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I. Wstęp 
 
Rok 2019 był czwartym kolejnym, a trzecim i ostatnim pełnym rokiem funkcjonowania władz 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybranych na kadencję 2016–2020 
podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP w czerwcu 2016 r.  
 
W składzie Prezydium KRASP, uformowanym na początku kadencji, nastąpiła w roku 2019 
jedna zmiana. W związku z tragiczną śmiercią rektora Politechniki Opolskiej – prof. Marka 
Tukiendorfa, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, 
przewodnictwo Komisji przejął jej wiceprzewodniczący – prof. Stanisław Bielecki. Skład 
Prezydium, uwzględniający tę zmianę, przedstawiono w załączniku 1.  
 
Skład komisji stałych, komisji powołanych na okres jednej kadencji, Zespołu Bolońskiego 
oraz Komitetu Dobrych Praktyk, ustalony w wyniku kolejnych decyzji Prezydium, które miały 
miejsce w drugiej połowie roku 2016 oraz w latach 2017 i 2018, a także skład Komisji 
Rewizyjnej oraz innych podmiotów działających w ramach KRASP przedstawiono w 
załączniku 2. Najbardziej widoczna zmiana w składzie tych gremiów, która zaszła w roku 
2019, jest związana także z tragicznym wydarzeniem – śmiercią rektora Politechniki 
Gdańskiej – prof. Jacka Namieśnika, zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP 
oraz członka Komisji ds. Dużej Infrastruktury Badawczej KRASP. 
 
W roku 2019 status uczelni członkowskiej KRASP nadano Akademii Sztuki w Szczecinie, a 
pozbawiono tego statusu Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W efekcie 
tych decyzji z końcem roku 2019 status uczelni członkowskiej KRASP miało 108 szkół 
wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół wyższych miało status uczelni 
stowarzyszonej KRASP. 
 
Uchwalona w lipcu 2018 r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła nieco 
przepisy dotyczące KRASP. Zgodnie z przepisami nowej ustawy i w jej rozumieniu – KRASP 
jest obecnie „instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki” (zgodnie 
z przepisami poprzednio obowiązującej ustawy KRASP była „przedstawicielskim organem 
uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki”). Na mocy 
przepisów nowej ustawy organy władzy publicznej zobowiązane są zasięgać opinii KRASP w 
sprawach:  
- zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania 

uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej, 
- projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki,  
- projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 
 
Nowa ustawa zmieniła też status Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
(KRePSZ). Konferencja ta była od roku 2000 stowarzyszonym członkiem zbiorowym KRASP, 
a jej uczelnie członkowskie miały status uczelni stowarzyszonych KRASP. Nowa ustawa 
wymienia tę Konferencję, zmieniając jej nazwę na Konferencja Rektorów Publicznych 
Uczelni Zawodowych (KRePUZ), jako trzecią – obok KRASP i KRZaSP (Konferencja 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich) – konferencję reprezentującą środowisko 
szkolnictwa wyższego i nauki (w poprzednio obowiązującej ustawie wymienione były jedynie 
KRASP i KRZaSP). 
 
Nowelizacja Statutu KRASP, dokonana przez Zgromadzenie Plenarne KRASP 16 listopada 
2018 r., dostosowała Statut do przepisów ustawy, bez wprowadzania zmian w zasadach 
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funkcjonowania naszej Konferencji. Nie wprowadzono także wówczas zasadniczych zmian 
przepisów dotyczących Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, odkładając 
decyzję do chwili przyjęcia przez KRePUZ nowego statutu i ustalenia na tej podstawie 
nowych zasad współdziałania obu Konferencji. Zasady te określono w roku 2019, a znalazły 
one odzwierciedlenie w dokonanej 6 grudnia 2019 r. nowelizacji Statutu KRASP. Konferencja 
Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych utraciła status zbiorowego członka 
stowarzyszonego, a jej uczelnie członkowskie – status uczelni stowarzyszonych KRASP. 
Uczelnie członkowskie KRePUZ, począwszy od roku 2020, mogą ubiegać się o status 
uczelni stowarzyszonych KRASP na zasadach ogólnych, stosowanych wcześniej w 
odniesieniu do uczelni zawodowych, będących członkami KRZaSP lub niebędących 
członkami żadnej konferencji rektorów. 
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II. Charakter i główne kierunki działalności KRASP 
 
Podstawowe formy działalności 
 
Postanowienia nowej ustawy i wynikające z nich regulacje w Statucie KRASP, określające 
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako instytucję przedstawicielską 
środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, odzwierciedlają we właściwy sposób cele i 
charakter działalności KRASP. Choć KRASP prowadziła w roku 2019, tak jak w poprzednich 
latach, przede wszystkim działania na rzecz uczelni akademickich, to jednak nie ograniczała 
się do reprezentowania wyłącznie interesów swoich członków i zabierała głos w sprawach 
istotnych dla całego środowiska akademickiego, a także w kwestiach dotyczących całego 
społeczeństwa. Opinie Konferencji były przedstawiane w formie uchwał, stanowisk i apeli 
Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP, a także oficjalnych pism sygnowanych przez 
Przewodniczącego KRASP. 
 
Działania KRASP były często następstwem inicjatyw podejmowanych przez działające w 
ramach KRASP konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni, komisje KRASP, a 
także wniosków składanych przez rektorów uczelni członkowskich. 
 
Najważniejsze uchwały, stanowiska i inne decyzje podejmowane były – po poprzedzającej 
dyskusji – podczas posiedzeń organów KRASP: Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium. W 
roku 2019 odbyły się dwa posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego oraz trzy posiedzenia 
Prezydium – dwa z nich w połączeniu z posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego (załącznik 
3).  
 
Niemającym dotychczas precedensu, smutnym, a zarazem skłaniającym do refleksji 
elementem łączącym wszystkie te spotkania było uczczenie minutą ciszy pamięci naszych 
kolegów i przyjaciół: w styczniu pożegnaliśmy w ten sposób zmarłego w wyniku tragicznych 
wydarzeń Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska, byłego prorektora Uniwersytetu 
Gdańskiego, w maju – rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieślnika, a w grudniu – 
rektora Politechniki Opolskiej, prof. Marka Tukiendorfa. 
 
Oficjalne dokumenty – uchwały, stanowiska i apele, będące wynikiem działalności 
Zgromadzenia Plenarnego KRASP i Prezydium KRASP w roku 2019 są wymienione w 
załączniku 4. 
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP – z wyjątkiem tych, które dotyczą 
wewnętrznych spraw KRASP – kierowane były do właściwych adresatów; stosownie do 
treści i wagi sprawy – do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, właściwych ministrów, 
przewodniczących klubów parlamentarnych, przewodniczących komisji parlamentarnych, 
przedstawicieli innych organów władzy państwowej oraz instytucji i organizacji działających 
w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także były przekazywane do wiadomości 
publicznej.  
 
Z roku na rok rośnie rola i wymiar zadań realizowanych przez komisje stałe i inne podmioty 
funkcjonujące w strukturze KRASP, wymienione w załączniku 2. Informacje o działalności 
oraz inne materiały dotyczące poszczególnych komisji są umieszczone na witrynie KRASP. 
Wybrane aspekty działalności niektórych komisji są przedstawione w dalszej części 
sprawozdania. 
  



4 
 

Główne kierunki działalności 
 
Działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich obejmowała w roku 2019 – 
podobnie jak w latach ubiegłych – przede wszystkim realizację zadań statutowych, w 
szczególności kontynuowanie działań uznanych za priorytetowe w kadencji 2016–2020. 
Podjęta na posiedzeniu Prezydium KRASP 17 listopada 2016 r. uchwała rozszerzyła i nieco 
zmodyfikowała przyjęte w poprzedniej kadencji ustalenia dotyczące priorytetowych obszarów 
działalności Konferencji, definiując je w następujący sposób: 
- działania na rzecz nadania edukacji (w tym szkolnictwu wyższemu), nauce i kulturze 

odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów społeczno-gospodarczych i stworzenie im 
– przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali 
realizowanych zadań – właściwych warunków rozwoju, gwarantujących:  
- wysoką jakość kształcenia studentów i ich właściwe przygotowanie do 

funkcjonowania w zorientowanym na wiedzę społeczeństwie obywatelskim,  
- godny status i warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników 

uczelni, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wzrostu realnych wynagrodzeń; 
- śledzenie i komentowanie projektów we wszystkich fazach procesu tworzenia nowych 

aktów prawnych oraz składanie własnych propozycji rozwiązań legislacyjnych 
dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza w związku z przygotowywaniem 
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym; 

- zdecydowane poprawienie skuteczności procesów komunikacji społecznej w poczuciu 
odpowiedzialności za kształcenie przyszłych pokoleń oraz upowszechnianie przesłania o 
kluczowym znaczeniu nauki i szkolnictwa wyższego dla rozwoju kraju; 

- działania na rzecz podtrzymywania etosu akademickiego oraz promocji zasad etyki 
zawodowej i dobrych praktyk w uczelniach; 

- umacnianie pozycji KRASP w kraju i za granicą; budowanie prestiżu KRASP w opinii 
publicznej oraz wśród polityków; 

- wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a 
zwłaszcza integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w 
ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, m.in. przez działania na rzecz powołania Polskiej Agencji Wymiany 
Akademickiej; 

- podejmowanie i wspieranie inicjatyw – w zakresie kształcenia i badań naukowych – 
zmierzających do zintegrowania uczelni akademickich z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, zwłaszcza przez realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych 
wspierających proces rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;  

- działania na rzecz uczelni członkowskich, m.in. w zakresie zapewnienia rektorom i innym 
członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, 
szkoleniowego i doradczego; 

- pozyskiwanie odpowiednich środków umożliwiających profesjonalną realizację ww. 
zadań. 

 
Istotnym, nowym zadaniem KRASP uwidocznionym na tej liście stało się pozyskiwanie 
odpowiednich środków umożliwiających realizację coraz szerszego spektrum innych zadań. 
Dodatkowe środki stały się niezbędne m.in. w związku ze znacznym rozszerzeniem zakresu 
działalności KRASP na arenie międzynarodowej i potencjalnymi szkodami w przypadku 
konieczności ograniczenia tej aktywności – utratą osiągniętej dużym wysiłkiem pozycji w 
środowisku międzynarodowym. Podjęte przez KRASP działania zmierzające do zapewnienia 
stabilnej sytuacji finansowej KRASP są omówione w punkcie VI. 
 
W dalszej części sprawozdania omówione zostaną zrealizowane w roku 2019 
przedsięwzięcia związane z określonymi przez Prezydium priorytetowymi kierunkami 
działalności i innymi zadaniami.  
 
Występujące w tekście daty, jeśli ograniczają się do podania dnia i miesiąca, odnoszą się do 
roku 2019. W przypadku gdy w roku 2019 dokonano zmian (nazw uczelni, składu komisji 
KRASP itp.), informacje podane w sprawozdaniu odzwierciedlają stan z 31 grudnia 2019 r. 
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III. Działalność na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa wyższego, nauki i 

kultury  
 
Działania na rzecz określenia kierunków rozwoju i odpowiedniego ukształtowania aktów 
prawnych regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w całym, ponaddwudziestoletnim 
okresie swojego funkcjonowania wielokrotnie inicjowała i angażowała się w przedsięwzięcia 
reformatorskie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Efektem naszych działań było 
m.in. przyjęcie przez KRASP w roku 2009 projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 
2010–2020”, a w roku 2015 „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” 
opracowanego na zlecenie KRASP przez Fundację Rektorów Polskich.  
 
W bieżącej kadencji KRASP wniosła istotny wkład w kształtowanie nowej ustawy 
zmieniającej – w intencji jej twórców – w istotny sposób funkcjonowanie systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki, tzw. ustawy 2.0. Merytorycznym zapleczem działań KRASP związanych z 
ustawą 2.0 była powołana na okres kadencji 2016-2020 Komisja ds. Strategicznych 
Problemów Szkolnictwa Wyższego, ściśle współpracująca w tym zakresie z Komisją ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych.  
 
Zakończenie w lipcu 2018 r. procesu legislacyjnego nie zakończyło aktywności KRASP 
związanej z nową ustawą. Uczelnie stanęły bowiem przed poważnym wyzwaniem wdrożenia 
jej przepisów, a ściślej przepisów dwóch ustaw: ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce oraz związanej z nią ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, a także przepisów aktów wykonawczych związanych z tą ustawą (tymi 
ustawami).  
 
Zapoczątkowane w drugiej połowie 2018 r. i kontynuowane w roku 2019 działania KRASP 
związane z wdrażaniem reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczyły: 
- interpretacji przepisów ustawy, 
- propozycji zmian przepisów ustawy w drodze jej nowelizacji, 
- przepisów rozporządzeń wydawanych na podstawie delegacji zawartej w ustawie. 

 
W procesie tym – podobnie jak to miało miejsce przy tworzeniu kolejnych wersji projektu 
ustawy 2.0 – oprócz oficjalnych dokumentów (uchwał, stanowisk) przyjmowanych przez 
organy KRASP, postulaty KRASP stanowiły przedmiot dyskusji podczas mniej lub bardziej 
formalnych spotkań przedstawicieli KRASP z kierownictwem MNiSW, niekiedy z udziałem 
przedstawicieli innych kluczowych organizacji reprezentujących społeczność akademicką.  
 
Co więcej, wobec wykluczenia przez Ministerstwo możliwości nowelizacji ustawy przed 
wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 r., minister Jarosław Gowin zaproponował – 
jako metodę „radzenia sobie” z przepisami, które budzą wątpliwości lub problemy 
interpretacyjne – przyjmowanie uzgodnionych interpretacji tych przepisów, ukształtowanych 
m.in. w wyniku praktycznych doświadczeń związanych z wdrażaniem ustawy. Praktyka ta, 
zapoczątkowania przyjęciem przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w listopadzie 2018 r. 
uchwały w sprawie przepisów ustawy dotyczących stosowania ograniczeń wiekowych oraz 
zasad łączenia funkcji, była kontynuowana w roku 2019. Dotyczyła ona zwłaszcza regulacji, 
które istotnie utrudniają funkcjonowanie uczelni, a których zmiana nie budzi kontrowersji. 
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Rozwiązanie niektórych problemów w drodze interpretacji niefortunnych przepisów ustawy 
nie wyklucza silnie artykułowanej przez KRASP potrzeby jej nowelizacji. Dało temu wyraz 
Zgromadzenie Plenarnego KRASP, podejmując 16 listopada 2018 r. uchwałę w sprawie 
konieczności nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  
 
W pierwszej połowie 2019 r. do KRASP kierowane były, w szczególności przez rektorów 
uczelni członkowskich, liczne uwagi dotyczące mankamentów ustawy i związanych z nią 
aktów wykonawczych oraz propozycje zmiany obowiązujących przepisów. Uwagi te 
przekazywane były do Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego 
KRASP, która – we współdziałaniu z Komisją ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – 
dokonała ich zestawienia i analizy. Na tej podstawie, po konsultacjach z władzami KRASP, 
Komisja opracowała listę zasadniczych postulatów dotyczących zmian, które mogłyby być 
wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy. Lista ta została przekazana ministrowi 
Jarosławowi Gowinowi. Niektóre z tych postulatów były też przedstawione i stały się 
przedmiotem dyskusji z udziałem wiceministra Wojciecha Maksymowicza na grudniowym 
posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego. Propozycje Komisji zostały w wyniku tej dyskusji 
uzupełnione m.in. o postulaty zgłoszone przez uczestników posiedzenia Prezydium i 
Zgromadzenia Plenarnego, w tym postulaty przedstawione przez Parlament Studentów RP. 
 
Kompleksowa analiza przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonana 
przez członków Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 
obejmująca m.in. propozycje interpretacji przepisów i propozycje rozwiązania wielu 
zidentyfikowanych w procesie wdrażania ustawy problemów, stała się przedmiotem 
obszernej publikacji „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz” (Wydawnictwo 
Wolters Kluwer, październik 2019 r.), przygotowanej pod redakcją naukową 
przewodniczącego Komisji – prof. Jerzego Woźnickiego.  
 
Obok wkładu w proces interpretowania i proponowania zmian przepisów ustawy 2.0 KRASP 
była zaangażowana w działania prowadzące do przygotowywania i opiniowania kluczowych 
rozporządzeń związanych z tą ustawą. Większość tych rozporządzeń została wydana w roku 
2018, na rok 2019 przeciągnęły się jednakże prace nad wzbudzającymi wiele emocji 
rozporządzeniami dotyczącymi oceny działalności naukowej: 
- rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, wydanym w lutym 

2019 r., 
- rozporządzeniem w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych 

oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji  
międzynarodowych, które było wprawdzie wydane w listopadzie 2018 r., lecz – ze 
względu na powszechną krytykę ze strony środowiska akademickiego – zostało 
znowelizowane w listopadzie 2019 r. 

 
Działania na rzecz odpowiedniego ukształtowania innych aktów prawnych regulujących 
funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne obszary funkcjonowania 
państwa 
 
Udział w procesie związanym z tworzeniem i wdrażaniem ustawy 2.0 stanowił oczywiście 
jedynie jeden aspekt prowadzonej przez KRASP w roku 2019 działalności odnoszącej się do 
prac legislacyjnych. Stale rośnie bowiem liczba przesyłanych nam przez różne organy 
administracji centralnej – z prośbą o opinię – projektów aktów prawnych dotyczących 
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a w wielu przypadkach wykraczających poza ten 
obszar.  
 
W roku 2019 przygotowaliśmy łącznie 62 opinie odnoszące się do projektów aktów prawnych 
(załącznik 5). 
 
Zestawienie w załączniku 5 obejmuje jedynie opinie dotyczące projektów ustaw i 
rozporządzeń, w tym następujących, istotnych dla funkcjonowania uczelni aktów prawnych: 
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- projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy – Przepisy 
wprowadzające – Prawo zamówień publicznych, 

- projekt rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela, 

- projekt rozporządzenia określającego algorytm podziału subwencji (rozporządzenia w 
sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z 
utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr 
powietrznych), 

 
Opiniodawcze działania KRASP miały znacznie szerszy zakres niż to wynika z zestawienia w 
załączniku 5; obejmowały m.in. opracowanie – na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej – 
kilkunastu opinii dotyczących wniosków o włączenie rozmaitych kwalifikacji rynkowych do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Projekty opinii przygotowywały najczęściej komisje stałe (w wielu przypadkach – więcej niż 
jedna komisja), a niekiedy także – konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni. 
Projekty ustaw, będące często inicjatywami poselskim, opiniowała najczęściej Komisja ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. W związku z dużą aktywnością legislacyjną 
Ministerstwa Edukacji Narodowej dużo pracy miała w roku 2019 Komisja ds. Kształcenia 
KRASP, wspierana przez Zespół Boloński KRASP. 
 
Przygotowane opinie przekazywane były jako opinie KRASP, opinie komisji lub opinie 
konferencji rektorów uczelni określonego typu. 
 
W związku z prowadzoną działalnością opiniodawczą przedstawiciele KRASP brali aktywny 
udział w często zwoływanych posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych, 
rozpatrujących opiniowane uprzednio projekty aktów prawnych.  
 
Działania na rzecz zapewnienia właściwych warunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki 
i kultury 
 
Zasadniczym warunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury jest odpowiedni 
poziom finansowania tych obszarów działalności państwa ze środków publicznych. Dlatego 
w trakcie dyskusji dotyczących tworzenia i wprowadzenia w życie ustawy 2.0 przedstawiciele 
KRASP wielokrotnie podkreślali, że warunkiem efektywnego wprowadzenia w życie nowych 
regulacji oraz osiągnięcia celów sformułowanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, przedstawionym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, jest znaczne 
zwiększenie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. 
 
Podobne stanowisko w tej kwestii prezentowało MNiSW, co znalazło odzwierciedlenie w 
przepisach ustawy, określających poziom corocznego waloryzowania środków finansowych 
planowanych w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki oraz w 
apelach ministra Jarosława Gowina o wsparcie przez środowisko akademickie starań 
Ministerstwa o dodatkowe środki, niezbędne na wdrożenie reformy systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki. 
 
Z dużym niepokojem przyjęliśmy w tym kontekście regulację, zawartą w zaakceptowanym w 
kwietniu 2019 r. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 
2019–2022, w części dotyczącej aktualizacji Planu Konwergencji, która mówi o „konieczności 
przesunięcia w czasie ścieżek wydatków zdeterminowanych w niektórych ustawach 
sektorowych”. 
 
W „Apelu do Parlamentu i Rządu RP”, przyjętym 31 maja przez Zgromadzenie Plenarne 
KRASP, zwróciliśmy się zatem o respektowanie przyjętych w ustawie 2.0 regulacji 
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dotyczących reguły waloryzacyjnej, a w szczególności o niestosowanie przewidywanej w 
Planie Konwergencji możliwości blokowania lub przesuwania w czasie sztywnych wydatków 
państwa w odniesieniu do środków krytycznie niezbędnych dla powodzenia wdrożenia 
działań przewidzianych w tej ustawie. Zwróciliśmy też uwagę na to, że nierespektowanie 
przyjętych w ustawie 2.0 regulacji byłoby złamaniem zawartej umowy społecznej i 
prowadziłoby do utraty zaufania środowiska akademickiego i szerokich kręgów społecznych 
z nim związanych do Rządu RP. 
 
