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SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DS. STRATEGICZNYCH 

PROBLEMÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRASP  

W KADENCJI 2016-2020 

 

Wprowadzenie 

Merytorycznym zapleczem prac własnych KRASP związanych z 

Ustawą 2.0 stały się działania Komisji ds. Strategicznych Problemów 

Szkolnictwa Wyższego (KSPSW) KRASP, powołanej na okres kadencji 

2016-2020 przez Prezydium KRASP w dniu 9 września 2016 r. 

Następnie, w dniu 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w porozumieniu z 

Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), zostały 

przyjęte zadania, skład, zasady i tryb działania Komisji (dokument pn. 

Zadania przewidziane do zrealizowania przez KSPSW KRASP w 

kadencji 2016-2020 z dnia 18.11.2016). 

Zasadniczym zadaniem Komisji, zgodnie z propozycją jej 

przewodniczącego, prof. Jerzego Woźnickiego, zaakceptowaną przez 

Zgromadzenie Plenarne KRASP w listopadzie 2016 r., było opracowanie 

– w oparciu o wyniki odpowiednich badań analitycznych i ankietowych 

– dokumentów zawierających m.in. propozycje regulacji o strategicznym 

znaczeniu i propozycje tekstu wybranych rozdziałów nowej ustawy.  

Po okresie niezbędnych przygotowań, KSPSW rozpoczęła swoje 

prace w dn. 1 stycznia 2017 r. Program działania Komisji został 

zaakceptowany przez Zgromadzenie Plenarne KRASP, a plan prac 

przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2017 r.  

W ramach Komisji działały dwa zespoły - Zespół Konsultantów 

(ZK) i Zespół Redakcyjny (ZR) - w skład których weszli także eksperci 

delegowani przez RGNiSW.  

Prace Komisji zostały sfinansowane przez Fundację Rektorów 

Polskich (FRP) dzięki wsparciu w postaci składek na prace programowe 

o charakterze strategicznym, wniesionych przez uczelnie członkowskie 

KRASP. Fundacja finansowała koszty posiedzeń wyjazdowych, w tym 

koszty delegacji oraz zapewniła obsługę organizacyjną posiedzeń 

Zespołu Redakcyjnego i Zespołu Konsultantów KSPSW KRASP, 

udostępniając własne zasoby. 
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Skład Komisji określony przez Prezydium KRASP 

- Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor w latach 

1996-2002), Przewodniczący RGNiSW w latach 2014-2017, Prezes FRP 

- Sekretarz - dr Iryna Degtyarova – Fundacja Rektorów Polskich, społeczny doradca 

RGNiSW w latach 2014-2017 

- Gość stały – Przewodniczący KRASP prof. dr hab. Jan Szmidt, JM Rektor Politechniki 

Warszawskiej 

Członkowie: 

a) Zespół Konsultantów 

- prof. dr hab. Ewa Bagińska– Uniwersytet Gdański, członek RGNiSW w latach 2010-20131 

- prof. dr hab. Wiesław Banyś – Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor w latach 2008-

2016), przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016, członek EUA Board w latach 2016-

2019 

- prof. dr hab. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska (rektor w latach 2008-2016), 

zastępca przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP 

- prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski, przewodniczący RGNiSW 

- prof. dr hab. Józef Lubacz – Politechnika Warszawska, przewodniczący RGNiSW w latach 

2010-2013 

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

Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP 

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

Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Przewodniczący KRePUZ2 

- dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH – rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły 

Handlowej w Katowicach 

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

ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technologii Eksploatacji, członek Prezydium RGNiSW 

- prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski, członek PAN 

      b) Zespół Redakcyjny 

- prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego 

- dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, Sekretarz Zespołu Redakcyjnego 

                                                
1 Prof. E. Bagińska w niewielkim stopniu i jedynie w początkowym okresie kadencji brała udział w pracach KSPSW 
2 Prof. K. Stankowski nie brał udziału w pracach KSPSW w okresie całej kadencji 
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- dr Iryna Degtyarova –  Fundacja Rektorów Polskich 

- dr Marcin Dokowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek 

Prezydium RGNiSW w latach 2016-2017, Rzecznik Praw Doktoranta w latach 2015-2016 

- dr Tomasz Jędrzejewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca KOiL 

KRASP w latach 2008-2016 

- mgr Anna Mrozowska – ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Prezydium 

RGNiSW w latach 2014-2015. 

