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E D U K A C J A  
s t u d i a  ma g i s t e r s k i e

finanse  i  rachunkowość  (2020);
międzynarodowe  stosunki  gospodarcze  (2017);

histor ia  (2020);
ku lturoznawstwo  (2020);
międzyobszarowe  indyw idualne  studia
humanistyczne  i  społeczne  (2017);
stosunki  międzynarodowe  (2017);
prawo  (2017) .

SGH:

UW:

delegat na Zjazd Wyborczy KRD z ramienia SGH



prawa człowieka, prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie
sądowoadministracyjne, prawo konstytucyjne, prawo nauki i szkolnictwa wyższego,

ekonomia instytucjonalna, ekonomiczna analiza prawa publicznego, dyplomacja publiczna,
polityka zagraniczna Polski, etyka w biznesie, historia polityczna i społeczna III RP,

współczesny teatr autorski

Zainteresowania naukowe



Dorobek naukowy

Auto r : 2 monografii;
39 artykułów w czasopismach i publikacjach zbiorowych;
analiz eksperckich dla Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom";
wypowiedzi eksperckich dla mediów („Rzeczpospolita", „Dziennik
Gazeta Prawna", „Forum Akademickie",  portal Prawo.pl).

Więcej informacji dostępnych na:
https://www.linkedin.com/in/przemys%C5%82aw-brzuszczak-71b290195/ 



Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe
Centrum Nauki, Niemiecką Fundację Narodową, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.st. Warszawy, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Fundacji im. Lesława A. Pagi.
Czynny uczestnik 76 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.
Laureat konkursów na najlepsze prace dyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego,
praw człowieka, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej.

Dorobek naukowy



Działalność społeczna

2018-2019
Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa
Konstytucyjnego i Badań Europejskich, asystent 

od 2015 
Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”,
współpracownik

od 2020
Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
sekretarz, członek zarządu ds. prawnych,
przewodniczący Komisji Prawnej KRD

Gdz i e  d o t y c h c z a s  m . i n .  d z i a ł a ł em?

od 2018
Komisja Prawna KRD - członek, uczestnik
prac Doktoranckiej Poradni Prawnej

od 2015 
portal „Obserwator Międzynarodowy”,
sekretarz redakcji  

2013-2016
Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich



Co zrobiłem?

SPRAWY
LEGISLACYJNE

PROPOZYCJE
ZMIAN

PRAWNYCH

KRD-OWY DZIEŃ
POWSZEDNI



Co zrobiłem?Sprawy legislacyjne

współtworzyłem opinię KRD do projektu rozporządzenia MNiSW ws. ewaluacji
(podnosiłem konieczność uwzględnienia w niej dorobku doktorantów „starego”

trybu).

przygotowałem stanowisko środowiska doktorantów ws. minimalnej wysokości
stypendium doktoranckiego dla doktorantów dotychczasowych studiów doktoranckich

(1923 zł zamiast 1470 zł), pod którym podpisali się niemal wszyscy liderzy opinii ze
środowiska KRD;

przygotowałem stanowisko KRD ws. przesunięcia terminów rozliczania wniosków
grantowych z NCN i NCBiR w związku z pandemią COVID-19;



Sprawy legislacyjne

przygotowałem opinię KRD do projektu nowelizacji ustawy PSWN w zakresie, jak to

określono, „ochrony wolności w podmiotach systemu nauki i szkolnictwa wyższego”

(krytycznie oceniłem propozycje MNiSW – m.in. sprzeciw wobec powołania nowego

organu „dyscyplinującego” przy MNiSW, brak przyzwolenia na głoszenie poglądów

nienaukowych i dyskryminujących, a w razie utworzenia organu „dyscyplinującego” przy

MNiSW – zwiększenie roli czynnika doktoranckiego, niekonstytucyjność niektórych 

z proponowanych rozwiązań)

Co zrobiłem?



Propozycje zmian prawnych

zaproponowałem niektóre z postulatów KRD do planowanej nowelizacji ustawy
PSWN (ustawowe umocowanie Rzecznika Praw Doktoranta; wyznaczanie promotorów 
w szkołach doktorskich w uzgodnieniu z doktorantem, a nie bez konsultacji z nim; potrzeba
uwzględnienia w ewaluacji podmiotów prowadzących „stare” studia doktoranckie dorobku
dotychczasowych doktorantów);

brałem udział w spotkaniach z interesariuszami systemu nauki i szkolnictwa wyższego
(m.in. z ministrem Jarosławem Gowinem, wiceminister Anną Budzanowską, dyrektorem NCBiR
Wojciechem Kamienieckim, przedstawicielami Banku Pekao ws. kredytów doktoranckich, 
z członkami sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) – na każdym z ww. spotkań
zabierałem głos, prezentując rozwiązania prawne korzystne dla doktorantów.

Co zrobiłem?