Działania te przyniosły pewien efekt. Z satysfakcją odnotowaliśmy decyzję o wyłączeniu 
klauzuli ograniczającej wydatki budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę w roku 2020 
i w kolejnych latach oraz zabezpieczenie kwoty ponad 916 mln zł na podwyżki dla 
pracowników uczelni w roku 2019. Zwiększenie budżetu nauki i szkolnictwa wyższego na rok 
2020 w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiło jednak w stopniu niesatysfakcjonującym 
ani kierownictwo MNiSW ani – tym bardziej – środowisko akademickie. Zwiększenie poziomu 
finansowania odczują zapewne w największym stopniu uczelnie będące beneficjentami 
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 
 
Nowa ustawa zmieniła znacząco sposób finansowania uczelni, wprowadzając od roku 2019 
finansowanie w formie subwencji. Zaproponowany przez MNiSW projekt zasad podziału 
między uczelnie środków przekazywanych w tej formie uwzględnił część uwag przekazanych 
przez KRASP w formie uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 16 listopada 2018 
r. 
 
Istotne w tych warunkach stało się – o czym także była mowa w ww. uchwale – jak 
najszybsze przekazanie uczelniom środków finansowych na wypłatę od 1 stycznia 2019 r. 
wynagrodzeń, których wysokość wzrosła w związku z przepisami rozporządzenia w sprawie 
wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 
publicznej, determinującego wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach. 
 
O ile w przypadku większości uczelni środki te zostały przekazane we właściwym czasie, z 
niezrozumiałych powodów przez wiele miesięcy nie otrzymywały ich uczelnie artystyczne, 
podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Było to przedmiotem w różnej formie 
realizowanych interwencji KRASP, wspierających zabiegi Konferencji Rektorów Uczelni 
Artystycznych. 
 
Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz poszczególnych uczelni, przedmiotem troski KRASP jest zapewnienie 
godnego statusu i warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników 
uczelni. Wiąże się to z koniecznością zagwarantowania odpowiedniego poziomu 
wynagrodzeń.  
 
Kwestia systematycznego zwiększania wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki 
była przedmiotem wspólnego pisma przewodniczących KRASP i RGNiSW, wystosowanego 
w czerwcu do Premiera Mateusza Morawieckiego. 
 
Zwiększeniu poziomu wynagrodzeń nauczycieli akademickich miał służyć przepis ustawy 
2.0, stwierdzający, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi 
działalność twórczą o indywidualnym charakterze, a całe jego wynagrodzenie zostaje objęte 
50-proc. kosztami uzyskania przychodów. 
 
Nasz poważny niepokój wzbudziła w związku z tym otrzymana pod koniec grudnia 2018 r. 
korespondencja, zawierającą informację Ministerstwa Finansów o rozpoczęciu konsultacji 
podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 
50-proc. kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia z tytułu rozporządzania 
prawami autorskimi oraz przedłożonym przez Ministerstwo Finansów projektem tej 
interpretacji.  
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Na posiedzeniu Prezydium KRASP w styczniu 2019 r. przyjęliśmy opinię, opracowaną przez 
Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, zgodną z 
interpretacją przepisów przedstawioną przez obecnego na posiedzeniu wiceministra 
Sebastiana Skuzę, zawartą w dotyczącym tej sprawy piśmie ministra Jarosława Gowina do 
minister Teresy Czerwińskiej. W ślad za tym wysłano do rektorów pismo informujące o tej 
interpretacji wraz z propozycją jej stosowania.  
 
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo ministra Jarosława Gowina, która została 
przekazana rektorom uczelni członkowskich KRASP 18 lutego 2019 r., wskazuje na to, że 
sprawa została ostatecznie wyjaśniona zgodnie z postulatami środowiska akademickiego i 
regulacjami zawartymi w ustawie 2.0. 
 
Działalność interwencyjna 
 
Nieodłącznym elementem aktywności KRASP jest podejmowanie działań o charakterze 
interwencyjnym, niekiedy w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji w odpowiedzi na 
inicjatywy władz sprzeczne z interesem środowiska akademickiego. 
 
W 2019 roku wiele tego typu działań wiązało się ze sferą finansowania uczelni. 
 
W związku z pojawiającymi się różnymi interpretacjami dotyczącymi sposobu wykorzystania i 
rozliczania dotacji podmiotowych przeznaczonych m.in. na utrzymanie aparatury naukowo-
badawczej, stanowiska badawczego lub specjalistycznej infrastruktury informatycznej 
Prezydium przyjęło stanowisko, w którym uznało, że z otrzymanych dotacji można 
finansować wszystkie wydatki bieżące poniesione w danym okresie rocznym wskazanym w 
decyzji, a data wydania decyzji nie ma znaczenia. Zostało ono przekazane Ministrowi Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
 
Interwencje dotyczyły też propozycji niekorzystnych dla uczelni rozwiązań w systemie 
finansów państwa, a w szczególności: 
 
a) proponowanego przez Ministerstwo Finansów jednolitego planu kont 
 

Kwestia ta była przedmiotem korespondencji KRASP adresowanej do:  
- Premiera Mateusza Morawieckiego (18 czerwca), przekazanej do wiadomości 

ministra Jarosława Gowina i Ministra Finansów,  
- Piotra Nowaka – Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (6 września), 
- ministra Jarosława Gowina (6 września). 
W wyniku tych interwencji reprezentanci KRASP zostaną włączeni w prowadzone przez 
Ministerstwo Finansów prace nad nowymi regulacjami. 
 

b) zmiany w ustawie o finansach publicznych, nakładającej na uczelnie dodatkowe 
obowiązki 

 
Sprawa ta była przedmiotem pisma do ministra Jarosława Gowina dotyczącego 
wyłączenia uczelni publicznych spod działania proponowanych regulacji, m.in. obowiązku 
sporządzania planu operacyjnego (1 sierpnia). 
 

c) zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych  
 

Sprawa ta była przedmiotem pisma do ministra Jarosława Gowina dotyczącego 
zwolnienia uczelni publicznych z podatku od nieruchomości (18 listopada). 
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Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia 
 
Systematyczne działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia prowadzi 
działająca pod patronatem KRASP Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia (FJK), 
ustanowiona w roku 2012 przez fundatora – prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow. 
 
Jedną z form działalności Fundacji jest organizowanie różnego rodzaju szkoleń 
przeznaczonych dla społeczności akademickiej uczelni członkowskich KRASP. W roku 2019 
działalność ta obejmowała przede wszystkim warsztaty konsultacyjne dla samorządów 
studenckich w zakresie ewaluacji dydaktyki. Fundacja patronowała także projektom 
związanym ze studenckim ruchem naukowym: Ogólnopolskiemu Konkursowi Kół Naukowych 
StRuNa 2019 oraz Kongresowi Kół Naukowych IKONA "Nauka w mediach". 
 
Naturalnym partnerem i sojusznikiem KRASP w działaniach na rzecz zapewniania wysokiej 
jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna (PKA). Nowe kierownictwo PKA 
konsekwentnie realizuje zmiany w modelu funkcjonowania PKA w kierunku zgodnym ze 
sformułowanym przez KRASP postulatem nadania akredytacji takiej formy, która służyć 
będzie przede wszystkim promowaniu najlepszych rozwiązań i sprzyjać rozwojowi kultury 
jakości kształcenia, w duchu przyjętej w roku 2015 nowej wersji „Standardów i wskazówek 
dotyczących zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” 
(European Standards and Guidelines – ESG). 
 
W roku 2019 dobiegła końca kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W związku z 
rozpoczęciem akcji naboru zgłoszeń kandydatur na członków PKA na kolejną kadencję 
(2020–2023) Prezydium KRASP postanowiło, aby Konferencja – jako jeden z podmiotów 
uprawnionych do zgłaszania kandydatów – przyjęła następujący sposób działania w tej 
sprawie: 
a) uczelnie – jako podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów – przekazują swoje 

propozycje kandydatów bezpośrednio do Ministerstwa, 
b) każda uczelnia członkowska KRASP może uzyskać poparcie Konferencji dla jednego ze 

zgłoszonych przez siebie kandydatów. 
 
Działania związane z jakością kształcenia stanowią też istotny obszar aktywności Zespołu 
Bolońskiego KRASP. W listopadzie z inicjatywy Zespołu odbyła się konferencja „Proces 
Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”, współorganizowana przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji. Jednym z motywów przewodnich wystąpień było zwrócenie 
uwagi na obserwowany w ostatnich latach proces przywracania sprawom kształcenia i jego 
jakości należnego miejsca wśród priorytetów działalności uczelni.  
 
Z inicjatywy Zespołu Bolońskiego, KRASP – obok MNiSW i Uniwersytetu Otwartego UW – 
stała się organizacją wspierającą koordynowaną przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych 
kampanię społeczną „Dni uczenia się dorosłych 2019”, mającą na celu pomoc dorosłym w 
kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się.  
 
Szczególnie ważnym aspektem działań projakościowych obejmujących cały system edukacji 
są działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia nauczycieli. W tym kontekście 
istotna stała się inicjatywa przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych 
powołania Zespołu ds. jakości kształcenia nauczycieli. W odpowiedzi na tę propozycję, na 
mocy decyzji Prezydium KRASP, utworzony został Zespół pod przewodnictwem dr hab. 
Bożeny Stawoskiej-Jundziłł z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, działający 
pod patronatem KRASP na podobnych warunkach jak komisje działające „przy KRASP”. 
 
Tematyka kształcenia nauczycieli była jednym z głównych punktów porządku obrad 
majowego posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP, na którym przedstawiono m.in. 
informację o działaniach Zespołu. 
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Innym aspektem działań projakościowych dotyczącym systemu oświaty, istotnym także w 
kontekście kształcenia nauczycieli, była dokonana przez Konferencję Rektorów Uczelni 
Pedagogicznych – w następstwie dyskusji na posiedzeniu Prezydium KRASP – analiza 
jakości materiałów dydaktycznych używanych w systemie oświaty, a zwłaszcza treści 
podręczników dla szkół. Wskazała ona na istotne mankamenty podręczników do historii, 
przyrody i biologii. Wyniki tej analizy przekazano m.in. Ministrowi Edukacji Narodowej. 
 
Zaangażowanie w sprawy publiczne 
 
Miarą znaczenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest jej obecność w 
życiu publicznym – działanie na rzecz interesu publicznego przez zaangażowanie w sprawy 
niezwiązane bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym i nauką. Zdajemy sobie bowiem 
sprawę, że naszą powinnością jest docieranie z wyraźnym przekazem nie tylko do całego 
środowiska akademickiego, a także do całego społeczeństwa. 
 
Działania takie są szczególnie istotne w związku z nasilającymi się w Europie i poza nią 
przejawami nacjonalizmu, populizmu, nietolerancji i radykalizacji poglądów, szerzeniem 
pseudonauki i pseudofaktów oraz innymi zagrożeniami dla kultury demokracji i nauki. 
 
Sprawa przyszłości Europy przewija się w treści opublikowanego 15 maja wspólnego apelu 
KRASP i Parlamentu Studentów RP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
KRASP i PSRP zwrócili się w nim do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do 
członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni, z apelem o 
powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
 
Obecność KRASP w życiu publicznym przejawia się m.in. w reagowaniu na bieżące 
wydarzenia w kraju. Taki charakter miały: 
- Stanowisko w sprawie wydarzeń ostatnich dni – dokument przyjęty na posiedzeniu 

Prezydium KRASP 18 stycznia, nawiązujący do tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska – 
Pawła Adamowicza i wystosowany z upoważnienia Prezydium list otwarty 
Przewodniczącego KRASP do Jerzego Owsiaka dotyczący tego wydarzenia, 

- Stanowisko w sprawie strajku środowiska nauczycielskiego – dokument przyjęty (w trybie 
korespondencji elektronicznej) przez Prezydium KRASP 8 kwietnia,  

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy z 12 grudnia 2019 roku o 
zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym 
oraz niektórych innych ustaw – dokument przyjęty (w trybie korespondencji 
elektronicznej) przez Prezydium KRASP 20 grudnia, przesłany m.in. do Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Sejmu i 
Marszałka Senatu RP oraz do mediów. 

 
Reagowaliśmy także na wydarzenia związane z wystąpieniami dotykającymi kwestii wartości 
w debacie publicznej. Taki charakter miały: 
- Stanowisko w sprawie oświadczenia rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu dotyczącego „języka nienawiści w debacie publicznej”, przyjęte przez 
Prezydium KRASP (w trybie korespondencji elektronicznej) 20 sierpnia, 

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie zachowania podstawowych wartości w 
debacie publicznej, w reakcji na działania będące następstwem publikacji przez prof. A. 
Nalaskowskiego (UMK) felietonu dotyczącego marszy równości, przyjęte przez 
Prezydium KRASP (w trybie korespondencji elektronicznej) 23 września. 

 
Działanie na rzecz interesu publicznego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania 
powołanej na początku bieżącej kadencji nowej komisji stałej KRASP – Komisji ds. 
Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej, działającej pod przewodnictwem prof. Andrzeja 
Eliasza. Komisja ta, wspólnie z Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka 
Dietricha oraz Uniwersytetem Warszawskim zorganizowała 11 stycznia konferencję „Lęk 
przed „obcymi” i wrogość wobec nich”, nawiązującą do inicjatywy „Universities for 
Enlightenment” (o inicjatywie tej jest mowa w punkcie poświęconym sprawom 
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międzynarodowym). Kolejna konferencja poświęcona sprawom będącym przedmiotem 
debaty publicznej – „Zmiany klimatu i jego następstwa”, zorganizowana została 26 listopada 
w SGGW.  
 
Zmiany klimatu i następstwa tego procesu były wcześniej przedmiotem „Apelu KRASP o 
podjęcie pilnych, skutecznych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy”, 
ogłoszonego 27 września 2019 r., skierowanego przede wszystkim do Rządu RP (Apel został 
przesłany m.in. Prezesowi Rady Ministrów). 
 
Na grudniowym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego przewodniczący Komisji ds. 
Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP – prof. Andrzej Eliasz, komentując 
niepokojące dane zawarte w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich „Doświadczenie 
molestowania wśród studentek i studentów”, zwrócił uwagę na szerszy kontekst tego 
zagadnienia, tzn. rolę uczelni we właściwym przygotowaniu studentów do życia w 
społeczeństwie. Jest to istotne zwłaszcza wobec szerzącej się „kultury rozmytych racji” i 
wyrażanego powszechnie – także przez osoby posiadające wykształcenie wyższe – 
sceptycyzmu wobec nauki i jej osiągnięć.  
 
Przeciwdziałanie nasilającemu się szerzeniu pseudonauki i rozpowszechnianiu 
pseudofaktów stanowiło inspirację dla ogólnoświatowej inicjatywy organizowania Marszów 
dla Nauki (inicjatywa March for Science). Celem marszów, zapoczątkowanych w 2017 roku 
przez organizacje pozarządowe, jest przypomnienie rządzącym i opinii publicznej o 
kluczowej roli nauki dla rozwoju społeczeństw, będących też wyrazem protestu przeciwko 
negatywnemu postrzeganiu nauki, dyskredytowaniu, a niekiedy wręcz negowaniu jej 
osiągnięć. KRASP aktywnie wspiera organizatorów tych marszów, zachęcając środowisko 
akademickie do włączenia się w ich organizację i szeroki udział. Podczas Marszu, który 
odbył się w 12 maja w Warszawie, zebrani wysłuchali wystąpienia Przewodniczącego 
Komisji ds. Nauki KRASP – prof. Marka Krawczyka. 
 
KRASP zabiera także często glos w sprawach dotyczących oświaty. W roku 2019 okazję ku 
temu stanowiło 20-lecie systemu powszechnych egzaminów przygotowywanych i 
organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W przyjętej 5 grudnia uchwale, 
Prezydium KRASP – wskazując na istotną rolę tego systemu w kształtowaniu pożądanych 
kompetencji młodzieży szkolnej – wyraża uznanie i wdzięczność wszystkim osobom 
zaangażowanych w jego stworzenie, ciągłe doskonalenie i sprawne funkcjonowanie. Jako 
przykład skuteczności oddziaływana tego systemu na proces kształcenia wskazaliśmy 
sukcesy uczniów polskich gimnazjów w prowadzonych przez OECD badaniach kompetencji 
15-latków (PISA); według danych zawartych w ogłoszonym dwa dni wcześniej raporcie, 
zawierającym wyniki badań przeprowadzonych w 2018 roku, znajdują się oni – ze względu 
na posiadane umiejętności – w ścisłej światowej czołówce. 
 
Jeszcze inną formą zaangażowania KRASP w sprawy publiczne jest udział przedstawicieli 
Konferencji i prezentacja opinii środowiska akademickiego w przedsięwzięciach inicjowanych 
przez instytucje z otoczenia gospodarczo-społecznego uczelni, niezwiązanych bezpośrednio 
ze szkolnictwem wyższym. Znaczną aktywność w tym zakresie przejawia Komisja ds. 
Innowacji i Współpracy z Gospodarką KRASP. Jej przewodniczący – rektor Lech Dzienis 
reprezentuje KRASP m.in. w pracach utworzonej z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W wyniku aktywności 
Komisji i jej przewodniczącego Konferencja nasza została honorowym współorganizatorem 
Szczytu Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej – międzynarodowego spotkania z udziałem 
ok. 1000 przedstawicieli samorządów, biznesu i uczelni z ok. 30 krajów, które odbyło się we 
wrześniu w Warszawie. 
 
Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami 
 
Oprócz utrzymywania – mających zasadnicze znaczenie dla skuteczności działań na rzecz 
rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki – odpowiednich relacji z Ministerstwem Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego oraz innymi podmiotami władzy państwowej (komisje i podkomisje 
Parlamentu RP) i administracji centralnej (inne ministerstwa), Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich realizuje swoje cele współpracując z wieloma innymi 
instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w sprawy szkolnictwa wyższego i nauki. 
 
Tak jak dotychczas, w roku 2019 bardzo dobrze układała się współpraca z Radą Główną 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnej kadencji Rady (2018–2021) w jej składzie jest 12 
przedstawicieli Konferencji, wyłonionych przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w wyborach 
przeprowadzonych w listopadzie 2017 roku. W wyniku wewnętrznych decyzji Rady, 
przedstawiciele KRASP sprawują w niej główne funkcje. Przewodniczącym Rady jest prof. 
Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski), a jednym z dwóch wiceprzewodniczących – 
prof. Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Komisjom Rady przewodniczą 
członkowie wyłonieni przez KRASP:  
- Komisji Kształcenia – prof. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), 
- Komisji Ekonomiczno-Prawnej – prof. Jan Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu), 
- Komisji Nauki – prof. Bronisław Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu). 
W skład Prezydium Rady wchodzą ponadto: prof. Tomasz Miczka (Akademia Muzyczna im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach) i prof. Janusz Żmija (Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie) – byli członkowie Prezydium KRASP. 
 
Prof. Zbigniew Marciniak – jako stały gość posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego 
KRASP – na bieżąco informował rektorów o najważniejszych działaniach i wynikach prac 
RGNiSW. W posiedzeniach organów KRASP uczestniczyli też członkowie Rady, a zarazem 
członkowie Prezydium KRASP: prof. Wiesław Banyś, prof. Bronisław Marciniak i prof. 
Tomasz Szapiro. Formalnie reprezentujący KRASP na posiedzeniach Rady prof. Marek 
Krawczyk oraz inni przedstawiciele KRASP zapraszani na te posiedzenia mieli natomiast 
okazję uczestniczyć w toczących się dyskusjach i prezentować na forum Rady stanowisko 
Konferencji. W efekcie tych kontaktów niemal we wszystkich kluczowych dla uczelni 
kwestiach, w których istotny był głos środowiska akademickiego, KRASP i RGNiSW 
prezentowały podobne stanowisko. Było to szczególnie istotne w działaniach związanych z 
wdrażaniem ustawy 2.0 oraz działaniach na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu 
finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, takich jak wcześniej wspomniane wspólne pismo 
przewodniczących KRASP i RGNiSW dotyczące systematycznego zwiększania 
wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki, wystosowane w czerwcu do Premiera 
Mateusza Morawieckiego. 
 
Szczególne relacje łączą Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich z Fundacją 
Rektorów Polskich (FRP). Istotne dla KRASP znaczenie mają zwłaszcza działania FRP o 
charakterze eksperckim, informacyjnym i szkoleniowym, służące przede wszystkim 
uczelniom członkowskim Konferencji. W roku 2019 FRP odegrała kluczową rolę w 
następujących przedsięwzięciach: 
- organizowanie i wspieranie działalności powołanej na okres kadencji 2016–2020 Komisji 

ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 
- organizowanie szkół zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym w ramach 

„Programu stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni 
akademickich”, 

- koordynowanie działań służących zacieśnieniu współpracy uczelni i rektorów Polski i 
Ukrainy. 

Przedsięwzięcia te są omówione w innych częściach sprawozdania.  
 
Ze względu na korzyści wynikające z integracji wspólnoty akademickiej ważne jest 
utrzymywanie przez KRASP partnerskich relacji z organizacjami reprezentującymi 
środowisko studentów i doktorantów: Parlamentem Studentów RP, Niezależnym 
Zrzeszeniem Studentów oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów.  
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Przewodniczący KRASP jest tradycyjnie gościem dorocznych spotkań organizowanych przez 
Parlament Studentów RP; w 2019 roku uczestniczył w XXIV Krajowej Konferencji Studentów 
RP, która odbyła się 12–13 kwietnia w Kościelisku. Z kolei, przewodniczący PSRP – Dominik 
Leżański był gościem obu odbytych w roku 2019 posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego 
KRASP, a na grudniowym posiedzeniu Prezydium prezentował postulaty PSRP dotyczące 
nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które zostały w części włączone 
do listy propozycji zmian w ustawie zebranych przez Komisję ds. Strategicznych Problemów 
Szkolnictwa Wyższego KRASP. Innym aspektem współdziałania KRASP z PSRP był 
wspomniany wcześniej apel obu organizacji o powszechny udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.  
 