  

Działania Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP 

 Działania Komisji w latach 20173, 20184  zostały przedstawiane w sprawozdaniach 

rocznych z działalności KRASP, informacja jest umieszczona także na stronie FRP5. 

 Działalność i efekty prac Komisji w liczbach: 

- posiedzenia Zespołu Konsultantów Komisji, z udziałem członków Zespołu 

  Redakcyjnego - łącznie 8 (2017 - 5, 2018 - 1, 2019 - 2) 

- posiedzenia Zespołu Redakcyjnego -  łącznie 14 (2017 - 7, 2018 - 3, 2019 - 3, 2020 - 2) 

- opracowane raporty - łącznie 12 (łącznie około 600 stron tekstu) 6 

- przedstawione notatki zawierające kluczowe propozycje KRASP - łącznie 7 

Podstawą części tych opracowań były uwagi, wnioski i zestawienia tabelaryczne  

przekazane KSPSW przez KRUP, KRPUT, KRUA oraz inne Komisje KRASP 

- publikacje w Miesięczniku Forum Akademickie – 7 

- monografie książkowe – 2  

Działania ZR i ZK oraz treści opracowanych raportów zostały zreferowane lub były 

wykorzystywane przez Przewodniczącego Komisji, w ramach: 

- Szkół Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym – dla kanclerzy i 

kwestorów oraz dla rektorów i prorektorów, w latach 2017-2019, 

- Zgromadzeń Plenarnych oraz posiedzeń Prezydium KRASP organizowanych w latach 

2017-2019, 

                                                
3 Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2017 
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_rożne/sprawozdania/sprawozdanie_2017_
v4_druk.pdf 
4 Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2018  
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_rożne/sprawozdania/sprawozdanie_KRASP
_2018.pdf 
5 https://www.frp.org.pl/pl/wydarzenia/536-komisja-ds-strategicznych-problemow-szkolnictwa-wyzszego.html 
6 Członkowie Zespołu Redakcyjnego prowadzili także działania, pozostające w obszarze zainteresowania KRASP,  
w charakterze współautorów Komentarza do Ustawy oraz członków Zespołu Ekspertów w Projekcie Polsko-
Ukraińskim MNiSW-PW, w związku z tym m.in. wzięli udział w kilkunastu innych posiedzeniach wyjazdowych. 

https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_rożne/sprawozdania/sprawozdanie_2017_v4_druk.pdf
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_rożne/sprawozdania/sprawozdanie_2017_v4_druk.pdf
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_rożne/sprawozdania/sprawozdanie_KRASP_2018.pdf
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_rożne/sprawozdania/sprawozdanie_KRASP_2018.pdf
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- posiedzeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

- posiedzeń Rady NKN, 

- spotkań uzgodnieniowych i konsultacyjnych z Ministrem, Wiceministrami, instytucjami  

przedstawicielskimi, związkami zawodowymi oraz innymi podmiotami. 

 

 W roku 2017 zorganizowano: 

- 7 posiedzeń  Zespołu Redakcyjnego (6-3-dniowych i 1-4-dniowe posiedzenia 

  wyjazdowe), w celu opracowania projektów raportów nt. propozycji KRASP do Ustawy 

  2.0, do przedstawienia Zespołowi Konsultantów  

- 5 posiedzeń całej Komisji, a więc wspólnie obu zespołów, w tym jedno wspólne 

  posiedzenie z Komisją ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. 

 

 W roku 2018 zorganizowano:  

- 1 posiedzenie plenarne Komisji, w dniu 27 marca 2018 r., poświęcone rozpatrzeniu 

kolejnych raportów KSPSW opracowanych przez Zespół Redakcyjny 

- 3 posiedzenia Zespołu Redakcyjnego Komisji, poświęcone opracowaniu raportów i notatek, 

zawierających propozycje do ustawy. 