Propozycje zmian prawnych

zaproponowałem niektóre z postulatów KRD do
planowanej nowelizacji ustawy o NCBiR
(możliwość aplikowania przez doktorantów do
programu LIDER NCBiR bez konieczności posiadania
otwartego przewodu doktorskiego/wszczętego
postępowania o nadanie stopnia doktora;
przeznaczony specjalnie dla doktorantów, 
z uwzględnieniem potrzeb przedstawicieli nauk
humanistycznych i społecznych, program grantowy
NCBiR; członkostwo przedstawiciela KRD w Radzie
NCBiR)

Co zrobiłem?



KRD-owy DZIEŃ POWSZEDNI

przeprowadziłem 16-godzinne szkolenie
„Kształcenie w szkołach doktorskich. Aspekty
prawne i praktyczne” dla doktorantów ze szkół
doktorskich;
wystąpiłem w sesji pytań i odpowiedzi dot. prawnych
uwarunkowań funkcjonowania szkół doktorskich (gdzie
odpowiedziałem na pytania doktorantów);
odpowiedziałem na ok. 150 mejli z zapytaniami
doktorantów ws. prawnych;
przygotowałem 34 uchwały zarządu KRD;
przygotowałem 8 protokołów z posiedzeń zarządu KRD.

Co zrobiłem?



Co zamierzam zrobić?

ZMIANY
LEGISLACYJNE

DOBRE PRAKTYKI POTRZEBY
POSZCZEGÓLNYCH

GRUP
DOKTORANTÓW



Zmiany legislacyjne

dodatkowy rok, gwarantowany w ustawie, na kontynuację studiów doktoranckich 
i kształcenia w szkołach doktorskich – ze względu na trudności w prowadzeniu badań

 w okresie pandemii COVID-19

wprowadzenie do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę PSWN przepisu jednoznacznie
wskazującego, że minimalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów

„starego” trybu powinna wynosić 1923 zł, a nie 1470 zł, czyli 60% wynagrodzenia
zasadniczego asystenta (obecnie wskutek orzecznictwa sądów administracyjnych część podmiotów

doktoryzujących podniosła tę stawkę do 1923 zł)

Co zamierzam zrobić?



Dobre praktyki

bezpłatność obron prac doktorskich po uprzednim skreśleniu z listy doktorantów
(nieodpłatność wznowienia studiów doktoranckich)

przywrócenie konkursu ETIUDA NCN oraz co najmniej jednego dodatkowego terminu
naboru (w ciągu roku) wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM NCN

utrzymanie nieopodatkowania stypendiów przyznawanych przez NCN

Co zamierzam zrobić?



Dobre praktyki

NIE dla papierologii: 
zagwarantowanie na poziomie ustawowym wymogu cyfryzacji procesu obsługi
studiów doktoranckich (forma papierowa dokumentów jedynie fakultatywna – na
życzenie doktoranta) – m.in. wnioski stypendialne (choćby skany zamiast kserokopii),
procedura rozliczania roku, wystawianie zaświadczeń

włączanie się KRD w postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne na
rzecz doktorantów

Co zamierzam zrobić?



Potrzeby poszczególnych grup
doktorantów

wsparcie dla samorządu doktorantów PAN, jak i w poszczególnych instytutach PAN, 
w pracach nad nowelizacją ustawy o PAN, w tym rozwiązania prawne umożliwiające
wprost przyznawanie środków finansowych na funkcjonowanie samorządu doktorantów
PAN

poprawa sytuacji materialnej doktorantów z uczelni medycznych zaangażowanych 
w zwalczanie pandemii COVID-19 (specjalny dodatek do świadczeń uczelnianych)

pomoc doktorantom uczelni niepublicznych w zabezpieczeniu ich interesów
(regulaminy studiów doktoranckich, umowy doktorant – uczelnia niepubliczna),

Co zamierzam zrobić?



utworzenie ciała konsultacyjnego złożonego z przewodniczących doktoranckich
porozumień branżowych i lokalnych (odgrywającego istotną rolę w wyznaczaniu
kierunków prac KRD)

dostrzeżenie roli doktorantów z mniejszych ośrodków akademickich 
(tą problematyką będzie zajmować się jeden z członków zarządu)

uwzględnienie potrzeb doktorantów zagranicznych (zespół KRD ds. obsługi
doktorantów zagranicznych – pomoc prawna i mechanizm konsultacyjny)

Potrzeby poszczególnych grup
doktorantów

Co zamierzam zrobić?