Przez kilka ostatnich lat doskonale układała się nasza współpraca z Krajowym Punktem 
Kontaktowym Programów Badawczych UE. Dyrektor KPK, dr Zygmunt Krasiński, był 
częstym gościem posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, podczas 
których przekazywał interesujące rektorów informacje. Na styczniowym posiedzeniu 
Prezydium przyjęliśmy stanowisko, w którym pozytywnie oceniając wyniki dotychczasowych 
wspólnych działań, za celową uznaliśmy kontynuację tej współpracy. Mogłaby ona dotyczyć 
m.in. wdrażania wypracowanych przez KPK wskazówek i rekomendacji na uczelniach, w tym 
wykorzystania doświadczenia ewaluatorów wniosków do H2020, przekazywania do 
konsultacji KPK wniosków do H2020 przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej oraz 
aktywnego wspierania wypracowanego wspólnie stanowiska Polski dotyczącego programu 
Horyzont Europa. 
 
W tym kontekście ze zdziwieniem przyjęliśmy decyzję MNiSW o włączeniu KPK w strukturę 
NCBiR. Było to przedmiotem naszej dyskusji z wiceministrem Wojciechem Maksymowiczem 
podczas grudniowego posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego. 
 
Staraliśmy się utrzymywać dobre relacje także z innymi instytucjami i organizacjami 
działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Wyrazem tego była obecność 
na posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego lub Prezydium, które odbyły się w roku 2019, 
połączona często z przewidzianymi w porządku obrad wystąpieniami, zaproszonych 
przedstawicieli m.in. następujących niewymienionych wcześniej instytucji i organizacji:  
- Narodowe Centrum Nauki, 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
- Polska Komisja Akredytacyjna, 
- Komitet Polityki Naukowej, 
- Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 
- Rada Młodych Naukowców, 
- Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 
- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 
- Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia, 
- Fundacja Młodej Nauki, 
- Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, 
- Fundacja Uniwersytet Dzieci, 
- Urząd Patentowy RP, 
- Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 
- KSN NSZZ “Solidarność”. 
 
KRASP współpracuje także z instytucjami działającymi w sferze gospodarczej, oferującymi 
swoje usługi także uczelniom. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi, takimi jak 
Microsoft Polska czy Asseco Data Systems, udało się nam uzyskać finansowe wsparcie 
realizowanych przez KRASP przedsięwzięć.  
 
Chęć współpracy z KRASP – w różnej formie – wykazuje wiele podmiotów działających w 
sferze szkolnictwa wyższego i nie tylko. W 2019 r. propozycje takie padły m.in. ze strony 
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Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, Polskiej Izby Książki oraz Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Ze względu na bliski koniec kadencji sprawę 
sformalizowania współpracy z tymi podmiotami postanowiliśmy przekazać „w spadku” 
władzom KRASP wybranym na kadencję 2020–2024. 
 
Otrzymujemy także coraz więcej wniosków organizatorów rozmaitych przedsięwzięć 
(realizowane projekty, konferencje itp.) o udzielanie tym przedsięwzięciom patronatu 
Przewodniczącego KRASP. W niektórych przypadkach nie zawsze wiemy dostatecznie dużo 
o wnioskodawcy, aby podjąć właściwą decyzję. Przygotowany został zatem „formularz 
wystąpienia o patronat Przewodniczącego KRASP”. Informacje zawarte w formularzu 
wypełnionym przez wnioskodawcę umożliwiają zwykle ocenę zasadności udzielenia 
patronatu. 
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IV. Działalność na rzecz uczelni członkowskich 
 
Obok reprezentowania zbiorowych interesów uczelni, m.in. przez działanie na rzecz 
kształtowania właściwych rozwiązań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, celem 
działalności KRASP jest świadczenie usług swoim członkom – zrzeszonym w Konferencji 
uczelniom.  
 
W dalszych rozważaniach skoncentrowano się na działaniach mających wymiar krajowy. 
Inicjatywy o charakterze międzynarodowym, a w szczególności działania na rzecz promocji 
polskich uczelni za granicą, są omówione w kolejnym punkcie. 
 
Świadczenie usług na rzecz uczelni członkowskich jest realizowane m.in. w formie 
regularnego przekazywania informacji i dokumentów związanych z działalnością Konferencji. 
Materiały dotyczące działalności organów KRASP (protokoły z posiedzeń Zgromadzenia 
Plenarnego i Prezydium, zawierające m.in. uchwały i inne dokumenty) oraz inne istotne 
informacje i materiały (zaproszenia do udziału w konferencjach, seminariach i innych 
spotkaniach – w kraju i za granicą) są rozsyłane przez Biuro KRASP przy użyciu poczty 
elektronicznej do rektorów uczelni członkowskich i stowarzyszonych. 
 
Wszystkie rozsyłane informacje, jak również ogólne informacje o KRASP i działalności 
prowadzonej przez Konferencję, są dostępne na stale rozwijanej i na bieżąco aktualizowanej 
witrynie internetowej KRASP (http://www.krasp.org.pl). 
 
Źródłem informacji o KRASP jest także „Informator KRASP – kadencja 2016−2020”, 
udostępniony w formie elektronicznej na witrynie internetowej KRASP, rozesłany w wersji 
drukowanej do rektorów uczelni członkowskich KRASP na początku 2017 r. 
 
Zadaniem KRASP jest m.in. dostarczanie rektorom, a za ich pośrednictwem innym członkom 
społeczności akademickiej, syntetycznych informacji o procesach zachodzących w 
szkolnictwie wyższym i nauce – w kraju i za granicą. Informacje takie przekazywane są m.in. 
na posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego w formie komunikatów Przewodniczącego 
KRASP, wystąpień rektorów, a także wystąpień przedstawicieli MNiSW oraz innych instytucji 
i organizacji. Wiążą się one zwykle w znacznym stopniu z bieżącymi działaniami, w które 
zaangażowana jest Konferencja.  
 
Szczególnie duże zainteresowanie wzbudzają zwykle sesje obrad, na których występują 
przedstawiciele kierownictwa MNiSW, przekazując informacje i odpowiadając na pytania 
rektorów. Taki charakter miała specjalna sesja, która odbyła się w ramach posiedzenia 
Prezydium w maju na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z udziałem ministra 
Jarosława Gowina i wiceministra Piotra Müllera, poświęcona wdrażaniu ustawy 2.0. Podobny 
charakter miała też specjalna sesja w ramach zorganizowanego przez Politechnikę 
Białostocką posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego w grudniu w Białowieży, odbywająca się 
z udziałem wiceministra Wojciecha Maksymowicza. 
 
Różnorodność tematyki obrad i związanego z tym zakresu informacji przekazywanych 
uczestnikom posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego KRASP dobrze ilustrują tytuły oraz 
nazwiska autorów przedstawionych w trakcie obrad prezentacji. W roku 2019 podczas obrad 
Zgromadzenia przedstawiono następujące prezentacje: 
w maju na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: 
- prof. Zbigniew Błocki: Wsparcie przez NCN nowych szkół doktorskich, 
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- dr Piotr Wojtulek: Bariery rozwoju kariery młodych naukowców, 
- prof. Marek Krawczyk: Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism 

naukowych,  
- prof. Tomasz Szapiro: Wybory do pierwszej Rady Doskonałości Naukowej, 
- Mariusz Nowak: LUPA – wspomaganie organizacji imprez masowych, 
- Cecylia Szymańska: Transformacja cyfrowa uczelni wyższych – Program Microsoft, 
- prof. Michał Bilewicz: Uniwersytet różnorodny politycznie i kulturowo czyli jak wspiąć się 

na naukowe szczyty, 
- prof. Jerzy Woźnicki: wybrane działania FRP-ISW adresowane do uczelni członkowskich 

KRASP (aktualnie realizowane), 
- Michał Gajda: Franco-Polish Winter Doctoral School – PhD Candidates workshops for 

the 100th anniversary of cooperation, 
- prof. Tomasz Szapiro: Relacje z NAWA, 
w grudniu w Białowieży: 
- min. Wojciech Maksymowicz: MNiSW – Aktualności, 
- prof. Jerzy Woźnicki: Wyniki prac Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów 

Szkolnictwa Wyższego, 
- prof. Tomasz Szapiro: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 
- prof. Tomasz Szapiro: Działania NAWA – promocja nauki w Polsce za granicą, 
- dr Alicja Adamczak: Zjawisko wyłudzania nienależnych opłat od użytkowników systemów 

ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą, 
- dr Kinga Kurowska-Wilczyńska: Navoica, 
- Michał Gajda: „Franco-Polish Doctoral School” oraz I Kongres Szkół Doktorskich, 
- Anna Grąbczewska: Zmiana w polskiej szkole. Raport Uniwersytetu Dzieci, 
- Tomasz Lewiński: FJK dla uczelni, 
- Daniel Lala, Grzegorz Pytkowski, Katarzyna Skowrońska: Asseco, 
- prof. Jerzy Woźnicki: Informacja o działaniach Fundacji Rektorów Polskich w 2019 r. oraz 

wybrane założenia programowe na 2020 r. 
- prof. Jerzy Woźnicki: Współpraca KRASP z konferencją rektorów i uczelniami z Ukrainy. 
 
Protokoły z obrad Zgromadzenia Plenarnego (a także Prezydium), zawierające syntetyczne 
informacje o przebiegu obrad są dostępne na witrynie internetowej KRASP; tam też 
zamieszczane są przedstawione podczas obrad prezentacje. Informacje o dostępności tych 
materiałów są przekazywane rektorom pocztą elektroniczną. 
 
Pocztą elektroniczną są także przekazywane inne informacje, które mogą być istotne dla 
rektorów, w szczególności zachęcające do udziału uczelni w projektach, a przedstawicieli 
uczelni w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych spotkaniach o odpowiedniej 
randze, dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w kraju i za granicą.  
 
W związku z licznymi prośbami ze strony różnych instytucji i organizacji o przekazanie 
rektorom różnego typu informacji, wprowadziliśmy w tym zakresie – decyzją Prezydium –  
dość restrykcyjne zasady, chroniące rektorów przed zalewem wiadomości wysyłanych przez 
Biuro KRASP. Nadmierna liczba takich wiadomości nieuchronnie doprowadziłaby do 
dewaluacji tego źródła informacji, w efekcie czego ignorowane mogłyby być także 
wiadomości szczególnie istotne. Rozsyłamy przede wszystkim informacje, o których 
przekazanie zwraca się MNiSW i inne instytucje centralne, a także podmioty istotne dla 
funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, takie jak Polska Komisja 
Akredytacyjna, czy Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.  
 
Inne informacje, mniej istotne dla rektorów, ale ważne dla innych przedstawicieli 
społeczności akademickiej, zajmujących się różnymi aspektami zarządzania uczelnią, 
umieszczane są na stronie www KRASP, m.in. w nowo utworzonej zakładce „Zaproszenia”. 
Przykładowo, znajdują się tam zaproszenia na prowadzone przez NAWA, a promowane 
przez KRASP warsztaty i szkolenia z cyklu „Direct to Internationalization” oraz „Direct to 
Recognition”. 
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KRASP nie tylko zachęca przedstawicieli uczelni do udziału w konferencjach, seminariach, 
warsztatach i innych spotkaniach, ale także organizuje lub – częściej – współorganizuje tego 
typu wydarzenia.  
 
Ważnym przedsięwzięciem, zorganizowanym przez KRASP wspólnie z Fundacją Rektorów 
Polskich oraz Politechniką Warszawską, była konferencja naukowa „Transformacja 
akademickiego szkolnictwa wyższego w okresie trzydziestolecia: 1989–2019”, która odbyła 
się 28-29 października na PW. Konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent RP, a 
przedsięwzięcie było realizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
oraz odbudowy polskiej państwowości. Uczestnictwo w konferencji wymagało zaproszenia; 
zaproszenia skierowano m.in. do rektorów wszystkich uczelni członkowskich KRASP. 
Rozszerzone teksty wystąpień na konferencji zostały zawarte w publikacji książkowej 
„Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w okresie 30-lecia: 1989–2019”; 
publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www KRASP. 
 
W roku 2019 KRASP współorganizowała także m.in. następujące konferencje (o niektórych z 
nich jest mowa także w innych częściach sprawozdania):   
- konferencja „Lęk przed „obcymi” i wrogość wobec nich”, zorganizowana przez KRASP, 

IPWC i UW, 11 stycznia, 
- konferencja „Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych”, 

zorganizowana przez KRASP, IPWC i PW, 29 kwietnia, 
- konferencja „Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”, zorganizowana 

przez KRASP i FRSE, 22 listopada, 
- konferencja „Zmiany klimatu i jego następstwa”, zorganizowana przez KRASP, IPWC i 

SGGW, 26 listopada. 
 
Działalność KRASP na rzecz uczelni członkowskich wspierają powiązane z KRASP 
podmioty. 
 
Przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności 
akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego w roku 
2019, tak jak w ubiegłych latach, aktywnie wspierała Fundacja Rektorów Polskich (FRP) i 
współdziałający z nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW). 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie strategicznym KRASP-FRP, prowadzoną 
od wielu lat formą działalności Fundacji jest „Program stałych przedsięwzięć w systemie 
doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich”. W ramach tego programu w roku 
2019 zorganizowana została XXII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie 
wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich (2–5 
czerwca, Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Natura Mazur Resort & Conference” w 
Warchałach k. Szczytna). Szkoła zgromadziła rekordową liczbę 78 uczestników. 
 
FRP zorganizowała też w swej siedzibie doroczne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów 
FRP i ISW, mające tradycyjnie charakter seminarium akademickiego z udziałem m.in. 
nowych fundatorów oraz zaproszonych gości. Tematem obrad spotkania, które odbyło się 18 
września z udziałem wiceministra Wojciecha Maksymowicza i innych zaproszonych gości, 
obok prezentacji działań FRP-ISW i KRASP w kontekście wdrażania ustawy 2.0, były zmiany 
w szkolnictwie wyższym postrzegane z perspektywy europejskiej. 
 
Ponadto FRP organizuje, współorganizuje lub wspiera organizację krótkich, najczęściej 
jednodniowych konferencji i seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych, poświęconych tematom 
istotnym z punktu widzenia uczelni. W roku 2019 miały miejsce następujące przedsięwzięcia 
tego typu: 
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- konferencja „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego” w ramach 
cyklu "Polityka publiczna a kapitał ludzki", zorganizowana wspólnie z Kolegium 
Ekonomiczno-Społecznym SGH, 12 kwietnia, 

- konferencja poświęcona prezentacji wyników projektu badawczego „Edukacja dla 
przyszłości – jakość kształcenia”, realizowanego wspólnie z Pearson Central Europe, 16 
kwietnia, 

- konferencja „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak 
wykorzystać innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk” w 
ramach cyklu „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian”, zorganizowana wspólnie z firmą 
Plagiat.pl, 29 maja,  

- Międzynarodowa Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019, 
zorganizowana wspólnie z PCG Academia, 19 listopada. 
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V. Działalność międzynarodowa  
 
Obok działań w kraju Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadziła w roku 
2019 także ożywioną działalność międzynarodową. Znajdowało to odzwierciedlenie m.in. w 
porządku obrad każdego z posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego. 
 
W szczególności, niezależnie od konkretnych spraw dotyczących międzynarodowych 
aspektów działalności KRASP w porządku obrad posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia 
Plenarnego umieszczane były dwa punkty: „Informacje Przewodniczącego o działaniach 
KRASP – sprawy krajowe” oraz „Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – 
sprawy międzynarodowe”, przy czym sprawy międzynarodowe referował Honorowy 
Przewodniczący KRASP – prof. Wiesław Banyś, koordynujący różnorodne działania 
Konferencji poza granicami kraju. Dodatkowe informacje przekazywali przewodniczący 
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektor Marek Tukiendorf, a w drugiej 
połowie roku – prof. Stanisław Bielecki, a niekiedy także inni członkowie Prezydium. 
 
Międzynarodowa działalność KRASP ma wiele wymiarów. Obejmuje ona między innymi: 
- współpracę z European University Association,  
- współpracę z konferencjami rektorów innych krajów oraz innymi instytucjami 

międzynarodowymi i wspólnie podejmowane przedsięwzięcia, 
- działania na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej oraz promocji 

polskiego szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i studiowania w Polsce. 
 
Współpraca z European University Association 
 
Obecność KRASP na forum międzynarodowym wiąże się w znacznej mierze z 
członkostwem w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Europejskich (European University 
Association – EUA). W organach EUA, których decyzje wnoszą istotny wkład w 
kształtowanie polityki europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, KRASP była w 
2019 roku reprezentowana przez: 
- prof. Wiesława Banysia – członka 9-osobowego Zarządu EUA (EUA Board), wybranego 

w roku 2015 przez Zgromadzenie Ogólne EUA (EUA General Assembly) na czteroletnią 
kadencję, a następnie – przez rektora Marcina Pałysa, wybranego na kolejną kadencję 
Zarządu w roku 2019, 

- prof. Stanisława Bieleckiego – reprezentującego KRASP w Radzie EUA (EUA Council). 
W posiedzeniach Rady brali też udział – jako obserwatorzy – Sekretarz Generalny i 
Kierownik Biura KRASP. 
 
W dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego EUA (Paryż, 11 kwietnia) wzięła udział 
liczna grupa ok. 20 rektorów lub – w ich zastępstwie – prorektorów polskich uczelni 
należących do EUA. Status członka EUA ma obecnie 35 uczelni członkowskich KRASP, w 
tym Uniwersytet Medyczny w Łodzi, którego wniosek o nadanie tego statusu (individual full 
membership) został, przy poparciu KRASP, zaakceptowany przez Radę EUA 25 
października.  
 
Przedstawiciele KRASP są też członkami różnych ciał decyzyjnych i doradczych oraz 
zespołów eksperckich działających w ramach EUA:  
- rektor Lech Dzienis jest członkiem EUA Research Policy Working Group, 
- rektor Sławomir Wiak jest członkiem nowej, powołanej w 2019 roku, Expert Group on 

Innovation Ecosystems (zastąpiła ona istniejącą wcześniej Research and Innovation 
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Strategies for Smart Specialisation (RIS3) Expert Group, której czlonkiem był rektor 
Marcin Pałys), 

- prof. Marek Niezgódka jest członkiem Science 2.0/Open Science Expert Group; w 
grudniu 2016 r. został także zaproszony do prac w EUA High-Level Group on Big Deals 
with Publishers.  

 
Aktywność wyżej wymienionych i innych osób sprawia, że nasza Konferencja wnosi istotny 
wkład w działalność EUA. 
 
Dzięki przynależności KRASP do EUA informacje o pracach Stowarzyszenia docierają w 
różnej formie (informacje na posiedzeniach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego, 
wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, informacje umieszczane na witrynie www 
KRASP) nie tylko do uczelni członkowskich EUA, ale także do pozostałych polskich uczelni 
akademickich, jak również do uczelni stowarzyszonych KRASP. Umożliwia to w 
szczególności uczelniom członkowskim KRASP (także niebędącym członkami EUA) aktywny 
udział w niektórych projektach koordynowanych przez EUA.  
 
KRASP od wielu lat angażuje się – jako partner EUA – w projekty prowadzone przez to 
Stowarzyszenie. W roku 2019 zakończono realizację dużego, rozpoczętego w listopadzie 
2015 r., prowadzonego z udziałem KRASP, projektu EFFECT: European Forum for Enhanced 
Collaboration in Teaching – a feasibility study. EFFECT był realizowany w ramach programu 
ERASMUS+ przez konsorcjum, w skład którego wchodziły: 4 organizacje działające na 
poziomie europejskim (EUA, ESU, EADTU, ETUCE), 4 konferencje rektorów (z Irlandii, 
Niemiec, Polski i Węgier), 3 uczelnie (z Finlandii, Łotwy i Portugalii) oraz jedna organizacja 
krajowa zajmująca się doskonaleniem jakości kształcenia (HEA, W. Brytania). Tematem 
projektu było doskonalenie metod i technik kształcenia w szkołach wyższych.  
 
W ramach realizacji projektu EFFECT narodziła się inicjatywa zorganizowania konferencji, 
która byłaby forum wymiany dobrych praktyk w zakresie kształcenia – European Learning & 
Teaching Forum. Inicjatywa ta stanowi odzwierciedlenie tendencji do nadawania coraz 
większego znaczenia w działalności uczelni sprawom kształcenia. Pierwsze Forum odbyło 
się w Paryżu pod koniec września 2017 r., a gospodarzem drugiego Forum, które odbyło się 
w lutym 2019 r., był Uniwersytet Warszawski. Przyznanie UW organizacji Forum (o jego 
organizację ubiegało się kilkanaście uczelni) można potraktować jako wyraz uznania i 
docenienia przez EUA wkładu polskich uczelni i KRASP w dotychczasowe działania w 
zakresie rozwijania i rozpowszechniania dobrych praktyk w kształceniu i kształtowanie 
polityki europejskiej w zakresie kształcenia. 
 