 

 W roku 2019 zorganizowano: 

- 2 posiedzenia plenarne Komisji w składzie Zespołu Konsultantów, w dn. 24.06.2019 i 

23.10.2019, z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego KRASP – 2 notatki i 

materiały merytoryczne przesłane do Przewodniczącego KRASP 

- 3 posiedzenia Zespołu Redakcyjnego Komisji, efektem stały się następujące materiały: 

o opracowanie uwag do Ustawy 2.0 nadesłanych do KRASP i przygotowanie 

opinii Zespołu Redakcyjnego,  

o propozycje zmian przepisów ustawowych z komentarzami ZR, z dnia 5 lipca 

2019 roku, 

o opracowanie propozycji KRASP zmian do Ustawy w ramach nowelizacji, 

dokument Komisji z dnia 23 października 2019 r. 

W I półroczu 2020 r., przy uwzględnieniu uwarunkowań epidemiologicznych, 

zaplanowano 2 posiedzenia Zespołu Redakcyjnego, poświęcone przygotowaniu monografii 

podsumowującej kadencję. 
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1. Posiedzenia plenarne Komisji w składzie dwóch zespołów – Zespołu Konsultantów 

oraz Zespołu Redakcyjnego, w kadencji 2016-2020 

I posiedzenie - w dniu 16 marca 2017 r.  podczas posiedzenia plenarnego KSPSW 

przedstawiła w formie Raportu pierwsze opracowanie - projekt Raportu nr 1. Raport zawiera 

analizę porównawczą ogłoszonych w dniu 1 marca 2017 r. opracowań trzech zespołów 

MNiSW, wraz z uwagami i komentarzami, oraz przedstawienie kanonów, rekomendacji i 

założeń fundamentalnych w odniesieniu do kluczowych kwestii w pracach nad nową ustawą. 

II posiedzenie - w dniu 31 maja 2017 r.  podczas kolejnego, drugiego posiedzenia 

KSPSW z udziałem Przewodniczącego KRASP, JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. 

Jana Szmidta oraz gościa Komisji JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza 

Kuczyńskiego został zaprezentowany Raport nr 2.0. Opracowanie to, przygotowane przez 

Zespół Redakcyjny Komisji, po dyskusji oraz szczegółowej analizie dokonanej przez Zespół 

Konsultantów, zostało pozytywnie zaopiniowane  a następnie przyjęte przez Zgromadzenie 

Plenarne KRASP w dniu 9 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia we Wrocławiu. Najważniejszą 

częścią Raportu nr 2.0  jest w pełni zredagowana propozycja treści działu poświęconego 

ustrojowi uczelni do projektu Ustawy 2.0, jako w naszej intencji, nowej Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, wraz z wnioskowaną przez Komisję zmianą układu jej treści. Po 

ogłoszeniu Raportu nr 2.0 w dniu 1 czerwca 2017 r. oraz po jego prezentacji na Zgromadzeniu 

Plenarnym KRASP, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Szkoły 

Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów, oraz podczas Konferencji NKN w 

Warszawie poświęconej ustrojowi i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, do KSPSW KRASP 

wpłynęły opinie i wnioski, które zostały rozpatrzone na posiedzeniu Zespołu Redakcyjnego i 

w ślad za tym zostały wprowadzone zmiany do treści propozycji ustawowych. Zespół 

Redakcyjny przygotował Raport 2.1 jako drugą wersję Raportu nr 2.0, z uwzględnionymi 

zmianami i poprawkami. 

III posiedzenie - w dniu 13 lipca 2017 r. na posiedzeniu Komisji z udziałem 

Przewodniczącego KRASP, JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. J. Szmidta, został 

przedstawiony Raport nr 3 przygotowany przez Zespół Redakcyjny, a następnie pozytywnie 

zaopiniowany po dyskusji, szczegółowej analizie i wprowadzeniu poprawek. Raport nr 3 

poświęcony jest regulacjom dotyczącym spraw pracowniczych uczelni.  Wstępne propozycje 

regulacji zostały skonsultowane z Przewodniczącym KOiL KRASP prof. M. Pałysem, 

Przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dr inż. B. Dołęgą, oraz z 

Prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, dr inż. J. 

