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I. Koncepcja KSPSW:

 Skład Komisji powołanej przez KRASP, działającej przy wsparciu 

Fundacji Rektorów Polskich, odzwierciedla jej ekspercki i 

środowiskowy charakter, ze szczególnym uwzględnieniem 

współdziałania KRASP z RGNiSW

Jerzy Woźnicki
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II. Zasadnicze zadanie KSPSW

1. Opracowanie dokumentu programowego kadencji 2016-20 w postaci
Raportu zawierającego:

 własne propozycje tekstu wybranych rozdziałów i regulacji o strategicznym
znaczeniu, nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym tzw. Ustawy 2.0,
wskazanych przez Zespół Konsultantów Komisji i przyjętych przez
Prezydium KRASP; ostateczny tytuł Raportu zostanie sformułowany w
ramach prac końcowych nad jego redakcją i edycją

 uzasadnienie merytoryczne proponowanego brzmienia wnioskowanych
przepisów

 wyniki analiz potwierdzających deregulacyjny charakter przedłożonego
przez Komisję projektu aktu prawnego Ustawa 2.0 we fragmentach

 dokumentację potwierdzającą realizację przez Komisję intencji
współdziałania z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach
nad ustawą

Jerzy Woźnicki
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II. Zasadnicze zadanie KSPSW –dok.

 listę głównych niezgodności pomiędzy projektem ministerialnym Ustawy
2.0 a projektem opracowanym przez Komisję; niezgodności te będą także
przedstawiane Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnemu KRASP na bieżąco
w celu uzyskiwania większego wpływu na treść powstającego projektu
ustawy opracowywanej w MNiSW.

Umieszczenie w Raporcie końcowym listy rozbieżności pomiędzy
rezultatami prac Komisji a wynikami prac Zespołu Ministerialnego
stworzy możliwość przedstawienia propozycji KRASP adresowanych do
realizatorów ewentualnych dalszych prac ustawowych w kolejnych
etapach, gdyby to okazało się być niezbędne.

2. Przedłożenie Raportu Komisji, uzgodnionego z Komisją ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, Prezydium i Zgromadzeniu
Plenarnemu KRASP

3. Upowszechnienie w środowisku akademickim treści Raportu, po jego
przyjęciu przez KRASP, poprzez wydanie opracowania jako monografii
drukowanej oraz zaprezentowanie jej wspólnie z zainteresowanymi
lokalnymi konferencjami rektorów.

Jerzy Woźnicki
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III. Działania KSPSW służące realizacji jej 

zasadniczego zadania

A. Działania własne Komisji

1. Opracowanie analizy propozycji przedłożonych przez trzy zespoły pracujące nad Ustawą 2.0 na
zlecenie MNiSW

2. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród rektorów uczelni członkowskich KRASP (KRePSz)
poświęconego założeniom projektu Ustawy 2.0.

3. Nawiązanie, w porozumieniu z Wicepremierem J. Gowinem, kontaktów z Zespołem MNiSW,
ustalenie i stosowanie reguł współdziałania Komisji z Zespołem Ministerialnym w pracach nad
projektem Ustawy

4. Przyjęcie i realizowanie planu prac Komisji, a w tym prac jej dwóch Zespołów:
– Zespołu Konsultantów
– Zespołu Redakcyjnego

5. Opracowanie poszczególnych części Raportu zawierającego proponowane brzmienie wybranych
regulacji Ustawy 2.0, uznanych za kluczowe oraz obejmującego pozostałe treści zgodnie z p. II. 1.

6. Nadanie opracowanym częściom Raportu charakteru zredagowanej, jednolitej monografii,
firmowanej przez KRASP

7. Udział przedstawicieli Komisji w lokalnych debatach środowiskowych

Jerzy Woźnicki
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III. Działania KSPSW służące realizacji jej 
zasadniczego zadania

B. Zasady działania Komisji we współpracy z organami KRASP, KOiL i
innymi Komisjami KRASP

1. Przedłożenie Prezydium KRASP, po konsultacjach z KOiL, propozycji zakresu
merytorycznego prac Komisji w postaci wskazania do opracowania kluczowych rozdziałów
lub podrozdziałów i innych regulacji ustawowych.