Inną inicjatywą EUA, realizowaną we współdziałaniu z krajowymi konferencjami rektorów, w 
tym KRASP, jest projekt dotyczący nowego modelu biznesowego relacji uczelni z 
wydawcami, określanego jako Read and Publish Agreements. KRASP będzie 
reprezentowana w tym projekcie przez ekspertów z ICM Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Członkostwo KRASP w EUA wiąże się również z udziałem w licznych projektach, w których 
nie występujemy formalnie jako partner Stowarzyszenia. Na potrzeby tego typu projektów 
Sekretarz Generalny oraz Biuro KRASP gromadzą, opracowują i przekazują dane dotyczące 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.  
 
Przykładowo, w związku z realizacją przez EUA projektu Public Funding Observatory, 
którego celem jest monitorowanie poziomu finansowania uczelni ze środków publicznych w 
Europie, począwszy od ponad 10 lat przekazujemy corocznie dane dotyczące finansowania 
polskich uczelni. Dane takie przekazaliśmy także w roku 2019. Wyniki projektu są 
prezentowane na organizowanym co dwa lata Funding Forum (kolejne Forum ma się odbyć 
jesienią 2020; trudno jednak powiedzieć, czy dojdzie do skutku), a także w formie 
interaktywnej witryny internetowej, umożliwiającej porównanie aktualnej sytuacji oraz zmian 
w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych w poszczególnych 
krajach europejskich. 
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Przekazujemy także na prośbę EUA nasze opinie, służące opracowaniu przez EUA 
dokumentów dotyczących ważnych dla europejskiego środowiska akademickiego kwestii. 
Jedną z takich kwestii jest przyszłość Procesu Bolońskiego. W związku z toczącą się w 
Europie dyskusją na ten temat KRASP została poproszona – podobnie jak inne konferencje 
rektorów zrzeszone w EUA – o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Projekt stanowiska, 
odnoszącego się do odpowiedzi na pytania sformułowane przez EUA, opracował Zespół 
Boloński KRASP. To dość ogólne stanowisko, przedstawione na posiedzeniu Prezydium 
KRASP przez przewodniczącą Zespołu – prof. Ewę Chmielecką, zostało przekazane do 
Biura EUA w Brukseli wraz z propozycjami bardziej szczegółowych rozwiązań, 
opracowanymi przez Jolantę Urbanik (UW). 
 
Oprócz bezpośredniego lub mającego charakter wspierający uczestnictwa KRASP w 
prowadzonych przez EUA projektach, zachęcamy nasze uczelnie członkowskie do udziału w 
rozmaitych realizowanych przez EUA przedsięwzięciach – projektach, badaniach 
ankietowych itp.  
 
W roku 2019 z możliwości udziału w tego typu przedsięwzięciu koordynowanym przez EUA 
skorzystał Uniwersytet Jagielloński, biorąc udział w projekcie „Evidence-based approaches 
to learning and teaching” w ramach „2019 Learning and Teaching Thematic Peer Groups”. 
 
W roku 2019, podobnie jak rok wcześniej, prowadzone były przez EUA wśród uczelni 
członkowskich Stowarzyszenia badania dotyczące otwartego dostępu i otwartej nauki. Mimo 
zachęt ze strony KRASP, tym razem jednak udział polskich uczelni w tym przedsięwzięciu był 
raczej skromny – zaledwie kilka z nich wypełniło kwestionariusz ankiety.  
 
Jedną z form współdziałania z EUA w kształtowaniu polityki europejskiej dotyczącej 
szkolnictwa wyższego i nauki jest przekazywanie rektorom uczelni członkowskich KRASP 
różnego rodzaju próśb i apeli EUA. W 2019 roku był to m.in. apel o podpisywanie deklaracji 
EUA „Joint call for an ambitious European budget for education, research and innovation 
#EUInvestinKnowledge”. 
 
Dokumenty EUA dotyczące polityki europejskiej, opracowane z naszym udziałem lub 
przyjęte z naszym poparciem, przekazujemy odpowiednim organom władz centralnych w 
naszym kraju, a także naszym przedstawicielom w instytucjach europejskich, w 
szczególności posłom reprezentującym nasz kraj w Parlamencie Europejskim.  
 
Dzięki badaniom prowadzonym w ramach realizowanych przez EUA projektów, których 
wyniki są udostępniane całej społeczności akademickiej, mamy rzetelny obraz sytuacji i 
zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym i nauce w Europie oraz w poszczególnych 
krajach europejskich. Wykorzystujemy tę wiedzę m.in. w prowadzonych w kraju debatach na 
temat obecnej kondycji i warunków rozwoju polskich uczelni. 
 
Podsumowując prezentację różnych aspektów współpracy KRASP z EUA, przypomnijmy, że 
w wyniku wyborów, które miały miejsce podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego EUA 
w Paryżu 11 kwietnia 2019 r., rektor Marcin Pałys został członkiem Zarządu EUA (EUA 
Board) na kadencję 2019–2023, uzyskując drugą największą liczbę głosów wśród 9 
kandydatów („zastąpi” on w składzie Zarządu kończącego 4-letnią kadencję prof. Wiesława 
Banysia). Ten sukces, wspomniane wcześniej przyznanie Uniwersytetowi Warszawskiemu 
organizacji European Learning & Teaching Forum w lutym 2019 r., a także ogłoszone 
oficjalnie podczas dorocznej konferencji EUA w kwietniu 2019 r. w Paryżu przyznanie 
Politechnice Gdańskiej organizacji Zgromadzenia Ogólnego i dorocznej konferencji EUA w 
kwietniu 2020 r. (niestety, z powodu epidemii koronawirusa konferencja ta odbyła się jedynie 
w formie webinariów) można traktować jako wyraz uznania i docenienia przez EUA wkładu 
polskich uczelni i KRASP w rozwój szkolnictwa wyższego i nauki w Europie oraz 
kształtowanie polityki europejskiej w tym obszarze. 
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Współpraca z konferencjami rektorów innych krajów oraz innymi instytucjami i organizacjami 
międzynarodowymi 
 
Oprócz udziału w przedsięwzięciach koordynowanych przez EUA podejmujemy wspólne 
działania z reprezentowanymi w EUA konferencjami rektorów poszczególnych krajów 
europejskich.  
 
Szczególnie bliskie relacje łączą nas od wielu lat z Konferencją Rektorów Uczelni 
Niemieckich – Hochschulrektorenkonferenz (HRK) oraz Konferencją Rektorów 
Uniwersytetów Francuskich – Conférence des Présidents d'Université (CPU). 
 
Choć w roku 2019 nie odbyło się tradycyjne doroczne trójstronne spotkanie delegacji tych 
konferencji (spotkanie, które miało się odbyć pod koniec roku 2019, przeniesiono na styczeń 
2020 r.), miały miejsce rozmowy przy okazji innych spotkań, a także wspólnie podejmowane 
działania. 
 
Przykładem takiego działania było wystosowane 28 listopada wspólne pismo 
przewodniczących CPU, HRK i KRASP do nowo wybranej Przewodniczącej Komisji 
Europejskiej – Ursuli von der Leyen oraz Komisarza ds. Innowacji i Młodzieży – Mariyi 
Gabriel, wspierające ich propozycje programowe. Dokument ten – rozpowszechniony na 
forum międzynarodowym – został przekazany także ministrowi Jarosławowi Gowinowi. 
 
Okazją do mniej formalnych rozmów przedstawicieli CPU, HRK i KRASP było odbywające 
się w Brukseli 7 listopada inauguracyjne spotkanie uczestników programu European 
Universities (Networking event on the occasion of the kick-off meeting for European 
Universities). W wyniku tych rozmów, z inicjatywy reprezentantów ww. trzech konferencji, 
przedstawiciele kilku konferencji rektorów przyjęli wspólny komunikat w sprawie wsparcia 
rozwoju uniwersytetów  europejskich. 
 
Podjęta jeszcze w 2018 r. inicjatywa CPU, HRK i KRASP uzgodnienia zestawu pytań, które 
zostaną skierowane do przewodniczących partii politycznych wystawiających kandydatów w 
odbywających się w maju 2019  r. wyborach do Parlamentu Europejskiego (podobna 
inicjatywa miała miejsce przed wyborami w 2014 r.), była przedmiotem zainteresowania EUA 
– rozważano skierowanie zbliżonego zestawu pytań do przewodniczących poszczególnych 
frakcji w Parlamencie Europejskim.  
 
W ramach przypadającego w 2019 r. stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Polską i Francją, 18 marca w Paryżu został uroczyście zainaugurowany Polsko-
Francuski Rok Nauki. Uroczystość ta odbyła się w powiązaniu z Forum Rektorów i 
Prezydentów Uczelni reprezentujących KRASP i CPU. Forum stało się okazją do omówienia 
możliwości zacieśniania współpracy między oboma krajami, m.in. w zakresie kształcenia 
doktorantów. W ramach tej wizyty delegację polskich rektorów, z Przewodniczącym KRASP, 
przyjął Ambasador RP w Republice Francuskiej – Tomasz Młynarski.  
 
Jednym z wydarzeń wieńczących Polsko-Francuski Rok Nauki było 5th Polish-French Forum 
of Research & Innovation, które odbyło się 19 listopada w SGH z udziałem reprezentującego 
KRASP prof. Stanisława Bieleckiego – Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej. 
 
W podobnej formule z naszymi kolegami z HRK spotykamy się co 2 lata w ramach polsko-
niemieckiego forum nauki – ostatnie z serii tych spotkań odbyło się w siedzibie NCN 27 
lutego z udziałem Honorowego Przewodniczącego KRASP – prof. Wiesława Banysia. 
 
Niezależnie od związanych z Brexitem potencjalnych problemów we współpracy polskich 
uczelni z ich odpowiednikami w Wielkiej Brytanii, utrzymujemy kontakty z naszymi brytyjskim 
odpowiednikiem – Universities UK. Okazję do tego stanowiło m.in. Polsko-Brytyjskie Forum 
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Naukowe, które odbyło się w Londynie 19 i 20 września (KRASP reprezentował prof. Tomasz 
Szapiro – Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP).  
 
Z inicjatywy Universities UK kilkanaście konferencji rektorów, w tym KRASP, i wiele innych 
organizacji przyjęło stanowisko wzywające do jak najszybszego podpisania porozumienia w 
sprawie przyszłych relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, co w szczególności 
unormowałoby warunki współpracy akademickiej.  
 
KRASP podjęła też działania mające ma celu stworzenie warunków do określenia formalnych 
relacji między uczelniami polskimi i uczelniami brytyjskimi. Sprawa ta była przedmiotem 
obrad na grudniowym posiedzeniu Prezydium. Powołano grupę roboczą, której zadaniem 
było przygotowanie odpowiednich propozycji. W styczniu 2020 r. grupa przedstawiła projekt 
umowy KRASP – Universities UK. Zwrócono się też z apelem do MNiSW o podjęcie działań 
zmierzających do podpisania umowy „parasolowej”, podobnej do tej, która funkcjonuje w 
relacjach z USA. Przyjęto też zgłoszoną przez przewodniczącą Zespołu Bolońskiego KRASP 
– prof. Ewę Chmielecką propozycję zorganizowania przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji we współdziałaniu z KRASP seminarium dotyczącego Brexitu z udziałem prof. 
Heather Eggins, prowadzącej badania nad skutkami Brexitu dla uniwersytetów (seminarium 
odbyło się 27 lutego 2020 r. w SGH). 
 
Tego typu partnerskie relacje z konferencjami rektorów zrzeszonymi w EUA są istotne nie 
tylko ze względu na możliwość wspólnego kształtowania stanowiska tego Stowarzyszenia w 
odniesieniu do różnych aspektów europejskiej polityki w zakresie szkolnictwa wyższego i 
nauki, ale także ze względu na wzajemne wspieranie kandydatów w wyborach do władz EUA 
i selekcji kandydatów zgłaszanych przez EUA do gremiów międzynarodowych. Uwidoczniło 
się to m.in. we wspomnianych wcześniej wyborach członków Zarządu EUA, gdzie do 
sukcesu rektora Marcina Pałysa przyczyniły się zapewne także dobre relacje z konferencjami 
rektorów krajów najliczniej reprezentowanych w tym stowarzyszeniu. 
 
Wspólne przedsięwzięcia krajowych konferencji rektorów zrzeszonych w EUA mają niekiedy 
charakter inicjatyw związanych ze sprawami szczególnie istotnymi dla europejskiego 
środowiska akademickiego. Tego typu sprawą, będącą coraz częściej przedmiotem troski 
uczelni, także w Polsce, o czym była mowa w punkcie dotyczącym zaangażowania KRASP 
w sprawy publiczne, stała się kwestia zachowania wartości tworzących podstawy kultury 
europejskiej. 
 
Takim wspólnym przedsięwzięciem, zapoczątkowanym uzgodnieniami przedstawicieli 
konferencji rektorów Austrii, Niemiec i Polski, było zorganizowanie pod hasłem "Universities 
for Enlightenment" spotkania przewodniczących konferencji rektorów 10 krajów Europy 
Środkowej, które odbyło się 13 grudnia 2018 r. w Wiedniu, a którego efektem była szeroko 
komentowana w mediach międzynarodowych deklaracja wskazująca na zagrożenia 
podstawowych wartości, na których oparte jest funkcjonowanie demokratycznego 
społeczeństwa, oraz na odpowiedzialność uczelni za kształtowanie tych wartości wśród 
studentów i w całym społeczeństwie. 
 
Zawiązane podczas tego spotkania więzi i przyjęty dokument stały się inspiracją do 
kolejnych wspólnych działań. Działaniem takim jest przyjęcie w lipcu przez konferencje 
rektorów Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Austrii (UNIKO) wspólnego stanowiska 
wzywającego rząd węgierski do zachowania autonomii instytucjonalnej i wolności 
akademickiej Węgierskiej Akademii Nauk. 
 
Współdziałanie KRASP z konferencjami rektorów innych krajów europejskich nie ogranicza 
się do organizacji będących członkami zbiorowymi EUA. Przykładem jest konferencja 
rektorów zrzeszająca uczelnie ukraińskie (spora grupa tych uczelni należy do EUA, jednakże 
nie dotyczy to samej konferencji).  
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Bliższa współpraca KRASP ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU) została 
zainicjowana podpisaniem w roku 2014 umowy ramowej, a następnie trójstronnej umowy o 
partnerstwie i współpracy KRASP-URHEIU-FRP, podpisanej podczas wizyty delegacji 
URHEIU w Polsce w listopadzie 2017 r.  
 
Wypełniając zapisy tej umowy, w 2018 r. rozpoczęto – z inicjatywy Fundacji Rektorów 
Polskich (FRP), przy wsparciu MNiSW – realizację projektu „Polsko-ukraińska współpraca 
instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania 
uczelni”, do udziału w którym zaproszono grupę 25 uczelni członkowskich KRASP. W ramach 
tego projektu przeprowadzono analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych i modeli 
zarządzania w szkolnictwie wyższym, a także finansowania uczelni w obu krajach. Odbyły 
się też dwa spotkania delegacji KRASP z delegacją URHEIU: na początku kwietnia na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w październiku – w Kijowie. Podczas 
wizyty w Kijowie delegacja KRASP spotkała się z nową Minister Edukacji i Nauki Ukrainy, w 
Ministerstwie odbyło się także seminarium ekspertów na temat ewaluacji działalności 
naukowej. Plonem spotkań delegacji KRASP i URHEIU są m.in. rekomendacje adresowane 
do ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe oraz do rektorów uczelni obu krajów. 
W roku 2020 planowane jest zorganizowanie przez FRP – w oparciu o doświadczenia w 
zakresie organizacji szkół zarządzania strategicznego dla rektorów i prorektorów oraz dla 
kanclerzy i kwestorów polskich uczelni – Szkoły Rektorów przeznaczonej dla rektorów i 
prorektorów uczelni ukraińskich. 
 
Nadal utrzymujemy zainicjowane w poprzednich latach kontakty z konferencjami rektorów 
krajów latynoamerykańskich. Okazją do podtrzymywania tych relacji są m.in. regularnie 
odbywające się spotkania w ramach EU-LAC University Conference; ostatnie z tej serii 
spotkań odbyło się w Porto, 2 i 3 lipca, z udziałem Honorowego Przewodniczącego KRASP – 
prof. Wiesława Banysia. 
 
Działania na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej oraz promocji polskiego 
szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i studiowania w Polsce 
 
Działania KRASP na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej prowadzone są 
we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” (od niemal 15 lat) oraz z Narodową 
Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA (od chwili powołania Agencji w 2017 r.). 
 
Okazję do promowania polskiego szkolnictwa wyższego i możliwości studiowania w polskich 
uczelniach stwarzają m.in. konferencje, targi międzynarodowe i inne spotkania poświęcone 
internacjonalizacji studiów. Są one realizowane:  
- w ramach prowadzonego przez „Perspektywy” we współdziałaniu z KRASP programu 

Study in Poland, 
- w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland, której prowadzenie przejęła od MNiSW 

NAWA. 
Biuro KRASP współpracuje w organizowaniu i obsłudze „polskiego stoiska” na tego typu 
spotkaniach; stoisko to cieszy się zwykle dużym zainteresowaniem zwiedzających.  
 
W roku 2019 KRASP była reprezentowana na następujących konferencjach, targach 
edukacyjnych i innych spotkaniach poświęconych internacjonalizacji kształcenia, w których 
zwykle brała też udział grupa reprezentantów uczelni członkowskich KRASP:  
- międzynarodowe targi rekrutacyjne „Expo Estudiante” (Meksyk, 9-12 marca), 
- konferencja i targi edukacyjne Asia-Pacific Association for International Education – 

APAIE (Kuala Lumpur, 25-29 marca), 
- misja edukacyjna w Uzbekistanie i Tadżykistanie (24 kwietnia - 2 maja),  
- konferencja i targi edukacyjne Association of International Educators – NAFSA 

(Waszyngton, 27-31 maja), 
- konferencja i targi edukacyjne European Association for International Education  –  EAIE 

(Helsinki, 24-27 września), 
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- targi edukacyjne na Ukrainie (Kijów, 15-16 listopada), 
- misja edukacyjna w Kazachstanie (Nur-Sultan, Szymkent, Ałmaty, 4-13 października). 
 
Okazję do promowania polskiego szkolnictwa wyższego i możliwości studiowania w polskich 
uczelniach stwarza też udział delegacji KRASP, a także delegacji poszczególnych uczelni 
członkowskich KRASP w misjach edukacyjnych i wizytach stwarzających okazję do 
nawiązania bliższych relacji z przedstawicielami społeczności akademickich różnych krajów. 
W ten sposób nawiązano istotne dla współpracy akademickiej kontakty w krajach azjatyckich 
(Chiny, Indie, Indonezja) i w krajach Ameryki Łacińskiej. Intensyfikacja działań KRASP 
służących rozwijaniu współpracy z tymi krajami jest w znacznym stopniu zasługą tragicznie 
zmarłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektora 
Marka Tukiendorfa. W związku z tym Prezydium KRASP z uznaniem przyjęło i na swym 
grudniowym posiedzeniu poparło inicjatywę Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 
pośmiertnego uhonorowania prof. Marka Tukiendorfa tytułem „Gwiazda 
Umiędzynarodowienia” (uroczystość z tym związana odbyła się w styczniu 2020 r. podczas 
konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”). 
 
W 2019 r. zainicjowano działania zmierzające do spożytkowania wyników prac wykonanych 
w związku z podjętą w 2017 r., zakończoną niepowodzeniem inicjatywą promocji osiągnięć 
polskiego środowiska naukowego w ramach projektu finansowanego ze środków programu 
„Dialog”. Intencję wykorzystania posiadanych przez KRASP informacji (lista projektów 
badawczych, przykładów infrastruktury badawczej i kierunków studiów wraz z wynikami 
dokonanej przez ekspertów wstępnej oceny zgłoszonych propozycji) w działaniach 
promocyjnych zadeklarowała NAWA. Przekazana przez KRASP lista zgłoszonych przez 
uczelnie propozycji ułatwiła Agencji wstępną selekcję i dotarcie do potencjalnych źródeł 
aktualnych informacji o osiągnięciach polskich naukowców szczególnie zasługujących na 
promowanie poza granicami kraju. W efekcie powstała publikacja poświęcona sukcesom 
współczesnych polskich badaczy – „Science in Poland in 34 Snapshots”.  
 
Oprócz działań prowadzonych za granicą rozwojowi międzynarodowej wymiany 
akademickiej sprzyjają przedsięwzięcia realizowane w kraju, których celem jest m.in. 
wymiana informacji, a zwłaszcza przykładów dobrych praktyk w zakresie internacjonalizacji 
polskich uczelni. 
 
Jednym z takich przedsięwzięć, a zarazem jedną z form realizacji programu Study in Poland, 
jest organizowana corocznie w styczniu przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we 
współdziałaniu z KRASP ogólnopolska konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”. 
Konferencje z tego cyklu wzbudzają duże zainteresowanie i są okazją do omówienia 
najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni 
oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej i pozyskiwania 
studentów zagranicznych, promocji polskich uczelni za granicą oraz wprowadzania 
programów studiów w językach obcych.   
 
W roku 2019 kontynuowaliśmy realizację przyjętej w roku 2017 koncepcji zsynchronizowania 
terminu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” z terminem posiedzenia Prezydium 
KRASP – oba wydarzenia zorganizowała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie. Umożliwiło to szerszy udział przedstawicieli KRASP w obradach konferencji. 
Było także oczywistą przesłanką wyeksponowania w porządku obrad posiedzenia Prezydium 
spraw związanych z tematyką konferencji i zaproszenia do udziału w obradach Prezydium 
gości konferencji.  
 