Rakiem, a także z innymi przedstawicielami KSN NSZZ „Solidarność” i RSWN ZNP. 
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IV posiedzenie - w dniu 10 października 2017 r. odbyło się kolejne IV posiedzenie 

Komisji. Na specjalne zaproszenie KSPSW w posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący 

KRASP prof. J. Szmidt oraz Przewodniczący KOiL KRASP prof. M. Pałys wraz z członkami 

KOiL. Podczas posiedzenia odbyła się wspólna dyskusja KSPSW i KOiL KRASP oraz 

przyjęcie wniosków Komisji w odniesieniu do kwestii kluczowych w projekcie Ustawy 2.0 w 

postaci Raportu nr 4. Opracowany Raport nr 4 cz. I i cz. II zawierają wybrane propozycje 

zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 19 września 

2017 r.  

V posiedzenie - w dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja ds. Strategicznych Problemów 

Szkolnictwa Wyższego przyjęła Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część III i Raport nr 5. pt. Wykaz działań 

wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie Przepisy wprowadzające 

Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: Część IV został przyjęty przez Komisję w trybie korespondencyjnym.  

VI posiedzenie - w dniu 27 marca 2018 r. odbyło się kolejne VI posiedzenie 

KSPSW KRASP podczas którego przyjęto Raport nr 6. Wybrane propozycje zmian do 

rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r. 

VII posiedzenie – w dniu 24 czerwca 2019 r., w składzie Zespołu Konsultantów, z 

udziałem Przewodniczącego KRASP.  

VIII posiedzenie – w dniu 23 października 2019 r., w składzie Zespołu Konsultantów, 

z udziałem Wiceprzewodniczącego KRASP. 

W efekcie dwóch ostatnich posiedzeń powstały 2 notatki i materiały merytoryczne 

przesłane do Przewodniczącego KRASP oraz przekazane rektorom-członkom KRASP podczas  

obrad Zgromadzenia Plenarnego. 

 

2. Udział Komisji w pracach nad Ustawą - podsumowanie merytoryczne prac 2017-

2018 

Efektem prac Komisji nad Ustawą 2.0 było łącznie 12 opracowań (ponad 600 stron 

tekstu), zawierające analizę propozycji trzech zespołów MNiSW, proponowany układ treści 

nowej ustawy oraz najważniejsze propozycje legislacyjne w formie w pełni zredagowanej, 

wybranych fragmentów przyszłej ustawy (lista raportów – w załączniku). 

Raporty opracowano z uwzględnieniem uwag członków KRASP oraz opinii 

poszczególnych Komisji KRASP oraz uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
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KRASP. Raporty przedstawione zostały MNiSW oraz środowisku akademickiemu. Celem 

KSPSW KRASP było, aby zawarte w Raportach usystematyzowane informacje i propozycje 

poprawek do wybranych fragmentów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, po ich 

ewentualnym uwzględnieniu przez MNiSW, służyły doskonaleniu treści regulacji oraz 

finalnego tekstu projektu Ustawy. Wszystkie raporty Komisji zostały opublikowane zostały na 

stronach internetowych  KRASP i FRP, przekazane Min. J. Gowinowi, rektorom uczelni 

członkowskich KRASP oraz Przewodniczącemu Rady NKN  prof. J. Górniakowi. Ich 

zasadnicze tezy zostały także omówione w artykułach zamieszczonych w Forum 

Akademickim. 

W celu przygotowania, przedstawienia i przedyskutowania wstępnych propozycji do 

Ustawy 2.0, zawartych w projekcie Dział pn. „Pracownicy”, opracowanych przez Zespół 

Redakcyjny KSPSW KRASP, w dniu 10 lipca 2017 r. w Fundacji Rektorów Polskich odbyło 

się spotkanie konsultacyjne z udziałem Przewodniczącego KRASP, Przewodniczących 

Komisji KSPSW i KOiL KRASP, członków Zespołu Redakcyjnego KSPSW oraz 

Przewodniczącego  Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Prezesa Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Prowadzone były także dyskusje z udziałem Przewodniczącego KRASP, KOiL, 

podczas wizyt na uczelniach oraz Konferencji NKN, a także w trakcie formalnych i 

nieformalnych spotkań z Wicepremierem J. Gowinem, Min. A. Bobko i Min. P. Müllerem (np. 

spotkanie Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego RGNiSW z Min. J. Gowinem w dn. 

