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Spotkanie, przywitaniem wszystkich zebranych, otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki – Pan Wojciech Maksymowicz, po czym przekazał głos Ministrowi – Panu 
Przemysławowi Czarnkowi, który w paru zdaniach odniósł się do kilku kwestii: 

• podziękował za wyważone oświadczenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, 

• sytuację związaną z protestami w dobie pandemii ocenił jako nieodpowiedzialną, 

• poprosił o powstrzymanie się od wspomnianych powyżej działań, 

• poinformował o podpisaniu rozporządzenia dotyczącego możliwości zaliczania 
aktywności studentów z kierunków medycznych, działających przy walce z pandemią na 
rzecz praktyk zawodowych. 

 
Po wystąpieniu Pana Ministra Czarnka, Pan Wojciech Maksymowicz rozpoczął dyskusję. 
 
Jako pierwszy chęć zabrania głosu zgłosił prof. Arkadiusz Mężyk – Przewodniczący KRASP, który 
przekazał zgromadzonym, że pojawił się wyważony apel rektorów uczelni poznańskich oraz 
zaznaczył, że deeskalacja trwającego konfliktu jest bardzo ważna. Dodał także, że na kolejny 
dzień zaplanowane jest spotkanie Prezydium KRASP. 
 
Jako kolejna głos zabrała prof. Bogumiła Kaniewska – Przewodnicząca Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich, która zaapelowała o spokój i godne zachowanie. Przekazała obecnym, 
że na piątek zaplanowane jest spotkanie rektorów poznańskich uczelni i jego résumé 
przekazane zostanie do KRASP. W kolejnej części swojego wystąpienia Pani Przewodnicząca 
zgłosiła problem niemożliwości odbycia praktyk zawodowych przez studentów kształcących się 
na kierunkach nauczycielskich, co spowodowane jest  zakazem ze strony szkół podczas 
kształcenia zdalnego. Prof. Bogumiła Kaniewska poprosiła Pana Ministra Czarnka 
o wypracowanie rozwiązania w związku z faktem, iż objął on obydwa resorty, na co otrzymała 
odpowiedź, że problem jest w Ministerstwie znany i trwają nad nim prace. 
 
Chęć dołączenia do dyskusji zgłosił prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk, który 
zasygnalizował problemy występujące w Instytutach PAN oraz zaapelował o zauważenie przez 
Ministerstwo zaangażowania doktorantów. 
 
Pan Wojciech Maksymowicz poinformował zgromadzonych, że do uczelni zostanie przesłane 
pismo z prośbą o wypożyczenie aparatury będącej w ich posiadaniu. 
 
W dalszej części spotkania ponownie głos zabrał Przewodniczący KRASP, który poprosił 
Ministerstwo o utrzymanie możliwości dokonywania zmian w regulaminach studiów 
i organizacji roku akademickiego (tak jak to miało miejsce do 30.09.) oraz zaapelował o wzięcie 
pod uwagę zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych przy ogłaszaniu godzin 
rektorskich. 
 
Pan Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, odnosząc się do pierwszej 
części wypowiedzi Przewodniczącego KRASP, przekazał, że utrzymanie wprowadzania zmian nie 



jest możliwe, ponieważ uprzednio uregulowane było to na poziomie ustawy, na co 
Ministerstwo nie jest gotowe. 
 
Pan Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, przekazał, że odbyło się 
spotkanie z 16 koordynatorami regionalnymi i studenci pozostają do dyspozycji. Dodatkowo 
poparł wypowiedź prof. Bogumiły Kaniewskiej dotyczącą problemów z praktykami w szkołach, 
sygnalizując, że do Parlamentu wpływa dużo tego typu zgłoszeń. Pan Przewodniczący przekazał 
także, że studenci są otwarci na pomoc GIS, jednakże istnieje potrzeba koordynacji w tym 
zakresie. 
 
Do rozmowy dołączył Pan Minister Przemysław Czarnek, który podziękował za wsparcie i troskę, 
poinformował, że kwestia praktyk zostanie załatwiona oraz ponownie zaapelował 
o podejmowanie takich decyzji, które nie będą potęgowały zagrożenia. 
 
Po raz kolejny chęć wystąpienia zgłosił prof. Arkadiusz Mężyk, który tym razem poprosił 
o wypowiedź prof. Tomasza Pietrzykowskiego – koordynatora KRASP w sprawach związanych 
z sytuacją epidemiczną w uczelniach na temat prac wszystkich koordynatorów regionalnych. 
Prof. Tomasz Pietrzykowski zreferował obecnym zebrane od 16 koordynatorów regionalnych 
dane, poinformował o planach utworzenia zaplecza informatycznego oraz zapytał, czy 
Ministerstwo poza przedstawionymi informacjami będzie potrzebowało jakichś innych. 
 
Do zapytania odniósł się Pan Marcin Czaja, który poprosił o pilne zgłaszanie do Ministerstwa 
informacji na temat ognisk zachorowań oraz zamykania uczelni lub ich części. 
 
Do wypowiedzi prof. Tomasza Pietrzykowskiego odnieśli się także Prezes PAN oraz 
Przewodniczący KRASP, którzy zgłosili pomysły na poszerzenie zakresu zbieranych z uczelni 
informacji. 
 
W kolejnej części spotkania Pan Wojciech Maksymowicz przekazał obecnym, że 9 listopada br. 
na uczelniach medycznych rozpocznie się testowanie za pomocą nowej metody pobierania 
materiału do badania, a wstępne dane pokazują, że efektywność może być porównywalna do 
dotychczasowej metody. 
 
Do dyskusji dołączył prof. Marcin Gruchała – Przewodniczący KRAUM, który odniósł się do 
kwestii związanych z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia oraz poinformował 
zgromadzonych, że Minister Zdrowia wystosował do uczelni medycznych pismo z apelem 
o skorzystanie z zapisów wspomnianego rozporządzenia. 
 
Jako kolejna głos zabrała Pani Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr 
Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, która przedstawiła zebranym kwestie planowanej rotacji 
personelu medycznego oraz szkoleń, które realizowane będą w centrach symulacji. 
 
W ostatniej części spotkania Pan Wojciech Maksymowicz wspomniał o uruchomieniu przez 
NAWA pilotażowego programu powrotów polskich lekarzy i pielęgniarek z zagranicy, a Pan 
Dyrektor Marcin Czaja przekazał zebranym, że przez czat przesłał stanowisko ZUS-u na temat 
pracowników odbywających kwarantannę. 
 
Po wypowiedzi Dyrektora Czai, Pan Wojciech Maksymowicz podziękował zebranym za 
obecność, po czym zamknął spotkanie. 
 