Wartości
Moje zobowiązania

będę stanowczo stać na straży niezależności i apolityczności KRD;
będę twardo bronić wolności twórczości artystycznej, wolności badań
naukowych, wolności nauczania oraz innych konstytucyjnych praw

będę jednoznacznie opowiadać się za autonomią szkół wyższych 

będę bronić świeckiego, niekościelnego charakteru nauczania
akademickiego.

 i wolności;

– w razie jej zagrożenia ze strony organów władzy publicznej;



KRD jako uczestnik debaty publicznej
Moje zobowiązania

będę kategorycznie sprzeciwiać się przejawom antynaukowości w życiu
publicznym (m.in. ruchy antyszczepionkowe, negowanie zmian klimatycznych,
wydawnictwo Ordo Iuris na liście wydawnictw naukowych MNiSW, mity wokół
pandemii COVID-19, kwestionowanie dorobku ruchu na rzecz praw obywatelskich,
sprowadzanie roli kobiet do funkcji prokreacyjnej);

będę przeciwstawiać się wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć,
orientację seksualną, pochodzenie społeczne czy etniczne (pełnomocnik ds. równego
traktowania, program antydyskryminacyjny KRD – przyjmowanie skarg i wniosków
doktorantów w zakresie równego traktowania i stosowne interwencje w podmiotach
doktoryzujących).



Potrzeby doktorantów
uczynię jednym z priorytetów kwestię zdrowia psychicznego
doktorantów (pełnomocnik ds. zdrowia psychicznego
doktorantów, ogólnopolski monitoring zdrowia psychicznego
doktorantów);

uczynię jednym z priorytetów problemy doktorantów z niepełnosprawnościami
(pełnomocnik ds. doktorantów z niepełnosprawnościami, ogólnopolski
monitoring aktów prawnych w podmiotach doktoryzujących pod kątem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Moje zobowiązania



DEMOKRATYZACJA
I EFEKTYWNOŚĆ

PROCESU
DECYZYJNEGO

PRZYJAZNY 
I

KRYTYCZNY ZESPÓŁ
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

NOWY MODEL
ZARZĄDZANIA KRD

STYL PRACY



NOWY MODEL
ZARZĄDZANIA KRD

Demokratyzacja i efektywność procesu decyzyjnego
przewodniczący KRD jako koordynator prac i moderator, a nie autokrata;
energiczny, sprawny i efektywny tryb prowadzenia obrad – zamiast
wielogodzinnych, rozwlekłych i bezproduktywnych narad;
swoboda decyzyjna po stronie członków zarządu i pełnomocników
zarządu;
dotrzymywanie słowa.



NOWY MODEL
ZARZĄDZANIA KRD

Przyjazny i krytyczny zespół współpracowników
otwartość na krytykę i niechęć do bezrefleksyjnego potakiwania ze strony
współpracowników;
partnerski model relacji między przewodniczącym a członkami zarządu 

przeciwdziałanie wszelkim przejawom braku profesjonalizmu, mobbingu,
mieszania życia prywatnego z zawodowym, plotkarstwa, małostkowości;
równe traktowanie współpracowników.

i pełnomocnikami zarządu;



NOWY MODEL
ZARZĄDZANIA KRD

Styl pracy
pamięć instytucjonalna –
uznanie dla osób zasłużonych
dla społeczności KRD;
transparentyzacja procesu
decyzyjnego;
deliberatywność.



Nie ma co kryć, jestem kociarzem 
i teatromanem. Wychowałem się na

spektaklach Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa
Warlikowskiego w Teatrze Rozmaitości 

w Warszawie. Na niektórych
przedstawieniach zdarzało mi się być
nawet kilkukrotnie. Staram się dużo

czytać. Najczęściej sięgam po literaturę 
z austriackiego, niemieckiego i czeskiego
kręgu kulturowego oraz tę dot. polityki
zagranicznej, opozycji demokratycznej 

w PRL i historii społecznej PRL. 

Kilka słów o mnie
czyli Brzuszczak prywatnie 

Jurek



Ta pasja łączy się z zainteresowaniem polityką,
historią społeczną i polityczną PRL oraz
literaturą. Na zdjęciach dostrzec można kilka
autografów z mojej kolekcji. Najbardziej jestem
dumny z podpisów noblistów (m. in. Lech
Wałęsa, Muhammad Yunus, Mario Vargas Llosa,
Herta Müller, John Maxwell Coetzee), Tadeusza
Mazowieckiego, Vaclava Havla, Karola
Modzelewskiego, Władysława Bartoszewskiego 
i Leszka Kołakowskiego.

kolekcjonowanie autografówMoje pasje



Moje pasje

Jak widać na załączonym zdjęciu, pasja do piłki
nożnej weszła mi w krew wcześniej niż zasady
ortografii.

Piłką nożną interesuję się od dziecka. W wolnym
czasie zdarza mi się oglądać mecze piłkarskie,
rozpisuję symulacje składów i transferów, a historie
drużyn i zawodników znam czasami niemal na
pamięć.

piłka nożna



Czas wolny

rower

spotkania
z przyjaciółmi

basen



Masz
pytania ? FACEBOOK

https://www.facebook.com/

przemyslawbrzuszczak.

TWITTER
https://twitter.com/PBrzuszczak

E-MAIL
przemyslawbrzuszczak@gmail.com

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/prze

mys%C5%82aw-brzuszczak-

71b290195/
Pisz śmiało!



Dziękuję