W efekcie dyskusji, która miała miejsce na Prezydium, zainicjowanej wystąpieniem dr Zofii 
Sawickiej – zastępcy dyrektora NAWA, uznano za celowe rozszerzenie współpracy KRASP-
NAWA, szczególnie w zakresie promocji nauki polskiej za granicą. 
 
W innym punkcie obrad Prezydium Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” – Waldemar 
Siwiński poinformował o realizacji przez „Perspektywy” projektu International Visibility 
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Project, finansowanego z programu DIALOG (wniosek o jego finansowanie został poparty 
przez KRASP). Celem projektu jest poprawa pozycji rankingowych polskich uczelni. Projekt 
jest realizowany we współpracy z KRASP; w 5-osobowej radzie projektu Konferencja ma 
dwóch przedstawicieli – prof. Tomasza Szapiro i rektora Arkadiusza Mężyka.  
 
Innym przedsięwzięciem organizowanym od kilku lat przez Fundację Edukacyjną 
„Perspektywy” we współdziałaniu z KRASP są doroczne międzynarodowe konferencje 
„Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą 
wyższą” (Polish Universities in International Perspective). Konferencja taka odbyła się także 
w 2019 roku. 
 
W kontekście rankingów i kierowanych bezpośrednio lub pośrednio do przewodniczącego 
Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, prof. Tomasza Szapiro, ofert przedstawienia 
rektorom profesjonalnych narzędzi analitycznych związanych z rankingami (oferty takie 
otrzymaliśmy od przedstawicieli Elsevier oraz Times Higher Education) właściwe wydaje się 
sformułowanie przez KRASP strategii traktowania tego typu ofert. Podczas wspomnianego 
styczniowego posiedzenia Prezydium zarys takiej strategii zaprezentował prof. Tomasz 
Szapiro. 
 
Niezależnie od realizowanych specjalnie w tym celu przedsięwzięć, promocja polskiego 
szkolnictwa wyższego jest elementem bieżącej aktywności KRASP. Służy jej udział 
reprezentantów Konferencji w organizowanych przez różne organizacje dużych 
międzynarodowych spotkaniach, w których uczestniczą przedstawiciele środowiska 
akademickiego. W tym kontekście można wymienić: 
- wystąpienie reprezentanta KRASP – rektora Marcina Pałysa na konferencji „The 

International Higher Education Forum 2019” (Londyn, 27 marca),  
- zaproszenie Honorowego Przewodniczącego KRASP, prof. Wiesława Banysia, do 

udziału w panelu “The European Research Area and the European Education Area: 
Excellence as a guiding principle for the whole of Europe?” w ramach EU Strategy Day, 
organizowanego przez HRK (Bruksela, 20–21 stycznia 2020 r.). 

 
Niekiedy udział przedstawicieli KRASP w wydarzeniu mającym wymiar międzynarodowy ma 
wymiar symboliczny i jest wyrazem wsparcia tego wydarzenia i podkreślenia jego wagi dla 
społeczności akademickiej naszego kraju. W tych kategoriach należy traktować udział 
Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, prof. Stanisława 
Bieleckiego, w uroczystych odchodach 80. rocznicy powstania pierwszej polskiej uczelni 
poza granicami kraju – Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie – PUNO (Londyn, 11–12 
października). 
 
Jeszcze inną formą aktywności międzynarodowej KRASP są działania umożliwiające 
rektorom dzielenie się doświadczeniami z osobami pełniącymi rozmaite funkcje w strukturze 
zarządzania uczelni zagranicznych. Taki cel miała grudniowa wizyta rektorów uczelni 
członkowskich KRASP w Stanford University.  
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VI. Sprawozdanie finansowe 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadzi działalność jako odrębny 
podmiot prawny od 1 października 2006 r. 
 
KRASP dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w: 
- Krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer  identyfikacji 

REGON 020345108; 
- urzędzie skarbowym i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 8982094709. 
 
W celu realizacji zadań dokonano otwarcia rachunku bankowego numer: 
30 1160 2202 0000 0001 1807 5066 w banku Millennium. 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień 31 grudnia 2019 r. przy założeniu 
kontynuowania działalności przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich w 
dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności KRASP. 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów 
 
Aktywa i pasywa wykazywane są w sprawozdaniu w sposób określony w ustawie o 
rachunkowości, z tym że: 
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł 

amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu w momencie zakupu, 
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się według zasady liniowej, 
- wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się w 

równych ratach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów,  
- przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe, 
- na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ich 

wartości początkowej pomniejszając o odpisy amortyzacyjne, 
- inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w bilansie według ceny nabycia, 
- należności ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty, 
- zobowiązania ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
Rok bilansowy (obrotowy) pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
 
Bilans i rachunek wyników 
 
Bilans i rachunek wyników odzwierciedlający stan na 31 grudnia 2019 r. przestawiono w 
tabelach. 
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Informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku wyników 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich nie prowadzi działalności gospodarczej i 
dlatego sporządza bilans i rachunek wyników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej (Dz.U. 137 poz. 1539). 
 
BILANS 
 
W roku 2016 dokonano zakupu majątku trwałego o wartości początkowej 4120,50 zł. 
Dotychczasowe umorzenie wynosi 4 017,49 zł. 
 
Wartość środka trwałego do bilansu wynosi:   103,01   
 
Na aktywa składają się: 
- środki trwałe:        103,01 
- środki pieniężne na rachunku bankowym:        505 286,07 
- należności krótkoterminowe:                           44 428,06 

razem  549 817,14 
 
Na pasywa składają się: 
- nadwyżka przychodów nad kosztami:     484 436,42 
- zobowiązania krótkoterminowe:     65 380,33    

a. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek  
 na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych  
 w grudniu 2019 roku 10 503,55 
b. zobowiązania z dostawcami  54 876,78 

- rozliczenia międzyokresowe przychodów:     0,39 
razem  549 817,14 

 
RACHUNEK WYNIKÓW 
 
Wynik finansowy stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami bieżącego roku.  
 
1. Przychody z działalności statutowej:  1 469 151,08 
 
Przychody KRASP stanowi kwota składek członkowskich przekazanych w roku 2019 przez 
uczelnie członkowskie, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Plenarnego KRASP – 1 107 400,00 
zł oraz dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego – 361 751,08 zł. 
 
2. Koszty realizacji zadań statutowych: 679 516,60 
 
Na koszty realizacji zadań statutowych w roku 2019 składa się wartość wypłaconych 
dodatków z tytułu ryczałtu za pełnienie funkcji dla Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących, Honorowego Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego, 
koszty realizacji zadań statutowych wykonanych przez Uniwersytet Warszawski oraz 
Politechnikę Warszawską, zgodnie z zawartymi umowami. 
 
3. Koszty administracyjne według struktury:  621 092,99 
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lp. wyszczególnienie kwota 
1. zużycie materiałów i energii 27 289,84 
2. usługi obce 168 191,19 
3. podatki i opłaty  0,00 

4. wynagrodzenia oraz ubezpieczania 
społeczne i inne świadczenia 115 360,00 

5. amortyzacja 1 236,15 
6. pozostałe koszty 309 015,81 

 
 
Pozostałe przychody        317 953,05  
Koszty finansowe  6 741,70                   
Przychody finansowe                  4 683,58 
 
Dodatni wynik finansowy w wysokości 484 436,42 zł przekazany zostanie w całości na 
realizację zadań statutowych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i zwiększy 
przychody roku następnego. 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich nie posiada zobowiązań warunkowych, 
nie udzieliła w 2019 roku żadnych gwarancji i poręczeń. 
 
Perspektywy zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej 
 
Jak wspomniano w punkcie II, istotnym, nowym zadaniem KRASP w bieżącej kadencji stało 
się pozyskiwanie odpowiednich środków umożliwiających realizację stale poszerzającego się 
spektrum działań Konferencji.  
 
Wobec perspektywy znacznego spadku przychodów, związanego ze zmniejszeniem liczby 
studentów wielu uczelni, a w konsekwencji – zmniejszeniem wysokości składki wnoszonej 
przez te uczelnie, a także z przewidywaną rezygnacją większości uczelni zrzeszonych w 
Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z opcji pozostania w roku 2019 
członkiem stowarzyszonym KRASP, w trosce o zapewnienie niezbędnego dla prowadzenia 
podstawowej działalności budżetu KRASP w styczniu 2019 r. Prezydium KRASP 
zdecydowało o podniesieniu ustalonej na początku kadencji (w listopadzie 2016 r.) 
wysokości składki członkowskiej. 
 
W celu pozyskania środków na działania rozwojowe od początku kadencji prowadzone były 
rozmowy z MNiSW w sprawie dofinansowania działalności KRASP, zwłaszcza w sytuacji gdy 
Konferencja w istotny sposób wspiera MNiSW w realizacji niektórych zadań (związanych 
m.in. z rozpowszechnianiem informacji i promocją polskiego szkolnictwa wyższego za 
granicą). Nie przynosiły one początkowo istotnych rezultatów, pewne nadzieje na poprawę 
sytuacji wiążemy jednak z przepisami nowej ustawy, umożliwiającymi Ministerstwu 
przekazywanie KRASP środków na finansowanie realizacji zleconych do wykonania zadań.  
 
Ministerstwo skorzystało z tej możliwości, wspierając udział delegacji KRASP w Polsko-
Francuskim Forum Rektorów (KRASP-CPU), zorganizowanym w ramach Polsko-
Francuskiego Roku Nauki 18 marca w Paryżu. Innym przedsięwzięciem finansowanym w 
znacznym stopniu przez Ministerstwo była zorganizowana przez KRASP wspólnie z 
Fundacją Rektorów Polskich oraz Politechniką Warszawską konferencja „Transformacja 
akademickiego szkolnictwa wyższego w okresie trzydziestolecia: 1989–2019”, która odbyła 
się 28-29 października na PW oraz publikacja książkowej zawierająca teksty wystąpień na 
tej konferencji. Mamy nadzieję, że udzielanie tego typu wsparcia stanie się częstą praktyką 
we współdziałaniu KRASP z Ministerstwem. 
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Dodatkowe przychody stanowiły ponadto: 
- środki pozyskane od sponsorów – firm komercyjnych występujących podczas posiedzeń 

Zgromadzenia Plenarnego, 
- środki przekazane przez EUA jako rozliczenie realizacji projektu EFFECT (projekt był 

realizowany w latach 2016–2019; jest o nim mowa w punkcie dotyczącym działalności 
międzynarodowej), w wysokości ok. 46 000 zł.  

W efekcie tych działań sytuacja finansowa KRASP jest ona względnie dobra – na koniec 
2019 r. stan finansów był lepszy niż rok wcześniej. 
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VII. Szczegółowe informacje 
 
Bardziej szczegółowe informacje o funkcjonowaniu KRASP w roku 2019 znajdują się w 
załączniku 6, w którym przedstawiono zestawienie – w porządku chronologicznym – różnych 
działań, realizowanych zwłaszcza w okresie między posiedzeniami organów Konferencji 
(zestawienie posiedzeń organów KRASP oraz dokumenty będące wynikiem tych posiedzeń 
przedstawiono w załącznikach 3 i 4).  
 
 
maj 2020 r. 
 

 
 
 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
Przewodniczący KRASP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załączniki 
1. Prezydium KRASP 
2. Komisje i inne podmioty działające w ramach KRASP 
3. Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP 
4. Dokumenty KRASP 
5. Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych 
6. Działania KRASP  
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załącznik 1 
 
 
 
 

Prezydium KRASP 
 
 
Przewodniczący KRASP 
 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt  
Rektor Politechniki Warszawskiej 

 
Wiceprzewodniczący KRASP 
 

prof. dr hab. Wiesław Bielawski  
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Honorowy Przewodniczący KRASP 
 

prof. dr hab. Wiesław Banyś 
Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016) 

 
Członkowie  
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki (od sierpnia 2019 r.) 
Politechnika Łódzka (rektor 2008-2016) 
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
 
dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK  
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych 
 
prof. dr hab. Antoni Cygan 
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych 
 
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis  
Rektor Politechniki Białostockiej 
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką 
 
prof. dr hab. Andrzej Eliasz 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (rektor 1996-2016) 
Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej 
 
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
 
prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych 
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prof. dr hab. Kazimierz Karolczak 
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych 
 
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk  
Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-2016) 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki 
 
dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 
2008-2016) 
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia  
 
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski 
Rektor Politechniki Poznańskiej 
Przewodniczący Komisji ds. Sportu Akademickiego 
 
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas  
Rektor Politechniki Wrocławskiej 
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej 
 
prof. dr hab. Bronisław Marciniak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rektor 2008-2016) 
Przewodniczący Komisji ds. Dużej Infrastruktury Badawczej 
 
dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. AWF  
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego 
 
dr hab. Jerzy Nowacki, prof. PJATK 
Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych 
 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 
 
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW 
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego  
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych  
 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady  
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych 
 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 
Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów 
 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 
Rektor-komendant Wojskowej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych 
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† prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf (do 17 lipca 2019 r.) 
Rektor Politechniki Opolskiej 
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
 
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki 
Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002) 
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego 

 
 
Osoby biorące udział w pracach Prezydium z głosem doradczym 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 
Rektor Politechniki Koszalińskiej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Przewodnicząca Zespołu Bolońskiego  
 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski 
Politechnika Warszawska 
Sekretarz Generalny KRASP 
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załącznik 2 
 
 
 
 

Komisje i inne podmioty działające w ramach KRASP 
 
 

Komisje stałe 
 
 

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
 
Przewodniczący 

 
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

prof. dr hab. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku  
 
Członkowie 
 

prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w 
Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016) 

dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG – rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
prof. dr hab. Piotr Jurek – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 

Silesiusa w Wałbrzychu, przedstawiciel KRePUZ  
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. dr hab. Jerzy Malec – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

(rektor 2005-2019) 
prof. dr hab. Tomasz Miczka – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w 

Katowicach (rektor 2008-2016) 
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 

2005-2008) 
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie (rektor 2008-2012) 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-

2016) 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002) 
prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 
 
Komisja ds. Kształcenia 
 
Przewodniczący 

 
dr hab. Jan Łaszczyk, prof APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2008-2016) 
 
Zastępca Przewodniczącego 
 

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach 
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Członkowie 
 

prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (rektor 2002-
2008) 

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w 
Krakowie  

prof. dr hab. Krystian Kiełb – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
(rektor 2008-2016) 

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Politechnika Warszawska, Pełnomocnik rektora 
ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia 

dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu  

dr hab. Michał Lenartowicz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia 

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, Przewodniczący 
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 

dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w prorektor 
do spraw kształcenia  

dr Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. 

kształcenia i studentów 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu, przedstawiciel KRePUZ  
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. UHP – rektor Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w 

Warszawie, prorektor ds. kształcenia i rozwoju  
 
 
Komisja ds. Nauki 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny 
(rektor 2008-2016) 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

† prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej 
 
Członkowie 
 

prof. dr hab. Marian Binek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
prorektor ds. nauki  

dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS – rektor SWPS Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego w Warszawie 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych  
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. 

Collegium Medicum 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 
prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, prorektor ds. nauki  
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prof. dr hab. Mirosław Pawlak – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Koninie, przedstawiciel KRePUZ 

prof. dr hab. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
dr hab. Robert Rządca, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 

prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadry  
prof. dr hab. Cezary Sanecki – rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w 

Łodzi 
prof. dr hab. Jacek Semaniak – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Politechnika Wrocławska, prorektor ds. badań 

naukowych i umiędzynarodowienia 
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prorektor 

ds. nauki i zarządzania  
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska, prorektor ds. 

rozwoju  
 

 
Komisja ds. Ekonomicznych 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rektor 2008-
2016) 

 
Członkowie 

 
dr hab. Witold Bielecki, prof. ALK – rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 
prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. 

organizacji i rozwoju 
dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prorektor ds. 

finansów i rozwoju  
prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 

2005-2012) 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku, przedstawicielka KRePUZ 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach  
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

Kwestor 
dr hab. Adam Przybyłowski, prof. AMG – Akademia Morska w Gdyni 
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

prorektor ds. nauki i zarządzania  
prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

(rektor 2005-2012) 
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Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka (rektor 2008-2016) 

 
† prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – rektor Politechniki Opolskiej (do 17 lipca 2019 r.) 

 
Członkowie 
 

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą 

prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Uniwersytet Wrocławski, prorektor ds. współpracy z 
zagranicą i projektów międzynarodowych 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych 
prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rektor 2008-

2016) 
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Politechnika Poznańska, prorektor ds. edukacji 

ustawicznej 
prof. dr hab. Piotr Kielan – rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu 

Ramowego HORYZONT 2020 
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Politechnika Koszalińska (rektor 2005-2012) 
prof. dr hab. Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński – prorektor do spraw rozwoju 
dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego, prorektor do 

spraw współpracy z zagranicą  
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Politechnika Śląska, prorektor ds. nauki i rozwoju 
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF – rektor Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu  
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu, przedstawicielka KRePUZ 
mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit – Politechnika Warszawska, p.o. dyrektora Centrum 

Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej 
prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prorektor ds. 

nauki 
prof. dr hab. Michał Zasada – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie 
 

 
Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – rektor Politechniki Wrocławskiej 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska (rektor 2008-2016) 
 
Członkowie 
 

dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP – rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, przedstawiciel KRePUZ 
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dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. AWF – rektor Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie, prorektor ds. kształcenia i studentów 
dr hab. Jerzy Nowacki, prof. PJATK – rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych 
prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński – Politechnika Warszawska 
dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO – Uniwersytet Opolski  
dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM – rektor Akademii Morskiej w 

Szczecinie  
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej 
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej 
dr Tomasz Wolniewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczelniany 

koordynator ds. informatyzacji 
prof. dr hab. Grzegorz Zięba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 
 
Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 

 
Członkowie 
 

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu, przedstawiciel KRePUZ 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju  

dr Jacek Firlej - Politechnika Wrocławska, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu 
Technologii, członek Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu 
Technologii 

prof. dr hab. Jarosław Janicki – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku 
Białej 

mgr inż. Dariusz Jerzy Koenig – Prezes Zarządu KenBIT sp. j., Warszawa 
prof. dr hab. Roman Kołacz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (rektor 2008-

2016) 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
dr inż. Ireneusz Marciniak – dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych 

w Warszawie 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna (rektor 2008-

2016) 
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu, prorektor ds. nauki i rozwoju uczelni 
mgr inż. Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow sp. z o.o. w 

Suwałkach  
Petros Psyllos – student Politechniki Białostockiej, młody wynalazca i innowator 
prof. dr hab. Grzegorz Sędek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w 

Warszawie, prorektor ds. nauki  



43 
 

mgr Tomasz Stypułkowski - Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii 
Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Przewodniczący Porozumienia Spółek 
Celowychdr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM – rektor Akademii 
Morskiej w Szczecinie 

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
prof. dr hab. inż. Jan Żurek - Politechnika Poznańska, prorektor ds. współpracy z 

gospodarką 
 

 
Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej  
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w 

Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016) 
 
Zastępca Przewodniczącego 
 

ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – rektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie 

 
Członkowie 
 

prof. dr hab. Klaudiusz Baran – rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 
Warszawie 

dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia 

prof. dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. 
Komunikacji i Współpracy 

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie 

prof. dr hab. Ewa Kutryś – Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie (rektor 2008-2016) 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (rektor 2008-2016) 
dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ – prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie (rektor 1996-2016) 
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie (rektor 2003-2007) 
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski (rektor 1998-2004) 
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

Katedra Kultury Współczesnej, kulturoznawca 
 
 
Komisja ds. Akredytacji i Rankingów 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-

2016) 
 
Zastępca Przewodniczącego 
 

prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
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Członkowie 
 

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
dr hab. Witold Bielecki, prof. ALK – rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 
dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prorektor ds. 

finansów i rozwoju 
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej 
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – rektor Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu  
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, Przewodniczący 

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski  
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 

2005-2008) 
prof. dr hab. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
prof. dr hab. Antoni Różalski – rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
prof. dr hab. Marek Ratajczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
prof. dr hab. inż. Roman Słowiński – Politechnika Poznańska  
prof. dr hab. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku 
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
prof. dr hab. Andrzej Tretyn – rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska (rektor 2008-2016) 
prof. dr hab. Edward Włodarczyk – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

 
Komisja ds. Sportu Akademickiego 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
 
Członkowie 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Politechnika Świętokrzyska (rektor 2008-2012) 
prof. dr hab. inż. Jan Kazior - rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza 
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF - rektor Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (rektor 2008-2016) 
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej  
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prof. dr hab. Aleksander Tyka – rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
 
 

Komisje powołane na okres jednej kadencji 
 
 
Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002) 

 
Członkowie 
 
a) zespół konsultantów 
 

prof. dr hab. Ewa Bagińska – Uniwersytet Gdański, członek RGNiSW 2010-2013  
prof. dr hab. Wiesław Banyś – Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016), 

przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016, członek EUA Board 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska (rektor 2008-2016)  
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski, przewodniczący RGNiSW 
prof. dr hab. inż. Józef Lubacz – Politechnika Warszawska, przewodniczący RGNiSW 

2010-2013  
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący 

KOiL  
prof. dr hab. Witold Stankowski – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, przewodniczący KRePUZ 
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH – rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły 