13 września 2017 r. – tuż przed Narodowym Kongresem Nauki. Podczas tego spotkania 

dokonano uzgodnień, w efekcie których MNiSW dokonało kilku kluczowych – z punktu 

widzenia KRASP – zmian w projekcie przygotowanym do przedstawienia na NKN; prezentacja 

na posiedzeniu RGNiSW w dniu 8 marca 2018 r.), powstawały na bieżąco publikacje w Forum 

Akademickim (lista publikacji – w załączeniu). 

Postulaty KRASP, które były przedstawiane Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przez Przewodniczącego Komisji, zostały przygotowane w postaci notatek zawierających 

kluczowe postulaty do projektu Ustawy 2.0 wraz z komentarzami (lista notatek w załączniku). 

Członkowie Zespołu Redakcyjnego opracowali 2 monografie książkowe ( lista w 

załączniku). 

Sprawozdania z przebiegu prac Komisji, odnoszące się do treści kolejnych raportów, 

były też prezentowane na odbywających się w 2017, 2018 i 2019 r. posiedzeniach 

Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP. 
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Wyniki prac Komisji stały się podstawą do przyjęcia przez statutowe organy KRASP 

oficjalnych dokumentów dotyczących ustawy. W roku 2017 przyjęto: 

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie podstawowych wniosków z dyskusji nad 

założeniami Ustawy 2.0, przyjęte w trybie korespondencyjnym 6 września 2017 r., 

- Uchwałę Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie projektu Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, przyjętą 13 października 2017 r. 

W roku 2018 r. prace Komisji stały się podstawą następujących dokumentów KRASP: 

- Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie dalszych prac nad 

projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęte 8 czerwca 2018 r., 

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie poprawki Senatu RP do ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącej zatrudniania sędziów Sądu Najwyższego, przyjęte w 

trybie korespondencji elektronicznej 17 lipca 2018 r., 

- Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie przepisów ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce dotyczących stosowania ograniczeń wiekowych oraz zasad 

łączenia funkcji, przyjęta 16 listopada 2018 r., 

- Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie konieczności nowelizacji 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęta 16 listopada 2018 r. 

 

Przewodniczący KSPSW KRASP prof. J. Woźnicki został powołany w skład Rady 

Narodowego Kongresu Nauki, w którym pełnił funkcję Koordynatora Zespołu NKN Ustrój i 

zarządzanie w szkolnictwie wyższym, a także uczestniczył w działaniach NKN, w tym w 

konferencji Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym, (19-20 czerwca 2017 r., Uniwersytet 

Warszawski), a także w samym Narodowym Kongresie Nauki – konferencji „Konstytucja dla 

nauki – zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym”, (19-20 września 2017 r. w 

Krakowie). 

Obok wkładu w proces kształtowania projektu Ustawy 2.0 (ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanej z nią ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) KSPSW KRASP była zaangażowana w działania 

prowadzące do przygotowywania kluczowych rozporządzeń związanych z nową ustawą, w tym 

prowadzonych wspólnie z CK, RGNiSW i KEJN prac nad projektem określającym nową 

klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych. 

W podsumowaniu, należy podkreślić, że działania KSPSW KRASP nad projektem 

Ustawy przyniosły konkretne efekty – zmiany są zgodne  z postulatami KRASP. W sumie w 

ramach prac nad Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszonych zostało ponad 30 
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szczegółowych postulatów do projektu Ustawy 2.0, uznanych przez KRASP, RGNiSW i FRP 

za kluczowe. W marcu 2018 r. wskaźnik uwzględnienia kluczowych postulatów 

środowiskowych (w części lub w całości), wyniósł około 1/2, a w maju 2018 r. po dwóch 

miesiącach prowadzenia dialogu, został oszacowany na około 2/3. 

