
 
 

 
 

Warszawa, dnia 2 października 2020 r. 

Pozycja 52 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

z dnia 2 października 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu  

wiedzy i technologii 

 

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii, 

zwany dalej „zespołem”.  

§ 2. W skład zespołu wchodzą:  

1) przewodniczący – Leszek Pacholski;  

2) członkowie:  

a) Anna Grzegorczyk,  

b) Zbigniew Kąkol, 

c) Seweryn Krupnik,  

d) Damian Kuźniewski,  

e) Aleksandra Łuszczyńska,  

f) Krzysztof Piech, 

g) Jacek Raczko, 

h) Leszek Rafalski. 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724). 
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§ 3. Zadaniem zespołu jest opracowanie założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii, której celem będzie 

ocena uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozwoju społecznym oraz tworzeniu 

gospodarki opartej na innowacjach. 

§ 4. 1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności: 

1)  zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu; 

2)  przydziela zadania członkom zespołu; 

3)  może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań 

zespołu, zapraszać do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami zespołu; 

4)  przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki opracowane przez zespół 

założenia, o których mowa w § 3. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony 

przez niego członek zespołu. 

§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach. 

2. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia wraz z projektem porządku obrad uczestnicy 

posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

3. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać: 

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się 

w toku obrad. 

5. Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk. 

§ 6. 1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę 

uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu. 

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści. 

3. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

§ 7. Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W. Murdzek 
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