof. Paweł Kawalec, prof. 

Przemysław Kisiel, prof. Agnieszka Olechnicka, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. 

Barbara Sosińska-Kalata, prof. Urszula Żegleń. W wyborach poparcie uzyskali: Paweł Kawalec 

(25 tak), Przemysław Kisiel (22 tak, 1 nie), Grażyna Prawelska-Skrzypek (23 tak, 1 nie), 

Barbara Sosińska-Kalata (21 tak, 1 nie) oraz Urszula Żegleń (23 tak), natomiast poparcia nie 

uzyskała Agnieszka Olechnicka (9 tak, 12 nie). 

 Kolejnym punktem posiedzenia były komunikaty Przewodniczącej, która 

zapowiedziała uruchomienie elektronicznej platformy do komunikacji w okresie pomiędzy 

posiedzeniami oraz zachęciła do zgłaszania propozycji do programu działania przed 30 maja 

br. Prof. Andrzej Kraśniewski, przywołując najnowszy raport The European University 

Association, zgłosił propozycję zagadnienia otwartej nauki, którą poparli dr Nina Kancewicz-

Hoffman, prof. Jarosław Górniak oraz prof. Zofia Barbara Liberda. Kolejną propozycję zgłosiła 

prof. Agnieszka Olechnicka, zwracając uwagę na zagadnienie inteligentnych specjalizacji oraz 

związku między nauką a rozwojem regionalnym. W krótkiej dyskusji nad tym zagadnieniem 

zabrali głos prof. Jarosław Górniak oraz prof. Andrzej Kraśniewski. 

 W ramach wolnych wniosków dr Olaf Gajl zaapelował o weryfikację kont w systemie 

OPI, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Doskonałości Naukowej. 

 Pozostałe wypowiedzi w ramach wolnych wniosków dotyczyły ilości posiedzeń 

plenarnych (prof. Julita Jabłecka-Prysłopska), powołania sekcji Komitetu na kolejnym 

posiedzeniu oraz uwag do regulaminu (Przewodnicząca Komitetu). 

 

      protokół sporządził Paweł Kawalec 