 

3. Udział Komisji w procesach wdrożenia oraz nowelizacji ustawy – interpretacja, 

wątpliwości, wsparcie na rzecz uczelni członkowskich KRASP 

Zespół Redakcyjny (ZR) KSPSW KRASP w czerwcu – lipcu 2019 r. – opracował uwagi 

do Ustawy 2.0 nadesłane do KRASP i przygotował opinię, którą przekazał przewodniczącemu 

KRASP. W dniu 10.07.2019 przewodniczący Komisji KSPSW prof. J. Woźnicki, działając 

także jako redaktor naukowy Komentarza przygotowywanego przez członków ZR na 

podstawie umowy z Wolters-Kluwer, przekazał MNiSW przygotowany  przez członków 

Zespołu dokument pt. „Zestawienie wybranych problemów o charakterze interpretacyjnym 

wraz z problemami do rozwiązania w pracach zespołu autorów nad komentarzem do ustawy”. 

 Ponadto, Zespół Redakcyjny KSPSW KRASP wspierał prace przewodniczącego 

Komisji jako przedstawiciela KRASP w Zespole ds. monitorowania wdrażania reformy 

szkolnictwa wyższego i nauki MNiSW.  

Zespół Konsultantów (ZK) na posiedzeniu w siedzibie FRP w październiku 2019 r. 

zaopiniował pozytywnie, przygotowane na podstawie wyselekcjonowanych propozycji korekty 

niespójnych regulacji oraz innych wybranych, wniesionych propozycji przez Zespół 

Redakcyjny KSPSW KRASP, a także zaproponował kilka innych istotnych poprawek. 

Dokument Zestawienie tabelaryczne zawierające propozycje KRASP  zmian do Ustawy  2.0 w 

ramach nowelizacji został przesłany do KRASP i zreferowany na posiedzeniu Zgromadzenia 

Plenarnego. 

Na podsumowanie kadencji Komisja opracowała wydawnictwo książkowe finalizujące 

prace KSPSW w kadencji 2016-2020 pt. Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o 

kluczowym znaczeniu w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce - monografia naukowa 

pod red. J. Woźnickiego, przewidziane do udostępniania rektorom – członkom KRASP na 

posiedzeniu w czerwcu 2020 r. (lub w terminie późniejszym) z udziałem rektorów-elektów.  

  

Uwaga końcowa 

Zespół Redakcyjny opracował projekt programu działań Komisji działającej przy 

wsparciu FRP w kadencji 2020-2024 z intencją przedstawienia go na pierwszym Zgromadzeniu 

Plenarnym KRASP nowej kadencji, jeżeli Prezydium KRASP zadecyduje o  powołaniu 
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KSPSW na ten okres. Projekt ten zostanie przedstawiony jako Dodatek nr 2 w opracowanym 

wydawnictwie książkowym finalizującym prace KSPSW KRASP w kadencji 2016-2020. 

  

 

Sprawozdanie opracowała dr Iryna Degtyarova, Sekretarz KSPSW KRASP 
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Załącznik do Sprawozdania 

 

Lista raportów opracowanych przez KSPSW KRASP 

 

1. Raport nr 1. Raport nr 1: Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0, 

marzec 2017, 191 str. 

2. Raport nr 2. Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Ustrój uczelni, czerwiec 2017, 32 str. 

3. Raport nr 2.1. Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Ustrój uczelni, czerwiec 2017, 33 str. 

4. Raport nr 3. Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Przepisy ogólne. Pracownicy, lipiec 2017, 

67 str. 

5. Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część I, październik 2017, 44 str. 

6. Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część II, listopad 2017, 50 str. 

7. Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część III, grudzień 2017, 47 str. 

8. Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część IV, styczeń 2018, 46 str. 

9. Raport nr 5 Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie 

przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawierający 

harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wykaz proponowanych zmian do projektu 

Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

grudzień 2017, 35 str. 

10. Raport nr 6 Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r., zawierający zbiór poprawek 

uznanych za najważniejsze w rządowym projekcie przekazanym do prac w Parlamencie, 

marzec 2018, 35 str. 

11. Raport nr 7 Harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w 

życie Ustawy 2.0 – zestawienie terminów i wymagań w Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wrzesień 2018, 

28 str. 

12. Raport nr 7 (Aktualizacja). Tabela obejmująca harmonogram wdrażania najistotniejszych 

zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0 (zestawienie terminów i wymagań  

związanych),  25 str. 

