Notatka z posiedzenia zespołu do spraw koordynacji działań w systemie
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19
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Spotkanie, przywitaniem wszystkich zebranych, otworzyła Wiceminister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Anna Budzanowska, odnosząc się do zmieniającej się sytuacji pandemicznej w kraju.
Pani Minister poprosiła zgromadzonych o rewizję uwarunkowań, w których uczelnie
funkcjonują i jeśli okaże się, że w jakimś obszarze zaistnieje potrzeba wsparcia ze strony
Ministerstwa – Pani Minister poprosiła o stosowną informację.
Dodatkowo Pani Minister zasygnalizowała, że w Parlamencie znajdują się dwa akty
normatywne: nowela budżetowa, która przewiduje dodatkowe środki dla Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz ustawa okołobudżetowa, która także przewiduje dodatkowe
środki dla resortu, w tym 6 % podwyżki od października.
Dyskusję rozpoczął Przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk, informując o sytuacji uczelni
członkowskich Konferencji oraz przekazując zgromadzonym postulaty, o których poruszenie na
spotkaniu poproszono. Zebrane dane przesłane zostały do Ministerstwa (załącznik).
Jako kolejna chęć wypowiedzi zgłosiła prof. Bogumiła Kaniewska – Przewodnicząca Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich, potwierdzając tezy przekazane zgromadzonym przez
Przewodniczącego KRASP oraz uzupełniając je o nowe aspekty.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczących KRASP i KRUP, Pani Minister Anna
Budzanowska poinformowała, że na następne spotkanie zespołu można zaprosić Panią Izabelę
Kucharską – Zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego, która będzie mogła wyjaśnić sprawy
zgłaszane przez Przewodniczących. Pani Minister przekazała także zgromadzonym, że do
wszystkich konferencji rektorów Biuro Ministra przekaże planszę z instruktażem postępowania
w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID, która zostanie opracowana w oparciu o wytyczne
GIS. Dodatkowo odnosząc się do kwestii dofinansowania dla uczelni, Pani Minister przedstawiła
kilka możliwych opcji przeznaczenia środków finansowych przyznanych resortowi.
W kolejnej części wypowiedzi Pani Minister zaproponowała możliwość rewizji
„Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”
przez środowisko akademickie, co spotkało się z aprobatą Przewodniczącego KRASP.
Pani Minister Anna Budzanowska zaapelowała do zgromadzonych o to, aby w miarę możliwości
inauguracje, które jeszcze się nie odbyły, przeprowadzone zostały w sposób hybrydowy lub
zdalny, co Przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk poparł twierdzeniem, że takie
zalecenie zostanie wysłane przez Konferencję do wszystkich stowarzyszonych w niej uczelni.
Pani Minister Anna Budzanowska poprosiła Pana Dawida Solaka – członka zarządu Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji o wypowiedź w aspekcie programu ERASMUS, który przekazał
zgromadzonym, że wszystkie rekomendacje i komunikaty FRSE pozostają w mocy. O wypowiedź
poproszona została także Dyrektor NAWA – dr Grażyna Żebrowska, która poinformowała, że do
Agencji nie docierają informacje na temat zachorowań wśród stypendystów i, korzystając

z okazji, na ręce Przewodniczącego KRASP złożyła podziękowania, skierowane do wszystkich
rektorów, za opiekę nad studentami zagranicznymi.
Jako kolejny, chęć dołączenia do rozmowy zgłosił Pan Aleksy Borówka – Przewodniczący
Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zgłaszając konieczność wypracowania modelu
postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia na koronawirusa wśród jakiegokolwiek
członka wspólnoty akademickiej uczelni, proponując, że postara się sięgnąć do rozwiązań
uczelni wojskowych w zakresie zarządzania kryzysowego.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Aleksandra Borówki, Pani Minister Anna Budzanowska
doprecyzowała, że resort nauki nie może posiadać swoich indywidualnych procedur,
ponieważ te ogólnokrajowe są obowiązujące. Wypowiedź Pani Minister poparł Pan Marcin
Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego.
Pan Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
zaproponował rozwiązania pewnych utrudnień zgłaszanych ze strony środowiska
akademickiego.
Jako ostatni do dyskusji dołączył dr Mieczysław Błoński, proponując Przewodniczącemu KRASP,
że prześle mu do wykorzystania akt prawny z Uniwersytetu Łazarskiego, który opisuje sposób
postępowania na wypadek stwierdzenia zachorowania na koronawirusa, na co Pan
Przewodniczący przystał, zaznaczając jednak, że uczelnie takie dokumenty wewnętrzne
posiadają.

