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Spotkanie, przywitaniem wszystkich zebranych, otworzył Wiceminister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Pan Wojciech Maksymowicz, informując o posiedzeniu specjalnej komisji sejmowej 
poświęconej tematyce przygotowania uczelni do powrotu do kształcenia. 
 
Pan Minister przekazał głos Przewodniczącemu KRASP, prof. Arkadiuszowi Mężykowi, który 
poinformował zebranych, że w posiedzeniu komisji sejmowej Konferencję Rektorów 
Akademickim Szkół Polskich reprezentował zastępca Przewodniczącego prof. Michał Zasada. 
Ponadto Pan Przewodniczący zaznaczył, że do Biura KRASP nie docierają żadne niepokojące 
sygnały dotyczące sytuacji w uczelniach, a uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 
w szkołach wyższych organizowane są w różnoraki sposób – dominujący jednak jest tryb zdalny. 
Pan Przewodniczący odniósł się także do programu dofinansowania wyposażenia akademików. 
 
Jako kolejny w dyskusji głos zabrał prof. M. Gruchała sygnalizując, że jest pewna grupa uczelni 
medycznych, które mają problemy ze szpitalami nieklinicznymi, które często odmawiają 
wpuszczenia studentów, co powoduje obawy dotyczące realizacji zajęć praktycznych na 
kierunkach lekarskich, pielęgniarskich czy ratownictwa medycznego. KRAUM wydała specjalną 
uchwałę mówiącą o możliwości rozważenia zwiększenia punktów ECTS za zajęcia realizowane 
zdalnie w sytuacji pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju. Pan Przewodniczący KRAUM 
przekazał także zgromadzonym informację na temat angażowania szpitali klinicznych i ich 
personelu medycznego do walki ze skutkami pandemii. 
 
Pan Minister Wojciech Maksymowicz poprosił o zabranie głosu dr. Mieczysława Błońskiego, 
który poinformował zebranych o spotkaniu w Ministerstwie Finansów, na którym poruszana 
była tematyka wsparcia finansowego uczelni publicznych i niepublicznych. Korzystając z okazji, 
dr. Błoński zapytał Panią Minister Annę Budzanowską, która również była obecna na ww. 
spotkaniu, czy do MNiSW dotarły jakieś informacje, ponieważ zaproponowane przez MF 
wsparcie dla uczelni miało zostać uruchomione do końca września. Pani Minister Budzanowska 
przekazała, że sprawdzi tę informację. 
 
Jako kolejny do dyskusji dołączył prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, opisując 
sytuację w Instytutach wchodzących w skład PAN. Przy okazji prof. Jerzy Duszyński skierował 
pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat tego, które 
uczelnie i w jaki sposób prowadzą kształcenie (zdalnie, kontaktowo, hybrydowo). Na zadane 
pytanie odpowiedziała Pani Minister Anna Budzanowska, informując Pana prof. Jerzego 
Duszyńskiego, że najwcześniej Ministerstwo takie dane zbierać będzie w grudniu, kiedy to 
otrzymane dane będą bardziej wiarygodne. 
 
O wypowiedź został poproszony także Przewodniczący Parlamentu Studenckiego – Pan 
Dominik Leżański, który poinformował zebranych o przesłaniu do MNiSW informacji na temat 
usprawnień dotyczących legitymacji studenckich.  



Na koniec spotkania Pani Minister Anna Budzanowska zaapelowała do Przewodniczących 
wszystkich typów uczelni o zabezpieczenie infrastruktury (pomieszczenia, sprzęt) dla 
wykluczonych z kształcenia (z różnych powodów) zarówno nauczycieli akademickich jak 
i studentów. 
 