 

Lista Notatek zawierających postulaty KRASP dot.  zmian w projekcie ustawy 

 

 Notatka I ze spotkania Przewodniczących Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z Wicepremierem, 

Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem w sprawie prac nad projektem 

Ustawy 2.0 w dniu 14 września 2017 r 
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 Notatka nr II na spotkanie prof. J. Szmidta i prof. J. Woźnickiego z Wicepremierem 

J. Gowinem w dniu 10 stycznia 2018 r. – Kluczowe postulaty do projektu Ustawy 2.0 z dnia 16 

września 2017 r. wraz z komentarzami z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 Notatka nr III na spotkanie uzgodnieniowe Przewodniczących RGNiSW, KRASP 

i FRP u Ministra P. Müllera w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

 Notatka nr IV - Uwagi KRASP z dn. 29 maja br. do rządowego projektu ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) z uwzględnieniem poprawek 

zgłoszonych przez Radę Ministrów w dniu 24 maja 2018 r. 

 Notatka nr V - Zestawienie uwag KRASP z dn. 30 maja 2018 r. do wykorzystania 

w ramach drugiego czytania Ustawy w Sejmie 

 Notatka z dnia 10 lipca 2019 pt. „Zestawienie wybranych problemów o charakterze 

interpretacyjnym wraz z problemami do rozwiązania w pracach zespołu autorów nad 

komentarzem do ustawy” 

 Zestawienie tabelaryczne zawierające propozycje KRASP zmian do Ustawy  2.0 w 

ramach nowelizacji oraz zestawienie problemów do rozważenia przez MNiSW, lipiec-

październik 2019, przyjęte przez KSPSW w dniu 23 października 2019 r. i przedstawione 

Zgromadzeniu Plenarnemu KRASP. 

 

Lista publikacji nt. ustawy w Forum Akademickim 

 

1. Woźnicki Jerzy, Szmidt  Jan, KRASP o ustawie 2.0. Wybrane tezy Raportu nr 1, FA 

05/2017, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/05/krasp-o-ustawie-20/ 

2. Woźnicki Jerzy, Przyszły ustrój uczelni, FA 07-08/ 2017, 

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/07-08/przyszly-ustroj-uczelni/ 

3. Woźnicki  Jerzy. Kolejne propozycje poprawek w ustawie. FA 11/2017, 

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/11/kolejne-propozycje-poprawek-w-

ustawie/ 

4. Woźnicki Jerzy, Studia, studenci, kształcenie. Kolejne propozycje poprawek w ustawie. 

Cz. II, FA 12 /2017, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/12/studia-

studenci-ksztalcenie/ 

5. Woźnicki  Jerzy. Wybrane propozycje zmian. Pracownicy, ewaluacja kształcenia, 

systemy informatyczne, FA 2/2018, 

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/02/wybrane-propozycje-zmian/ 

6. Woźnicki Jerzy, Raport nr 6, FA 5/2018, 

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/05/raport-nr-6/ 

7. Woźnicki Jerzy, Trzy ścieżki wdrażania reformy, FA 6/2019, 

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/06/kronika-wydarzen/trzy-sciezki-

wdrazania-reformy/ 

 

 

 

 

 

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/05/krasp-o-ustawie-20/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/12/studia-studenci-ksztalcenie/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/12/studia-studenci-ksztalcenie/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/02/wybrane-propozycje-zmian/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/05/raport-nr-6/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/06/kronika-wydarzen/trzy-sciezki-wdrazania-reformy/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/06/kronika-wydarzen/trzy-sciezki-wdrazania-reformy/
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Lista monografii książkowych opracowanych przez członków Zespołu Redakcyjnego 

KSPSW KRASP 

 

1. Woźnicki Jerzy (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Wolters 

Kluwer 2019 [Woźnicki Jerzy (red.), Degtyarova Iryna, Dokowicz Marcin, Hulicka 

Maria, Jędrzejewski Tomasz, Mrozowska Anna, Wojciechowski Paweł] 

 

2. Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie 

prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Monografia naukowa pod red. J. Woźnickiego, 

UMK 2020 (w przygotowaniu) 

 

 

 

 

 