Handlowej w Katowicach 
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych 

Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, członek Prezydium RGNiSW 
prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski, członek PAN 

 
b) zespół redakcyjny 
 

dr Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
Sekretarz Komisji  

dr Iryna Degtyarova – FRP, wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców na 
Ukrainie, analityk badań komparatywnych w SzW, habilitantka NAPA   

dr Marcin Dokowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzecznik Praw 
Doktoranta w latach 2015-2016, członek Prezydium RGNiSW w latach 2016-
2017 

dr Tomasz Jędrzejewski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, doradca KOiL 2008-2016 

mgr Anna Mrozowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, członek Prezydium RGNiSW 2014-2015  
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Komisja ds. Dużej Infrastruktury Badawczej 
 

Przewodniczący 
 

prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(rektor 2008-2016) 

 
Członkowie 
 

prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz – Politechnika Warszawska, prorektor ds. nauki 
dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych 
dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM, prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza 
prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski 
prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. nauki 
† prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej 
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 
prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – Politechnika Łódzka 

 
 
 

Inne podmioty statutowe 
 
 
Zespół Boloński 
 
Przewodnicząca 

 
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 

Członkowie 
 

prof. dr hab. Stanisław Chwirot – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
prof. dr hab. inż. Edward Jezierski – Politechnika Łódzka 
dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski – Politechnika Łódzka 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu 
prof. dr hab. Maria Ziółek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. Grzegorz Kurzyński – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu 
 
 
Komitet Dobrych Praktyk 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. Wiesław Banyś – Uniwersytet Śląski w Katowichach (rektor 2008-2016), 

Honorowy Przewodniczący KRASP 
 
Członkowie 

 
prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w 

Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016) 
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 

2008-2016) 
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ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (rektor 
1998-2004) 

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002) 
 
 
Komisja Rewizyjna 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – rektor Politechniki Koszalińskiej 

 
Zastępca Przewodniczącego 
 

prof. dr hab. Jerzy Malec – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
(rektor 2005-2019) 

 
Członkowie 

 
prof. Grzegorz Kurzyński – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu 
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach 
prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 
 
 

Inne podmioty 
 
 
Komisje i zespoły działające przy KRASP 
 
Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
Przewodniczący: dr hab. Henryk Nowicki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 
Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych  
Przewodnicząca: prof. dr hab. Janina Filek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
prorektor ds. komunikacji i współpracy 
 
Komisja ds. Akademickich Biur Karier 
Przewodniczący: Agnieszka Dudziak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
  
Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli 
Przewodnicząca: dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w 
Krakowie  
 
Pełnomocnicy Przewodniczącego KRASP 
 
Pełnomocnik w zakresie współpracy z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów  
dr Joanna Gocłowska-Bolek – Uniwersytet Warszawski 
 
Pełnomocnik w zakresie współpracy akademickiej z Republiką Chińską:  
Yingnan Sun – Politechnika Opolska 
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załącznik 3 
 
 
 
 

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP 
 
 

nr(a) termin organizator goście 
42 31.05.2019 Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Osztynie 
Z. Marciniak, K. Diks, W. Tłokiński,  
B. Wiśniewski, M. Żylicz, Z. Błocki, 
M. Kossowska, S. Dyrda,  
K. Chałasińska-Macukow, K. Leja,  
P. Wojtulek, Ł. Kierznowski,  
D. Leżański, J. Brdulak, B. Dołęga,  
T. Kulik, J. Rak, S. Bielecki,  
M. Bilewicz, M. Gajda,  
C. Szymańska-Ban, K. Zubrzycki,  
B. Białek, D. Lala, G. Pytkowski,  
K. Skowrońska, M. Nowak,  
M. Lebiedziński, P. Kieraciński 

43 06.12.2019 Politechnika Białostocka W. Maksymowicz, Z. Marciniak,  
A. Adamczak, K. Chałasińska-
Macukow, Z. Krasiński, R. Rycerz,  
P. Wojtulek, D. Leżański, T. Lewiński, 
D. Szczukocki, B. Dołęga, T. Kulik,  
J. Rak, M. Gajda, K. Kurowska-
Wilczyńska, A. Grąbczewska,  
D. Lala, G. Pytkowski,  
K. Skowrońska, R. Bagiński,  
W. Siwiński, P. Kieraciński 

(a) kolejne posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego są numerowane od początku istnienia KRASP  

 

 
 

Posiedzenia Prezydium KRASP 
 
 

nr(a) termin organizator goście 
VII-10 18.01.2019 Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 
S. Skuza, Z. Marciniak, Z. Sawicka, 
A. Chylak, W. Siwiński, S. Kistryn,  
Z. Krasiński 

VII-11 30.05.2019 Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie 

J. Gowin, P. Müller, Z. Marciniak,  
S. Bielecki, M. Gajda 

VII-12 05.12.2019 Politechnika Białostocka Z. Marciniak, Z. Krasiński, R. Rycerz, 
D. Leżański 

(a)  kolejne posiedzenia Prezydium są numerowane od początku każdej kadencji i są poprzedzone 
numerem kadencji (VII: kadencja 2016-2020) 
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załącznik 4 
 
 
 

Dokumenty 
 
 
Lista dokumentów obejmuje:  
- uchwały i stanowiska organów KRASP – Zgromadzenia Plenarnego KRASP oraz 

Prezydium KRASP, 
- inne dokumenty KRASP, 
- dokumenty wspólne KRASP i innych instytucji i organizacji – krajowych i zagranicznych 
 
 
 

Uchwały i stanowiska Zgromadzenia Plenarnego KRASP  
oraz Prezydium KRASP 

 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z 18 stycznia 2019 r. 
 

� Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej KRASP (dokument nr 31/VII) 
� Uchwała w sprawie utraty statusu uczelni członkowskiej KRASP przez Wyższą 

Szkołę Studiów Międzynarodowych w Łodzi (dokument nr 32/VII) 
� Uchwała w sprawie utraty statusu uczelni stowarzyszonej KRASP przez Państwową 

Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie (dokument nr 33/VII) 
� Stanowisko w sprawie kontynuacji współpracy KRASP-KPK (dokument nr 34/VII) 
� Stanowisko w sprawie wydarzeń ostatnich dni (dokument nr 35/VII) 

 
Dokument Prezydium KRASP z 8 kwietnia 2019 r. (przyjęty w trybie korespondencji 
elektronicznej) 
 

� Stanowisko w sprawie strajku środowiska nauczycielskiego (dokument nr 36/VII)  
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 31 maja 2019 r. 
 

� Apel do Parlamentu i Rządu RP dotyczący Wieloletniego Planu Finansowego 
Państwa na lata 2019-2022 

� Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP za rok 2018 
oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 (dokument nr 37/VII) 

� Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP za rok 2018 
(dokument nr 38/VII) 

 
Dokument Prezydium KRASP z 20 sierpnia 2019 r. (przyjęty w trybie korespondencji 
elektronicznej) 
 

� Stanowisko w sprawie oświadczenia rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu (dokument nr 39/VII)  

 

Dokument Prezydium KRASP z 23 września 2019 r. (przyjęty w trybie korespondencji 
elektronicznej) 
 

� Stanowisko w sprawie zachowania podstawowych wartości w debacie publicznej 
(dokument nr 40/VII)  
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Dokument Prezydium KRASP z 27 września 2019 r. (przyjęty w trybie korespondencji 
elektronicznej) 
 

� Apel KRASP o podjęcie pilnych, skutecznych działań w odpowiedzi na kryzys 
klimatyczny i środowiskowy  

 
Dokumenty Prezydium KRASP z 5 grudnia 2019 r. 
 

� Stanowisko w sprawie sposobu wykorzystania dotacji podmiotowych (dokument nr 
41/VII) 

� Uchwała w związku z 20-leciem powszechnych egzaminów w systemie oświaty 
(dokument nr 42/VII) 

� Uchwała w sprawie nadania Akademii Sztuki w Szczecinie statusu uczelni 
członkowskiej KRASP (dokument nr 43/VII) 

 
Dokument Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 6 grudnia 2019 r. 
 

� Uchwała w sprawie zmian w Statucie KRASP (dokument nr 44/VII) 
 
Dokument Prezydium KRASP z 20 grudnia 2019 r. (przyjęty w trybie korespondencji 
elektronicznej) 
 

� Stanowisko w sprawie projektu ustawy z 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych 
innych ustaw (dokument nr 45/VII)  

 
 

Dokumenty wspólne KRASP i innych instytucji i organizacji  
 

� Apel KRASP-PSRP w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (15 
maja 2019 r.)  

� Pismo Przewodniczących KRASP i RGNiSW do Prezesa Rady Ministrów dotyczące 
wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki (25 czerwca 2019 r.) 

� Polish, German and Austrian Rectors’ Conferences call upon the Hungarian 
Government to preserve the institutional autonomy and academic freedom of the 
Hungarian Academy of Sciences (16 lipca 2019 r.) 

� Wspólny komunikat konferencji rektorów w sprawie Uniwersytetów Europejskich (7 
listopada 2019 r.) 

� Pismo przewodniczących konferencji rektorów Niemiec (HRK), Francji (CPU) i Polski 
(KRASP) skierowane do nowej Przewodniczącej Komisji Europejskiej – Ursuli von der 
Leyen oraz Komisarza ds. Innowacji i Młodzieży – Mariyi Gabriel (28 listopada 2019 r.) 
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załącznik 5 
 
 
 

Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych 
 
 
oznaczenia: 
 
KS Kancelaria Sejmu 
MNiSW Ministerstwo (Minister) Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
MEN  Ministerstwo (Minister) Edukacji Narodowej 
MZ Ministerstwo (Minister) Zdrowia  
MPiT Ministerstwo (Minister) Przedsiębiorczości i Technologii 
MKiDN Ministerstwo (Minister) Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
MF Ministerstwo (Minister) Finansów 
 
KOiL Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP 
KK Komisja ds. Kształcenia KRASP 
KII Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP  
KN Komisja ds. Nauki KRASP  
KE Komisja ds. Ekonomicznych KRASP 
ZB Zespół Boloński KRASP 
KRUE Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych 
KRPUT Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
KRAUM Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
KRUA Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych 
KRUPed Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych 
KRPUW Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych 
KRURiP Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych 
 
 

lp. opiniowany akt legislacyjny (projekt) instytucja 
zwracająca 
się o opinię 

data 
wystąpienia o 
opinię 

podmioty 
przygotowujące 
projekt opinii 

1 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie praktycznej 
nauki zawodu 

MEN 14.01.2019 KK 

2 Projekt ustawy o Narodowej Strategii 
Onkologicznej 

KS 15.01.2019 KRAUM 

3 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2012 
roku w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych 

MEN 15.01.2019 KK 

4 Projekt ustawy – Prawo zamówień 
publicznych 

MPiT 24.01.2019 KRASP 

5 Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające 
– Prawo zamówień publicznych 

MPiT 24.01.2019 KRASP 

6 Projekt rozporządzenia w sprawie 
stypendiów ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
dla studentów uczelni artystycznych za 
znaczące osiągnięcia 

MKiDN 31.01.2019 KRUA 
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7 Rządowy projekt ustawy o wspieraniu 
działalności naukowej z Funduszu Polskiej 
Nauki 

KS 05.02.2019 KK 

8 Projekt rozporządzenia w sprawie nagród 
ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego 

MKiDN 18.02.2019 KRUA 

9 Projekt rozporządzenia w sprawie 
ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół 

MEN 06.03.2019 KK, KRUPed 

10 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty 

MEN 08.03.2019 KK 

11 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego 

MEN 08.03.2019 KK 

12 Projekt rozporządzenia w sprawie 
włączenia Państwowej Medycznej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do 
Uniwersytetu Opolskiego 

MNiSW 01.04.2019 KOiL 

13 Projekt rozporządzenia w sprawie 
sposobu podziału środków finansowych 
dla uczelni wojskowych na utrzymanie i 
rozwój potencjału dydaktycznego i 
badawczego oraz środków na zadania 
związane z obroną narodową 

MON 03.04.2019 KRPUW 

14 Projekt rozporządzenia w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii 

MNiSW 18.04.2019 KRURiP 

15 Projekt rozporządzenia w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu architekta 

MNiSW 18.04.2019 KRPUT 

16 Projekt rozporządzenia w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela 

MNiSW 19.04.2019 KK, KRUPed 

17 Projekt rozporządzenia w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodów lekarza, 
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 
położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

MNiSW 19.04.2019 KRAUM 

18 Projekt rozporządzenia w sprawie nagród 
ministra dla nauczycieli akademickich 
uczelni wojskowych 

MON 29.04.2019 KRPUW 

19 Projekt rozporządzenia w sprawie 
sposobu podziału środków finansowych 
dla uczelni medycznych nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia 

MZ 06.05.2019 KRAUM 
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20 Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów 
znaków graficznych informujących o 
poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji 
przypisanych do kwalifikacji pełnych i 
cząstkowych włączonych do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i 
odpowiadających im poziomach 
europejskich ram kwalifikacji 

MEN 07.05.2019 ZB 

21 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego 

MEN 21.05.2019 KK 

22 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego 

MEN 21.05.2019 KK 

23 Rządowy projekt ustawy o uregulowaniu 
niektórych spraw w związku z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej na podstawie umowy, o 
której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej 

KS 21.05.2019 KOiL 

24 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie procedury 
przyznawania danych dostępowych do 
bazy danych systemu informacji 
oświatowej 

MEN 24.05.2019 KK, KRUP-ed 

25 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie studiów 

MNiSW 31.05.2019 KK 

26 Projekt rozporządzenia w sprawie 
dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników 

MEN 07.06.2019 KRUP-ed 

27 Projekt rozporządzenia w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i 
innych druków 

MEN 10.06.2019 KK, ZB 

28 Projekt rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu danych 
dziedzinowych gromadzonych w systemie 
informacji oświatowej oraz terminów 
przekazywania niektórych danych do bazy 
danych systemu informacji oświatowej 

MEN 11.06.2019 KK 

29 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji 

MEN 18.06.2019 KK 

30 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
projekt rozporządzenia w sprawie 
konkursu na stanowisko dyrektora CKE i 
stanowisko dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 

MEN 19.06.2019 KK 

31 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek 

MEN 25.06.2019 KK 
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32 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego 

MEN 25.06.2019 KK 

33 Projekt rozporządzenia w sprawie 
stypendiów ministra właściwego do spraw 
zdrowia dla studentów 

MZ 26.06.2019 KK 

34 Projekt rozporządzenia w sprawie 
sposobu podziału środków finansowych 
na utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego oraz potencjału 
badawczego znajdujących się w 
dyspozycji ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki oraz na 
zadania związane z utrzymaniem 
powietrznych statków szkolnych i 
specjalistycznych ośrodków 
szkoleniowych kadr powietrznych 

MNiSW 03.07.2019 KOiL 

35 Projekt rozporządzenia w sprawie 
powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru 
pedagogicznego nad szkołami polskimi 
oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i 
za granicą, a także wykonywania w 
odniesieniu do nich zadań organu 
prowadzącego, oraz zadań związanych z 
awansem zawodowym nauczycieli tych 
szkół 

MEN 04.07.2019 KK 

36 Projekt rozporządzenia w sprawie 
warunków wynagradzania egzaminatorów 
za udział w przeprowadzaniu egzaminów 
oraz nauczycieli akademickich za udział w 
przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 
maturalnego 

MEN 09.07.2019 KK, ZB 

37 Projekt rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia 
ucznia ze szkoły publicznej, publicznej 
szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej 
lub niepublicznej szkoły artystycznej o 
uprawnieniach publicznej szkoły 
artystycznej – do szkoły publicznej innego 
typu albo do szkoły publicznej tego 
samego typu 

MEN 10.07.2019 KK 

38 Projekt rozporządzenia w sprawie 
przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

MEN 10.07.2019 KK 

39 Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany 
nazw niektórych publicznych uczelni 
zawodowych 

MNiSW 11.07.2019 KOiL 

40 Projekt rozporządzenia w sprawie 
egzaminów eksternistycznych 

MEN 12.07.2019 KK 

41 Projekt rozporządzenia w sprawie 
akredytacji kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych 

MEN 15.07.2019 KK, ZB 



55 
 

42 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych 
innych ustaw 

KS 15.07.2019 KRASP 

43 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Polskim Instytucie Spraw 
Międzynarodowych 

KS 18.07.2019 KOiL 

44 Projekt rozporządzenia sprawie Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego 

MEN 19.07.2019 KK, ZB 

45 Projekt rozporządzenia sprawie ramowego 
programu szkolenia kandydatów na 
egzaminatorów, sposobu prowadzenia 
ewidencji egzaminatorów oraz trybu 
wpisywania i skreślania egzaminatorów z 
ewidencji 

MEN 19.07.2019 KK, ZB 

46 Projekt rozporządzenia w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych i na 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i 
słuchaczy tych szkół, studentów oraz 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych oraz doktorantów 

MZ 19.07.2019 KRAUM 

47 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji 

MEN 23.07.2019 KK 

48 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie orzekania o 
stanie zdrowia nauczyciela akademickiego 
na potrzeby udzielenia urlopu dla 
poratowania zdrowia 

MZ 23.07.2019 KRAUM 

49 Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru 
zaświadczenia jednostki prowadzącej 
studia lub kształcenie w szkole doktorskiej 
o przyjęciu cudzoziemca na studia 
stacjonarne lub kształcenie w szkole 
doktorskiej lub o kontynuacji przez niego 
studiów stacjonarnych lub kształcenia w 
szkole doktorskiej 

MNiSW 24.07.2019 KRASP 

50 Projekt rozporządzenia w sprawie nagród 
Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli 
akademickich uczelni wojskowych 

MON 28.08.2019 KRPUW 

51 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – 
Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, ustawy-Prawo 
telekomunikacyjne, ustawy o zasadach 
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz 
niektórych innych ustaw 

KS 29.08.2019  KOiL, KII 

52 Poselski projekt ustawy o utworzeniu 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

KS 10.09.2019 KOiL 
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53 Projekt rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych kryteriów wynagradzania 
pracowników Biura Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju 

MNiSW 24.09.2019 KOiL 

54 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wysokości 
wynagrodzenia przysługującego członkom 
instytucji, organów i zespołów oraz 
ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym 
działającym w systemie szkolnictwa 
wyższego i nauki 

MNiSW 24.09.2019 KE 

55 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sporządzania 
wykazów wydawnictw monografii 
naukowych oraz czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych 

MNiSW 25.09.2019 KN 

56 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie stypendiów 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki dla studentów i 
wybitnych młodych naukowców 

MNiSW 30.09.2019 KK 

57 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie regulaminu 
pracy komisji do oceny wniosków o wpis 
na listę podmiotów uprawnionych do 
pełnienia funkcji zewnętrznego 
zapewniania jakości, wzoru umowy z 
podmiotem, któremu powierzono funkcję 
zewnętrznego zapewniania jakości, oraz 
sposobu ustalania wysokości 
wynagrodzenia z tytułu tej umowy 

MEN 08.11.2019 KK, ZB 

58 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów 
i zadań kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego 

MEN 18.11.2019 KK 

59 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie orzekania o 
stanie zdrowia nauczyciela akademickiego 
na potrzeby udzielenia urlopu dla 
poratowania zdrowia 

MZ 09.12.2019 KRAUM 

60 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w 
zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego 

MEN 19.12.2019 KK 

61 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
określenia zakresu wykorzystywania 
nabywanych towarów i usług do celów 
działalności gospodarczej w przypadku 
niektórych podatników 

MF 19.12.2019 KOiL 

62 Poselski projekt ustawy o ustanowieniu 
Dnia Nauki Polskiej 

KS 24.12.2019 KN, KOiL 
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załącznik 6 
 
 
 

Działania KRASP 
 

 
1. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds. 

Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP oraz Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności 
Społecznej KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o przejrzystości w zakresie zatrudniania 
osób bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze na 
stanowiska w jednostce sektora publicznego, 4 stycznia 

2. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o European Learning & Teaching 
Forum „Towards successful learning: Controversies and common ground” (Warszawa, UW, 14-
15.02.2019), 8 stycznia 

3. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds. 
Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP dot. rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działaniach administracji rządowej, 8 
stycznia 

4. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, 
w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 10 stycznia 

5. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, 
w których nie tworzy się rad rodziców oraz projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu 
uczniowskiego, 10 stycznia 

6. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, 10 stycznia 

7. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych, 10 stycznia 

8. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w obchodach Święta Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 11 stycznia 

9. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) opinii Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, 11 
stycznia 

10. Udział Przewodniczącego KRASP, grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz Biura 
KRASP w konferencji „Lęk przed „obcymi” i wrogość wobec nich”, zorganizowanej z inicjatywy 
Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Warszawa, UW, 11 stycznia 

11. pismo Przewodniczącego KRASP do rektorów uczelni zaproszonych do udziału w projekcie 
polsko-ukraińskim w sprawie projektu pomocowego MNiSW-PW „Polsko-ukraińska współpraca 
instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania 
uczelni”, 15 stycznia  

12. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 16 
stycznia 

13. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP 
oraz Zespołu Bolońskiego KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa 
branżowego, 16 stycznia 

14. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP 
w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 16 stycznia 

15. Udział reprezentanta KRASP – prof. A. Eliasza, Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i 
Odpowiedzialności Społecznej KRASP w uroczystym złożeniu kwiatów na grobie Ignacego Jana 
Paderewskiego w 100. rocznicę powołania rządu, Archikatedra św. Jana Chrzciciela w 
Warszawie, 16 stycznia 



58 
 

16. Udział Przewodniczącego KRASP, grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz Biura 
KRASP w konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2019”, 17-18 stycznia 

17. Pismo Przewodniczącego KRASP do p. J. Owsiaka, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (pismo zostało również opublikowane na witrynie internetowej KRASP), 18 stycznia 

18. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP opinii KRASP w ramach konsultacji 
podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dot. możliwości zastosowania 50% kosztów 
uzyskania przychodów do części wynagrodzenia z tytułu rozporządzania prawami autorskimi, 21 
stycznia 

19. Przekazanie min. P. Müllerowi uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP dot. projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów, 21 stycznia 

20. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę 
fizyczną szkoły lub placówki publicznej, 21 stycznia 

21. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia 
ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz uwag dot. projektu 
rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, a także uwag dot. projektu rozporządzenia 
w sprawie doradztwa zawodowego, 21 stycznia 

22. Udostępnienie protokołów z posiedzenia Prezydium KRASP (Warszawa, SGGW, 18.01.2019), 22 
stycznia 

23. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia NAWA do rejestracji na polskie 
stoiska organizowane na targach i konferencjach w 2019 r., 23 stycznia 

24. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Zarządu i Rady EUA, Bruksela, 
23-24 stycznia  

25. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, 24 stycznia 

26. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRAUM do rządowego 
projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych, 24 stycznia 

27. Przekazanie Zarządowi Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów odpowiedzi 
Przewodniczącego KRASP dot. Listu otwartego KNZS w sprawie obecności pseudonauki na 
uczelniach, 25 stycznia 

28. Zgłoszenie przedstawicieli KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki 
KRASP oraz prof. T. Szapiro, Przewodniczącego Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP do 
udziału w pracach Komitetu Naukowego NAWA ds. Międzynarodowej Promocji Nauki Polskiej, 25 
stycznia 

29. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o prowadzonym przez EUA i 
EUCEN projekcie INVITED „Strategies towards Equity, Diversity and Inclusion”, 25 stycznia 

30. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego, Przewodniczącego Komisji ds. 
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP w posiedzeniu Zespołu ds. 
monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, MNiSW, 1 lutego 

31. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dot. V edycji Konkursu o Nagrodę 
im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. T. Kotarbińskiego na najwybitniejsze dzieło 
z zakresu nauk humanistycznych, 1 lutego 

32. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w seminarium „What’s new in Brussels?”, 
Bruksela, 1 lutego 

33. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP listu Ambasadora Włoch Aldo Amatiego dot. 
współpracy w zakresie tworzenia sieci włoskich pracowników naukowych i badaczy obecnych w 
Polsce, 4 lutego 

34. Przekazanie min. J. Gowinowi uwag KRASP do nowego projektu ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 6 lutego 

35. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Rady NAWA, 8 lutego 
36. Przekazanie min. M. Haładyjowi (Podsekretarz stanu w MPiT) uwag KRASP dot. projektu ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo 
zamówień publicznych, 14 lutego 

37. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, 
w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 14 lutego 

38. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych, 14 lutego 
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39. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, 
14 lutego 

40. Udział grupy rektorów i Sekretarza Generalnego KRASP w „2nd European Learning and 
Teaching Forum”, Warszawa, UW, 14-15 lutego 

41. Udział pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w drugiej konferencji z cyklu „Akademia 
Innowacji dla Uczelni”, Warszawa, 15 lutego 

42. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP odpowiedzi F. Świtały - podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Finansów na pismo min. J. Gowina dotyczące 50-proc. kosztów uzyskania 
przychodów przez pracowników uczelni, 18 lutego 

43. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji nt. dwóch nowych fiszek 
projektów pozakonkursowych w trzeciej osi priorytetowej w ramach prac KM POWER, 18 lutego 

44. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRAUM dot. projektu 
ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, 18 lutego 

45. Udział reprezentantów KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki 
KRASP oraz prof. A. Sikorskiego (PB) we wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 19 lutego 

46. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego dot. wzrostu liczby przypadków odry w Polsce, 19 lutego 

47. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. A. Sikorskiego (PB) we 
wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Sejmowej Komisji 
Gospodarki i Rozwoju, 19 lutego  

48. Udział pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w seminarium ACA pt. „Internationalisation for 
all?”, Bruksela, 21 lutego 

49. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia 
KRASP w posiedzeniu stałej Sejmowej Podkomisji ds. kształcenia zawodowego, 21 lutego 

50. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRPUT, Częstochowa, 21-23 lutego  
51. Przekazanie NAWA materiałów dot. międzynarodowej promocji nauki polskiej nadesłanych przez 

uczelnie członkowskie KRASP do prac Komitetu Naukowego NAWA, 23 lutego 
52. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o dorocznej konferencji EUA i 

wyborach władz EUA, 22 lutego (kolejna korespondencja w tej sprawie została przekazana – 5 
marca i 8 kwietnia) 

53. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP poradnika pt. Proces legislacji pobytu 
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia na studiach, 22 lutego 

54. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz Kierownik Biura KRASP w „Polish-German 
Science Meeting 2019”, Kraków, NCN, 27 lutego 

55. Przekazanie min. W. Zwinogrodzkiej (Podsekretarz stanu w MKiDN) uwag KRUA do projektu 
rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego dla studentów uczelni artystycznych za znaczące osiągnięcia, 28 lutego 

56. Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego w XXII posiedzeniu KM POWER 2014-2020, 
Warszawa, 27-28 lutego 

57. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma Przewodniczącego KRASP dot. finansowania stypendiów 
wypłacanych doktorantom, 1 marca 

58. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP do rządowego 
projektu ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, 28 lutego 

59. Przekazanie władzom RMN pisma Przewodniczącego KRASP popierającego postulaty Rady dot. 
projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, 1 marca 

60. Przekazanie min. W. Zwinogrodzkiej (Podsekretarz stanu w MKiDN) uwag KRUA do projektu 
rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, 6 marca 

61. Pierwsze posiedzenie powołanego przez NAWA Komitetu Naukowego ds. Międzynarodowej 
Promocji Nauki Polskiej (przewodniczący Komitetu – prof. T. Szapiro), 7 marca 

62. Udział Kierownik Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w konferencji z 
cyklu Direct to internationalization pt. „How to attract American students to Polish universities?”, 
Warszawa, 7-8 marca 

63. Udział Kierownik Biura KRASP w międzynarodowych targach rekrutacyjnych „Expo Estudiante”, 
NAWA, Meksyk, 9-12 marca 

64. Udział reprezentanta KRASP - prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP 
we wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych, 13 marca 

65. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu stanowiska Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z 
Gospodarką KRASP dot. raportu pokontrolnego NIK dot. działalności spółek celowych, 13 marca 
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66. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 14 marca 

67. Udział reprezentanta KRASP – p. S. Króla (UG) w konferencji uzgodnieniowej projektów ustaw: 
Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych, 13-
15 marca 

68. Udział Przewodniczącego KRASP w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 15 marca 
69. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma MNiSW oraz MEN w sprawie 

ułatwień zasad przyjmowania na polskie uczelnie obywateli polskich i cudzoziemców polskiego 
pochodzenia na podstawie zagranicznych dyplomów i świadectw, 15 marca  

70. Polsko-Francuskie Forum Rektorów (KRASP-CPU) w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki, 
Paryż, 18 marca (przekazanie pism z podziękowaniami do amb. T. Młynarskiego – Ambasada RP 
w Republice Francuskiej, min. P. Dardzińskiego oraz prof. L. Hittingera – CPU 21 marca, pisma 
zostały także wysłane do wiadomości min. J. Gowina i min. J. Czaputowicza) 

71. Przekazanie Przewodniczącemu KRePSZ (obecnie KRePUZ) oraz rektorowi M. Słodkiemu 
(PWSZ w Płocku) pisma Przewodniczącego KRASP z gratulacjami w związku z umocowaniem 
KRePUZ w ustawie oraz jubileuszem PWSZ w Płocku, 19 marca 

72. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego, Przewodniczącego Komisji ds. 
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, w posiedzeniu plenarnym Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 19 marca 

73. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dot. naboru kandydatów na 
członków międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach programu Inicjatywa doskonałości – 
uczelnia badawcza, 19 marca (przekazanie min. J. Gowinowi listy kandydatów KRASP na 
członków ww. zespołu – 29 marca) 

74. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w debacie „NKN Forum – szkoły doktorskie”, UMK, 
Toruń, 20 marca 

75. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na seminarium „Wirtualnej 
Biblioteki Nauki” poświęconemu nowym modelom licencyjnym na dostęp do czasopism i 
publikowanie otwarte (Warszawa, UW, 8.04), 21 marca 

76. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu plenarnym KRUP, Łódź, UŁ, 22 marca 
77. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 

KRASP oraz KRUPed dot. projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół, 25 marca 

78. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP dot. projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego oraz uwag dot. projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 26 marca 

79. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w konferencji „The International Higher Education 
Forum 2019”, Londyn, 27 marca 

80. Udział Kierownik Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w „APAIE 2019 
Conference & Exhibition”, Kuala Lumpur, Malezja, 25-29 marca 

81. Udział Przewodniczącego KRASP, Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego 
(SGGW) oraz grupy rektorów w spotkaniu z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w 
ramach projektu „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących 
rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, Poznań, 1-4 kwietnia 

82. Przekazanie min. J. Gowinowi stanowiska Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli 
działającego przy KRASP w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, 2 kwietnia 

83. Przekazanie min. J. Gowinowi oraz rektorom uczelni członkowskich KRASP oświadczenia dot. 
Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektora M. Tukiendorfa 
(PO), 3 kwietnia  

84. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP odpowiedzi MNiSW na pismo KRASP dot. 
finansowania stypendiów doktorskich, 3 kwietnia 

85. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu w sprawie prof. M. Ziętka, 4 kwietnia 

86. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego, Przewodniczącego Komisji ds. 
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, w posiedzeniu Zespołu ds. 
monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, MNiSW, 5 kwietnia 

87. Zlecenie KRASP realizacji zadania polegającego na organizacji Konferencji Naukowej 
„Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie trzydziestolecia: 1989-
2019”, Warszawa, PW, 5 kwietnia 
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88. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia 
KRASP, w konferencji inauguracyjnej Programu Edukacja finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Warszawa, FRSE, 5 kwietnia 

89. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego (SGGW) w posiedzeniu 
Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, Warszawa, MIR, 8 kwietnia 

90. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Stanowiska KRASP z dnia 8 kwietnia 2019 
r. w sprawie strajku środowiska nauczycielskiego (Dokument 36/VII); korespondencja została 
przesłana także do wiadomości min. J. Gowina oraz min. A. Zalewskiej oraz opublikowana na 
witrynie internetowej KRASP, 9 kwietnia  

91. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP, reprezentanta KRASP - prof. S. Bieleckiego, 
Sekretarza Generalnego KRASP oraz Kierownik Biura KRASP w posiedzeniach Zarządu, Rady i 
Sekretarzy Generalnych EUA oraz grupy rektorów w Zgromadzeniu Plenarnym oraz dorocznej 
konferencji EUA, Paryż, 10-12 kwietnia 

92. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 11 kwietnia 

93. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentantów KRASP – prof. J. Łaszczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia KRASP, Dominika Wasilewskiego (UW) w konferencji 
„POWER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?”, Warszawa, 10 kwietnia 

94. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia 
KRASP w posiedzeniu stałej Sejmowej Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 11 kwietnia 

95. XII Krakowskie Dni Integracji, Kraków, organizowane przez Komisję ds. Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych działającą przy KRASP, 9-12 kwietnia 

96. Udział Przewodniczącego KRASP w XXV Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP, 
Kościelisko, 12-13 kwietnia 

97. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji dot. Ogólnopolskiej 
Konferencji Akademickich Biur Karier pt. Biura Karier 2.0 – moc współpracy na współczesnym 
rynku pracy (Szczecin, 23-24.05), 15 kwietnia 

98. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w 
spotkaniu w MNiSW z okazji Świąt Wielkanocnych, 17 kwietnia 

99. Przekazanie min. P. Müllerowi uwag Komisji ds. Legislacyjnych i Organizacyjnych KRASP do 
projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego, 17 kwietnia 

100. Przekazanie min. T. Zdzikotowi (Sekretarz stanu w MON) uwag KRPUW do projektu 
rozporządzenia MON w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni wojskowych 
na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz środków na zadania 
związane z obroną narodową, 23 kwietnia   

101. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży, 24 kwietnia 

102. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Prezesa PAN, prof. J. Duszyńskiego, 
w sprawie wyborów członków krajowych Akademii, 24 kwietnia 

103. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję „Szanse i 
wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych” (Warszawa, PW, 21.05), 29 kwietnia 

104. Udział Kierownik Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w misji 
edukacyjnej w Uzbekistanie i Tadżykistanie, 24 kwietnia-2 maja  

105. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w seminarium krajowym „Rezultaty 
Projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE”, UW, 6 maja 

106. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w 
obchodach Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pismo 
gratulacyjne), 6 maja 

107. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w ogłoszonym 
przez Organizatorów Expo Dubaj 2020 programie Global Best Practice Programme, 7 maja 

108. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Włoch dot. 
możliwości ubiegania się o stypendia rządu włoskiego na rok akademicki 2019/2020 
przeznaczone dla studentów zagranicznych oraz studentów będących obywatelami włoskimi, 
mieszkającymi za granicą, 8 maja 

109. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia 
KRASP, w pracach jury Konkursu ACADEMIA 2019, Warszawa, 9 maja 

110. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 9 maja 

111. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli uwag dot. projektu raportu podsumowującego wyniki 
realizacji projektu USTREAM, 9 maja 
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112. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z MNiSW dot. kształcenia 
nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej od 2019/2020, 10 maja  

113. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP (wystąpienie), w dorocznym Marszu dla Nauki, 
Warszawa, 12 maja 

114. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma popierającego postulat Stowarzyszenia Forum Dziekanatów 
w sprawie dokonania nowelizacji przepisów dot. konieczności tłumaczenia odpisów dyplomów i 
suplementów na język obcy, 13 maja 

115. Zgłoszenie reprezentanta KRASP – p. U. Nikitin (UW) w charakterze zastępcy członka z ramienia 
KRASP do udziału w pracach KM POWER, 14 maja  

116. Udział Przewodniczącego KRASP w konferencji „Inteligentne miasta”, Sejm, KCNT, 15 maja 
117. Przekazanie min. P. Müllerowi uwag KRURiP do projektu rozporządzenia w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 16 maja 
118. Apel KRASP-PSRP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 15 maja; przekazanie 

Apelu rektorom uczelni członkowskich KRASP 17 maja 
119. Przekazanie min. T. Zdzikot (Sekretarz stanu w MON) uwag KRPUW do projektu rozporządzenia 

MON w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych, 17 maja 
120. Udział reprezentanta KRASP – rektora J. P. Nowackiego, Przewodniczącego KRAUN w 

konferencji Microsoft „EduDays – Uczelnia Przyszłości” (wystąpienie), 17 maja 
121. Udział reprezentanta KRASP – rektora L. Dzienisa, Przewodniczącego Komisji ds. 

Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP w śniadaniu roboczym projektu REDS 2019 
(Regional and Economic Diplomacy Summit 2019), 20 maja 

122. Przekazanie min. P. Müllerowi uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz KRUPed dot. projektu 
rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela, 20 maja 

123. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Zespołu Bolońskiego KRASP do 
projektu rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach 
Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram 
kwalifikacji, 20 maja 

124. Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. E. Chmieleckiej, 
Przewodniczącej Zespołu Bolońskiego KRASP, w debacie NKN Forum poświęconej kształceniu 
na poziomie wyższym, AMW, Gdynia, 20 maja 

125. Przekazanie min. P. Müllerowi uwag KRPUT oraz uwag Dziekana Wydziału Architektury PW dot. 
projektu rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu architekta, 20 maja  

126. Przekazanie min. P. Müllerowi uwag KRAUM do projektu rozporządzenia w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, 20 maja 

127. Udział Przewodniczącego KRASP, przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP oraz instytucji 
szkolnictwa wyższego i nauki w konferencji naukowej „Szanse i wyzwania dla polskich 
wydawnictw i czasopism naukowych”, Warszawa, KRASP-IPWC-PW, Warszawa, 21 maja 

128. Przekazanie min. J. Szczurek-Żelazko (Sekretarz stanu w MZ) uwag KRAUM do projektu 
rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 22 maja 

129. Spotkanie komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej „Transformacja akademickiego 
szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie trzydziestolecia: 1989-2019”, Warszawa, PW, 22 maja 

130. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego, Przewodniczącego Komisji ds. 
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, w posiedzeniu Zespołu ds. 
monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, MNiSW, 24 maja 

131. Udział reprezentanta KRASP, prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP w 
pracach jury Konkursu o nagrodę ACADEMIA 2019 dla najlepszych książek akademickich i 
naukowych oraz w uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień, Targi ACADEMIA, Warszawa, 23-
26 maja 

132. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, w debacie RGIB „Z Instytutami Badawczymi 
Bezpieczniej”, 28 maja 

133. Udział Przewodniczącego KRASP w Ogólnopolskiej Konferencji „Fundamentalne wartości 
akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać innowacje technologiczne w 
kształtowaniu kanonu dobrych praktyk?", Warszawa, 29 maja 

134. Udział Kierownik Biura KRASP w targach edukacyjnych i konferencji NAFSA, Waszyngton, USA, 
27-31 maja 
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135. Udział reprezentanta KRASP – prof. R. Kaczyńskiego (PB) w „Krajowym Forum Interesariuszy 
Agendy 2030” Warszawa, 31 maja 

136. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP fiszki konkursowej BPO 2.0 PO WER, 
Działanie 3.1, 4 czerwca 

137. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP fiszki konkursowej BPO 2.0 PO WER, 
Działanie 3.1, 4 czerwca 

138. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji nt. naboru zgłoszeń kandydatur 
na członków PKA na kadencję 2020-2023, 4 czerwca 

139. Przesłanie Apelu KRASP do Parlamentu i Rządu RP do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Ministra Finansów, Marszałków Sejmu i Senatu RP, polityków i mediów, 4 
czerwca 

140. Udział reprezentanta KRASP – kanclerza W. Fisiaka (PŁ) w posiedzeniu KM POPT 2014-2020, 
MIR, 5 czerwca 

141. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP do projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, 10 czerwca 

142. Udostępnienie protokołów z posiedzenia Prezydium KRASP oraz Zgromadzenia Plenarnego 
KRASP (Olsztyn, 30-31.05.), 11 czerwca 

143. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP do rządowego projektu ustawy o uregulowaniu 
niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy, o 
której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 17 czerwca 

144. Udział reprezentanta KRASP – prof. A. Lisowskiego (SGGW) w spotkaniu w ramach dialogu 
nieformalnego z KE – debata nt. Celu Polityki I, 12 czerwca  

145. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, 
w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 13 czerwca 

146. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dot. targów i konferencji/jesień 
2019 organizowanych przez NAWA w ramach kampanii Ready, Study Go! Poland!, 13 czerwca 

147. Zgłoszenie Przedstawicieli KRASP: rektora A. Kalety (UE we Wrocławiu) oraz prof. A. 
Przybyłowskiego (UM w Gdyni) do prac grupy roboczej ds. programowania interwencji w ramach 
celu polityki 1: Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej 2021-2027, MIR, 17 czerwca 

148. Udział reprezentanta KRASP – prof. H. Krawczyka (PG) w XIII posiedzeniu KM POPC 2014-
2020, 17 czerwca 

149. Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów pisma dot. jednolitego planu kont dla wszystkich 
jednostek sektora finansów publicznych (pismo zostało także do wiadomości min. J. Gowina i 
min. M. Banasia (MF) oraz przesłane rektorom uczelni członkowskich KRASP, 18 czerwca; 
pismo-odpowiedź Przewodniczącego KRASP na korespondencję z MF w tej sprawie została 
przekazana min. P. Nowakowi (Podsekretarz stanu w MF) oraz min. J. Gowinowi, 6.09)  

150. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP oraz KRUPed do projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej, 19 
czerwca 

151. Przekazanie min. J. Gowinowi uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP do projektu rozporządzenia 
MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów, 24 czerwca 

152. Udział reprezentanta KRASP – prof. T. Szapiro, Przewodniczącego Komisji ds. Akredytacji i 
Rankingów KRASP, oraz pracownika Biura KRASP - D. Wyczułkowskiej w I European Forum for 
Science and Innovation, Drezno, 24-25 czerwca 

153. Przekazanie min. J. Gowinowi kandydatur KRASP na członków PKA: dr hab. J. Brdulak (SWPS 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny, SGH) oraz dr inż. K. Kurowska-Wilczyńska (PW) wraz z 
listą kandydatów do PKA, zgłoszonych przez uczelnie członkowskie KRASP, 25 czerwca 
(uzupełnienie korespondencji o kandydatury KRPUW – 28 czerwca) 

154. Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów pisma Przewodniczących KRASP-RGNiSW dot. 
wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki, 25 czerwca (1 lipca pismo zostało 
przekazane rektorom uczelni członkowskich KRASP) 

155. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego (SGGW) w posiedzeniu 
Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, 26 czerwca 

156. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP 
w 139. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, Warszawa, 27 czerwca 
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157. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w konferencji 
„Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w okresie trzydziestolecia: 1989-2019” 
(Warszawa, 28-29.10.2019), 28 czerwca 

158. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych 
danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, 28 czerwca 

159. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP uchwały Rady Młodych Naukowców z 
21.05.2019 dot. środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz interpretacji MNiSW, 1 lipca 

160. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji nt. wspieranej przez KRASP 
kampanii społecznej „Dni uczenia się dorosłych 2019” (Warszawa 15.09-15.10.), 2 lipca 

161. Udział pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w naradzie Study in Poland, Łódź, 28 czerwca 
162. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz 

w EU-LAC University Conference, Porto, 2-3 lipca 
163. Przekazanie min. J. Szczurek-Żelasko (Sekretarz stanu w MZ) uwag Komisji ds. Kształcenia 

KRASP do projektu rozporządzenia dot. stypendiów ministra właściwego do sprawie zdrowia dla 
studentów, 8 lipca 

164. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag KRUPed do projekt 
rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, 9 lipca 

165. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w spotkaniu Rady Interesariuszy ZSK, 9 lipca 
166. Zgłoszenie Przedstawiciela KRASP – dr inż. M. Głowackiego (PWr) do udziału w pracach 

SPRUC w Polsce, 10 lipca 
167. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma dot. tłumaczenia nazw dyscyplin naukowych i 

artystycznych, 10 lipca 
168. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MNiSW) uwag Komisji ds. Kształcenia 

KRASP oraz Zespołu Bolińskiego KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków, 11 lipca 

169. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. J. Gowina do Ministra Finansów 
- M. Banasia dot. jednolitego planu kont dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, 
12 lipca 

170. Przekazanie do MNiSW wypełnionego przez KRASP kwestionariusza Gender – based violence in 
academia, 15 lipca 

171. Trójstronne stanowisko konferencji rektorów Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Austrii (UNIKO), 
wzywające rząd węgierski do zachowania autonomii instytucjonalnej i wolności akademickiej 
Węgierskiej Akademii Nauk; stanowisko przekazane rektorom uczelni członkowskich KRASP 16 
lipca 

172. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami 
i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań 
organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, 
16 lipca 

173. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego, 16 lipca 

174. Przekazanie min. I. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, 17 lipca 

175. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, 17 lipca 

176. Przekazanie min. I. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
dot. projektu rozporządzenia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły 
niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej 
– do publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu, 17 lipca 

177. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych 
UE w sprawie konsultacji publicznych dot. wdrożenia programu Horyzont Europa (2021-2027), 19 
lipca 

178. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o śmierci prof. M. Tukiendorfa, 
rektora Politechniki Opolskiej, Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
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KRASP, oraz informacji o uroczystościach pogrzebowych, 22 lipca (publikacja nekrologu w prasie 
– 22.07. oraz udział delegacji rektorów w uroczystościach pogrzebowych – Opole, 25.07) 

179. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na 
stanowisko dyrektora CKE i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 23 lipca 

180. Przekazanie min. I. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
oraz Zespołu Bolońskiego KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie warunków 
wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, 24 lipca 

181. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
do projektu rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych, 24 lipca 

182. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP oraz Zespołu Bolońskiego KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego, 24 lipca 

183. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP do projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, 24 lipca 

184. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP oraz Zespołu Bolońskiego KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie ramowego 
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji 
egzaminatorów oraz wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, 25 lipca 

185. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia 
KRASP i Zespołu Bolońskiego KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie akredytacji 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 25 lipca 

186. Przekazanie min. S. Skuzie uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. 
projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i 
rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z 
utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, 
26 lipca 

187. Przekazanie min. S. Skuzie opinii Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. 
projektu rozporządzenia w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, 30 
lipca 

188. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z KPK w sprawie wzrostu 
uczestnictwa polskich uczelni badawczych w Programie H2020, 1 sierpnia 

189. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach 
publicznych, 1 sierpnia 

190. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli danych do aktualizacji portalu Public Funding Observatory, 
1 sierpnia 

191. Przekazanie min. Z. J. Królowi (Podsekretarz stanu w MZ) uwag KRAUM do projekt 
rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia 
nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, 2 sierpnia 

192. Korespondencja z Biurem EUA w Brukseli dot. ekspertów w sprawach związanych z Europass, 2 
sierpnia 

193. Przekazanie min. S. Gadomskiemu (Podsekretarz stanu w MZ) uwag KRAUM do projektu 
rozporządzenia MZ w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, 2 sierpnia 

194. Zgłoszenie Przedstawiciela KRASP – prof. T. Więckowskiego do reprezentowania KRASP w 
pracach Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 1 sierpnia 

195. Udział reprezentanta KRASP – prof. R. Kaczyńskiego (PB) w spotkaniu dot. udziału w pracach 
grup roboczych przygotowujących programy współpracy INTERREG, 6 sierpnia 

196. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (z-ca szefa Kancelarii Sejmu) opinii KRASP do rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, 12 
sierpnia 

197. Zgłoszenie Przedstawiciela KRASP rektora S. Wiaka (PŁ) do udziału w pracach EUA Expert 
Group on Innovation Ecosystems, 20 sierpnia 

198. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie oświadczenia rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (dokument nr 39/VII z dnia 20 sierpnia 2019 r.); (dokument został 
rozesłany do rektorów uczelni członkowskich KRASP, opublikowany na witrynie internetowej 
KRASP oraz przekazany min. J. Gowinowi), 21 sierpnia 
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199. Przekazanie min. S. Skuzie uwag KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie wzoru 
zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu 
cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez 
niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, 21 sierpnia 

200. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma dot. pisma z Editor’s Club Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w sprawie zmian w punktacji czasopism, 23 sierpnia 

201. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o powierzeniu funkcji 
Przewodniczącego Komisji ds. Międzynarodowych KRASP prof. S. Bieleckiemu (PŁ), 23 sierpnia 

202. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (z-ca szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, 23 sierpnia 

203. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w spotkaniu z przedstawicielami Parlamentu Wielkiej 
Brytanii, British Council, Warszawa, 29 sierpnia 

204. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i 
Młodzieży, 29 sierpnia 

205. Pismo KRASP wspierające starania Akademii Leona Koźmińskiego o pozyskanie grantu 
związanego z utworzeniem Uniwersytetu Europejskiego, 4 września 

206. Przekazanie min. T. Zdzikotowi (Sekretarz stanu w MON) uwag KRPUW do projektu 
rozporządzenia w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich 
uczelni wojskowych, 6 września 

207. Zgłoszenie Przedstawiciela KRASP – p. M. Kocik-Kulik w charakterze zastępcy członka do 
udziału w pracach KM POWER, 6 września 

208. Przekazanie min. P. Nowakowi (Podsekretarz stanu w MF) pisma Przewodniczącego KRASP dot. 
jednolitego planu kont zintegrowanego z klasyfikacją budżetową, 6 września 

209. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma KRASP dot. jednolitego planu kont dla wszystkich jednostek 
sektora finansów publicznych, 6 września 

210. Udział Kierownik Biura KRASP w spotkaniu zorganizowanym w ramach koalicji ds. zagranicznej 
promocji szkolnictwa wyższego - Kampanii Ready Study Go! Poland!, NAWA, 7 września 

211. Udział reprezentanta KRASP – rektora L. Dzienisa, Przewodniczącego Komisji ds. 
Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP, w Szczycie Dyplomacji Samorządowej i 
Ekonomicznej 2019, MPiT, 9-10 września 

212. Poparcie wniosku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o nadanie uczelni statusu uczelni 
członkowskiej EUA - pismo Przewodniczącego KRASP do prof. M. Murphy’ego (EUA President) 
10 września  

213. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, 
oraz Sekretarza Generalnego KRASP w konferencji „Publikacja OECD Education at a Glance 
2019 – upublicznienie”, MNiSW, 10 września 

214. Udział Przewodniczącego KRASP w dorocznej Konferencji Katedr Finansów „Finanse – 95 lat po 
reformie Władysława Grabskiego” (Jubileuszowa Nagroda dla KRASP z okazji 10-lecia Programu 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem), 11 września 

215. Udział reprezentantów KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia 
KRASP, oraz p. E. Kiszki (GUMed) we wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i 
Młodzieży oraz Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej, 11 września  

216. Korespondencja z Biurem EUA w Brukseli dot. kontaktów w sprawach kształcenia, 11 września  
217. Udział Przewodniczącego KRASP w II Zgromadzeniu Plenarnym KRePUZ, Suwałki, 11-12 

września 
218. Przekazanie dyr. A. Radeckiej (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) stanowiska 

Komisji ds. Kształcenia KRASP dot. rekrutacji absolwentów Szkół Europejskich na studia 
prowadzone przez polskie uczelnie, 12 września 

219. Udział reprezentanta KRASP – p. A. Zarzeckiej (UW) w posiedzeniu XXIV KM POWER, Poznań 
17-18 września  

220. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW, 18 
września 

221. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby/apelu EUA o podpisywanie 
deklaracji EUA - Joint call for an ambitious European budget for education, research and 
innovation #EUInvestinKnowledge, 18 września 

222. Udział Przewodniczącego KRASP w nadzwyczajnym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni 
Wrocławia i Opola, Wrocław, PWr, 19 września 

223. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w dorocznym zjeździe Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 19-20 września 
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224. Udział reprezentanta KRASP – prof. T. Szapiro, Przewodniczącego Komisji ds. Akredytacji i 
Rankingów KRASP, w II Polsko-Brytyjskim Forum Naukowym, Londyn, 19-20 września  

225. Udział reprezentanta KRASP – prof. H. Krawczyka (PG) w XIV posiedzeniu KM POPC, 20 
września 

226. Przekazanie min. W. Maksymowiczowi uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz Zespołu 
Bolońskiego KRASP w sprawie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie do 
prowadzenia z zajęć z dykcji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), 23 września  

227. Przekazanie min. W. Maksymowiczowi uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz Zespołu 
Bolońskiego KRASP w sprawie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie do 
prowadzenia zajęć z emisji” głosu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), 23 września 

228. Przekazanie min. W. Maksymowiczowi uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz Zespołu 
Bolońskiego KRASP w sprawie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu 
komercjalizacji technologii i innowacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), 23 
września 

229. Przekazanie min. A. Kaczmarskiej (Szef Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds. Organizacyjnych i 
Legislacyjnych KRASP oraz Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP do rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy 
o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, 23 września 

230. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli stanowiska KRASP dotyczącego przyszłości Procesu 
Bolońskiego oraz szczegółowych propozycji opracowanych przez J. Urbanikową (UW), 23 
września 

231. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie zachowania podstawowych wartości w debacie 
publicznej z 23 września 2019 r. (dokument nr 40/VII); (stanowisko przyjęte w trybie 
korespondencji elektronicznej, przekazane rektorom uczelni członkowskich KRASP oraz min. J. 
Gowinowi), 24 września 

232. Przekazanie dyr. O. Gajlowi (OPI) pisma popierającego inicjatywę kursów z zakresu sztucznej 
inteligencji, 25 września 

233. Udział Kierownik Biura KRASP w targach i konferencji EAIE, Helsinki, 24-27 września 
234. Przekazanie min. D. Salamończykowi (z-ca szefa Kancelarii Sejmu) opinii Komisji ds. 

Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o utworzeniu 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 27 września 

235. Apel KRASP o podjęcie pilnych, skutecznych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i 
środowiskowy z dnia 27 września 2019 r. (apel został opublikowany na witrynie internetowej 
KRASP, przekazany rektorom uczelni członkowskich KRASP oraz rozesłany do Prezesa Rady 
Ministrów, min. J. Gowina oraz mediów), 27 września 

236. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Rady NAWA, 27 września 
237. Udział reprezentanta KRASP – prof. E. Chmieleckiej, Przewodniczącej Zespołu Bolońskiego 

KRASP, w spotkaniu dyrektorów generalnych ds. szkolnictwa wyższego, Helsinki, 30 września – 
2 października 

238. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w misji edukacyjnej w Kazachstanie, Nur-
Sultan, Szymkent, Ałmaty, 4-13 października 

239. Udział Przewodniczącego KRASP w Dniu z Horyzontem 2020, Warszawa, PW, 8 października 
240. Przekazanie min. W. Maksymowiczowi uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 

KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania 
pracowników Biura NCBiR, 8 października 

241. Przekazanie min. W. Maksymowiczowi uwag Komisji ds. Ekonomicznych KRASP do projektu 
rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia 
przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom 
dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, 8 października 

242. Zgłoszenie Przedstawiciela KRASP – B. Oskroby (URz) do udziału w pracach KM RPOWP, 9 
października  

243. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 
oraz Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie 
psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży” do ZSK, 10 października 

244. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencji NAWA z cyklu 
Direct to internationalization (Warszawa - 18.10), 10 października 

245. Przekazanie min. J. Gowinowi opinii uczelni członkowskich KRASP dot. licencji Elsevier, 10 
października 

246. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarza stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP i 
Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Wykorzystanie 
platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym” do ZSK, 10 października 
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247. Przekazanie min. M, Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP i 
Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Diagnoza potencjału 
uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych” do ZSK, 10 
października 

248. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP i 
Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Projektowanie 
i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu 
rówieśniczemu na poziomie zespołu klasowego ” do ZSK, 10 października 

249. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP i 
Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Projektowanie 
i wdrażanie zintegrowanych systemów zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i 
prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie szkoły lub zespołu szkół ” do ZSK, 10 października 

250. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP i 
Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Wspieranie pracy 
wychowawczej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu prewencję 
demoralizacji uczniów w szkole podstawowej ” do ZSK, 10 października 

251. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, 
Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 10 
października 

252. Przekazanie min. W. Maksymowiczowi uwag Komisji ds. Nauki KRASP dot. projektu 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw 
monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych, 11 października 

253. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego, Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej KRASP, w uroczystościach odchodów 80. rocznicy powstania pierwszej 
polskiej uczelni poza granicami kraju PUNO, Londyn, 11-12 października 

254. Wizyta delegacji rektorów KRASP na Ukrainie w ramach projektu pomocowego MNiSW-PW 
„Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz 
doskonalenia działania uczelni”, Kijów, 15-18 października 

255. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia 
KRASP, w pracach Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK, 15 października  

256. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Rzecznika Praw Obywatelskich dot. 
wyników badań zawartych w raporcie „Doświadczenie molestowania wśród studentek i 
studentów. Analiza i zalecenia”, 16 października 

257. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu plenarnym KRUP, UPJPII, 
Kraków, 16-17 października 

258. Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz Przewodniczącej Zespołu Bolońskiego KRASP w 
posiedzeniu Rady Interesariuszy ZSK, 17 października 

259. Przekazanie min. S. Skuzie uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP dot. projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, 17 października 

260. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z Ambasady Francji w 
Polsce o V Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji w ramach Polsko-Francuskiego Roku 
Nauki (Warszawa, SGH, 19.11), 23 października 

261. Udział reprezentanta KRASP – dra hab. G. Niecia (UPed Kraków) w debacie „Rola samorządów 
w upoważnianiu czytelnictwa w Polsce”, Kraków, 24 października 

262. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRPUT, Bielsko-Biała, 25 października 
263. Udział reprezentantów KRASP: rektora M. Pałysa – członka EUA Board oraz prof. S. Bieleckiego 

– członka EUA Council oraz Kierownik Biura KRASP w posiedzeniach EUA Council (Kierownik 
Biura także w Secretaries General meeting), Bruksela, 24-25 października; w wyniku decyzji EUA 
Council Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał status członka EUA, 25 października 

264. Konferencja naukowa KRASP „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w 
okresie 30-lecia 1989-2019”, Warszawa, PW, 28-29 października 

265. Udział reprezentanta KRASP – dra inż. T. Saryusza-Wolskiego (PŁ) w posiedzeniu grupy 
roboczej do spraw szkolnictwa wyższego, działającej w ramach Polsko-Niemieckiego Komitetu 
do spraw Edukacji, 30 października 

266. Zgłoszenie Przedstawiciela KRASP – dr R. Gładkiewicza (UWr) do udziału w pracach grupy 
fokusowej programu Czechy-Polska 2021-2027, 31 października 

267. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dot. konferencji „Proces Boloński 
– to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”, FRSE-KRASP (Warszawa, 22.11), 6 listopada 
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268. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję „Zmiany 
klimatu i jego następstwa”, organizowaną przez KRASP, SGGW i IPWC (Warszawa, 26.11), 6 
listopada 

269. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego, Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej KRASP, oraz grupy reprezentantów polskich uczelni w Networking event on the 
occasion of the kick-off meeting for European Universities, Bruksela, 7 listopada; przyjęcie przez 
przedstawicieli kilku konferencji rektorów wspólnego komunikatu w sprawie wsparcia rozwoju 
uniwersytetów europejskich 

270. Udział delegacji rektorów KRASP w Narodowym Święcie Niepodległości, 11 listopada 
271. Publikacja dokumentu „Wspólny komunikat konferencji rektorów w sprawie Uniwersytetów 

Europejskich” (witryna internetowa KRASP), 13 listopada 
272. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję 

Internationability of Polish Science and Higher Education, 2-lecie NAWA (Warszawa, 26.11), 14 
listopada 

273. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, 
w posiedzeniu RGNiSW, 14 listopada 

274. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w XVIII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej 
Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE „Projekty międzynarodowe – programowanie i 
zalety udziału”, 15 listopada 

275. Udział Przewodniczącego KRASP w Gali Finałowej Konkursu PRODOK/PROPAN 2019, 
Warszawa, 15 listopada 

276. Udział pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w targach edukacyjnych "Osvita ta kariera", 
Kijów, 15-16 listopada 

277. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma KRASP dot. podatku dochodowego od nieruchomości, 18 
listopada (pismo zostało przesłane rektorom uczelni członkowskich KRASP) 

278. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w V 
Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019, 18-19 listopada 

279. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego, Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej KRASP, w 5th Polish-French Forum of Research & Innovation, Warszawa, 
SGH, 19 listopada 

280. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w międzynarodowej 
konferencji podsumowującej wyniki projektu DASCHE – Development, Assessment and 
Validation of Social Competences in Higher Education (informacja została także opublikowana na 
witrynie internetowej KRASP), 20 listopada  

281. Udział pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w seminarium ACA From physical to virtual? 
Internationalising higher education in the digital age, Bruksela, 21-22 listopada 

282. Konferencja „Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”, FRSE-KRASP, 22 listopada 
283. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w panelu eksperckim V Zlotu 

Absolwentów Programu Top 500 Innovators, 25 listopada 
284. Konferencja KRASP, SGGW i IPWC „Zmiany klimatu i jego następstwa”, Warszawa, SGGW, 26 

listopada 
285. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP, 

Kierownik Biura KRASP oraz Pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w konferencji NAWA 
Internationability of Polish Science and Higher Education, Warszawa, 26 listopada 

286. Wspólne pismo przewodniczących konferencji rektorów Niemiec (HRK), Francji (CPU) oraz 
Polski (KRASP) do nowej Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Komisarz ds. Innowacji i 
Młodzieży wspierające ich propozycje programowe, 28 listopada; 29 listopada pismo zostało 
przekazane rektorom uczelni członkowskich KRASP oraz min. J. Gowinowi  

287. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w 
Konferencji IV konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne 
zarządzanie szkołą wyższą”, zorganizowaną przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach 
International Visibility Project, 2-3 grudnia 

288. Udział reprezentanta KRASP – prof. H. Krawczyka (PG) w XV posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz szkoleniu z obszaru 
cyberbezpieczeństwa, Warszawa, 5-6 grudnia 

289. Zgłoszenie przedstawiciela KRASP – prof. E. Chmieleckiej, przewodniczącej Zespołu 
Bolońskiego KRASP, do udziału pracach w ramach projektu Inicjatywa Edukacyjna LSE Polish 
Business Society, 6 grudnia 

290. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję „Wyniki 
kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” (Warszawa, 14.01), 10 grudnia; wiadomość została 
ponownie przesłana do rektorów 8 stycznia 
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291. Rozesłanie uchwały Prezydium KRASP z 5 grudnia 2019 r. w związku z 20-leciem powszechnych 
egzaminów w systemie oświaty do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Przewodniczącego 
Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Przewodniczącego KRePUZ, Przewodniczącego 
KRZaSP, Dyrektora CKE oraz mediów, 7 grudnia 

292. Wizyta studyjna delegacji KRASP na Uniwersytecie Stanforda, USA, 9-12 grudnia 
293. Udział reprezentantów KRASP: rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds. 

Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, oraz prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji 
ds. Nauki KRASP, w posiedzeniu RGNiSW, 12 grudnia  

294. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Rady NAWA, 12-13 grudnia 
295. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli aktualizacji danych dotyczących finansowania uczelni 

publicznych w Polsce, 15 grudnia 
296. Zgłoszenie przedstawiciela KRASP – prof. S. Milewskiego (PG), do udziału w pracach KM 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 16 grudnia 
297. Udostępnienie protokołów z posiedzenia Prezydium KRASP oraz Zgromadzenia Plenarnego 

KRASP (Politechnika Białostocka, Białowieża, 5-6.12), 17 grudnia 
298. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP 

oraz Zespołu Bolońskiego KRASP dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie 
psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych dzieci” do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji, 18 grudnia 

299. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu wigilijnym w MNiSW, 18 grudnia 
300. Udział Przewodniczącego KRASP w V posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, Warszawa, 19 grudnia 
301. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy z 12 grudnia 2019 roku o zmianie 

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych 
innych ustaw, 20 grudnia; stanowisko zostało przekazane rektorom uczelni członkowskich 
KRASP, przesłano go także do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu RP oraz do mediów  

 
 


