Notatka z posiedzenia zespotu do spraw koordynacji dziatari w systemie
szkolnictwa wy2szego i nauki w zwiqzku zzagroieniem wystqpienia COVID-19
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Spotkanie, przywitaniem wszystkich zebranych, rozpoczqla Anna Budzanowska - podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, kt6ra przekazala, ze w MEiN odpowiedzialnym za
szczepienia bqdzie sekretarz stanu - Wojciech Murdzek, a rektorzy bqdq odpowiedzialni za
przygotowanie listy pracownik6w do szczepieri (Ministerstwo postara sie przygotowai
nakfadkq na system POL-on celem pozyskania wlaSciwych danych). Minister Budzanowska
poinformowata tak2e, 2e MEiN podejmuje dzialania, aby rozszerzyi grupq osob do szczepienia
przynajmniej o pracownik6w administracji.
Jako pierwszy o udzielenie glosu poprosil dr Mieczyslaw

Bloriski- prezes zarzqdu Polskiej Unii
Edukacyjnej, kt6ry odniosl siq do kwestii skladania przez Polskq w Brukseli Krajowego Planu
Odbudowy (KPO), zgtoszonego do niego konkursu Uczelnie Cyfrowe oraz dalszych reperkusji
ztym zwiqzanych, tzn. posiedzenia Rady Dialogu Spotecznego, na kt6rym to sekretarz stanu
Dariusz Piqtkowskipoinformowal,2ew KPO zabezpieczone zostafyirodkina cyfryzacjq oSwiaty,
natomiast dla sektora szkolnictwa wy2szego nie. Dr M. Bloriski przekazal zebranym, ze
zainterweniowat w tej sprawie, co spotkato siq z poparciem wicepremiera dr. Jarosiawa
Gowina, kt6ry r6wnie2 byl obecny na spotkaniu i kt6ry to wystosowal w tej sprawie pismo do
Tadeusza Ko6ciriskiego, Ministra Finans6w. Koriczqc swojq wypowiedZ, dr M. Btoriski zapytal
o stanowisko MEiN w tej sprawie.
Odpowiadajqc, Minister Anna Budzanowska poinformowata, ze Ministerstwo pilotuje sprawq
i trzyma rqkq na pulsie, po czym przekazala gtos Andrzejowi Kurkiewiczowi- zastepcy dyrektora
w Departamencie Innowacji i Rozwoju, kt6ry poinformowal zebranych o umiejscowieniu
programu w przywotanym w dyskusji dokumencie. Dyrektor przekazaf tak2e, ze kwota
dofinansowania projektu jest ujqta w KPO i wynosi 250 mln PLN, jednakze Ministerstwo
podejmuje dziatania, aby jq zwiqkszyi - finansowanie mialby otrzymai system szkolnictwa
wyzszego oraz o:iwiata (program ujqty jest w KPO w obszarze,,kompetencje na rzecz
spoleczeristwa").
Odnoszqc siq do wypowiedzi dyrektora Andrzeja Kurkiewicza, dr Mieczyslaw Bloriski zaapelowat

o

w celu pozyskania wiqkszego dofinansowania dla omawianego
przedsiqwziqcia. Minister Anna Budzanowska przekazala zebranym, 2e Ministerstwo r6wno
traktuje zar6wno o6wiatq jak iszkolnictwo wyzsze oraz poinformowata o przebiegu prac nad
przygotowywaniem KPO, w ramach ktorego :irodkow jest mniej ni2 zgloszonych potrzeb.
podjqcie starad

Jako kolejny do dyskusji wtqczyl siq prof. Arkadiusz Mq2yk - przewodniczqcy Konferencji
Rektor6w Akademickich Szkot Polskich, ktory poinformowat, 2e KRASP wyslala do Ministerstwa
pismo popierajqce wystqpienie dr. Bloriskiego oraz kolejne z pro6bq o czasowe zawieszenie
finansowania zadania zleconego przez Ministra w zakresie monitorowania spraw covidowych
w zwiqzku ze stabilizacjq sytuacji zwiqzanej zzakaieniami z opcjq jego odwieszenia w przypadku
ponownego pogorszen ia wa ru n k6w pa ndem icznych.

Na koniec spotkania, Minister Anna Budzanowska podziqkowata wszystkim
za dotychczasowq

wspotpracq

i poinformowata o mozliwej zmianie swojego umiejscowienia w strukturach

resortowych, co spotkato siq z gremialnymi gfosami zaskoczenia ze strony zgromadzonych
oraz
podziqkowaniami za wspaniatq wsp6lpracq.