2. Współpraca z KOiL i innymi Komisjami KRASP, przy poszanowaniu odrębności zadań i
zakresu odpowiedzialności poszczególnych Komisji:

 wspólne posiedzenia Zespołu Konsultantów KSPSW z KOiL w przypadkach tego
wymagających

 uzgadnianie stanowisk/harmonizacja opinii bieżących w sprawach strategicznych dla
zapewnienia zgodności opinii KOiL oraz propozycji rozwiązań długookresowych, w
tym tych przewidzianych do wprowadzenia do projektu Ustawy 2.0

 członkostwo Przewodniczących KOiL oraz KSPSW w obu Komisjach wzajemnie

 konsultowanie rozwiązań w sprawach tego wymagających z innymi zainteresowanymi
Komisjami oraz Komitetem Dobrych Praktyk KRASP - w uzgodnionym trybie

Jerzy Woźnicki
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III. Działania KSPSW służące realizacji jej 
zasadniczego zadania

3. Prowadzenie konsultacji z Prezydium KRASP oraz bieżące
informowanie o postępach w pracach zainteresowanych
konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni
działających w KRASP

4. Przedstawienie wyników prac Komisji, Prezydium i
Zgromadzeniu Plenarnemu KRASP, a także dystrybucja
Raportu zgodnie z ustaleniami

5. Współpraca z RGNiSW

 konsultowanie wybranych rozwiązań z Prezydium Rady

 informowanie Rady o postępach w pracach Komisji

Jerzy Woźnicki
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IV. Skład, tryb i uwarunkowania prac KSPSW

 Komisja będzie prowadzić swe prace w ramach następujących dwóch zespołów:

 Zespół Konsultantów:

 Zespół Konsultantów będzie obradował plenarnie w siedzibie FRP. Posiedzenia będą

odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 W okresie pomiędzy posiedzeniami, członkowie Zespołu będą współpracować

ze sobą z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

 Zespół Redakcyjny:

 Zespół Redakcyjny będzie zbierał się na posiedzeniach wyjazdowych 2-3 dniowych,

zwoływanych co najmniej cztery razy w roku, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Jerzy Woźnicki
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IV. Skład, tryb i uwarunkowania prac KSPSW

 W okresie pomiędzy posiedzeniami, członkowie obu zespołów będą

mogli współpracować ze sobą z wykorzystaniem narzędzi komunikacji

elektronicznej.

 Zaplecze administracyjne prac Komisji zapewnia Fundacja Rektorów

Polskich, która pokrywa wszystkie niezbędne koszty prac, w tym koszty

delegacji.

 Rezultaty prac zrealizowanych przez poszczególnych członków obu Zespołów,

zamówione przez Przewodniczącego Komisji, mające oryginalny charakter i

wykorzystane w finalnej wersji Raportu, będą honorowane zgodnie z

zasadami przyjętymi i stosowanymi w FRP w dotychczasowych pracach o

analogicznym charakterze.
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V. Źródło środków finansowych

 Przedsięwzięcie opracowania dokumentu programowego

kadencji 2016-20, obejmującego m.in. przeprowadzenie badań

ankietowych, zostaje powierzone KSPSW KRASP działającej przy

wsparciu Fundacji Rektorów Polskich.

 Zadanie to jest logistycznie realizowane i finansowane przez FRP

z części budżetu Fundacji pochodzącej z jednorazowych w

kadencji 2016-20, składek uczelni członkowskich przekazanych

FRP na zasadach przyjętych i stosowanych przez KRASP (KRePSZ)

w poprzednich kadencjach działania Konferencji.

Jerzy Woźnicki
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

Jerzy Woźnicki


