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I. Wstęp 
 
Rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania władz Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich wybranych na kadencję 2020–2024 podczas posiedzenia 
Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sierpniu 2020 roku. Skład Prezydium KRASP w 
kadencji 2020-2024 przedstawiono w załączniku 1, zaś skład komisji stałych, komisji 
powołanej na okres jednej kadencji, zespołów zadaniowych, Zespołu Bolońskiego oraz 
Komitetu Dobrych Praktyk, a także skład Komisji Rewizyjnej oraz innych podmiotów 
działających w ramach KRASP – w załączniku 2. W 2021 roku Prezydium KRASP 
rozszerzyło skład Zespołu Ekspertów o osoby: prof. Krzysztofa Diksa (UW) oraz panią Ewę 
Wiśniewską (ALK, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów). 
 
 
II.  Charakter i główne kierunki działalności 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”. 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.  
 
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 2021, 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. Ze 
względu na sytuację związaną z COVID-19 większość posiedzeń organów KRASP w 2021 
roku odbywała się zdalnie, a dokumenty przyjmowano w drodze głosowania elektronicznego 
lub w trybie korespondencji elektronicznej. W roku 2021 odbyły się trzy posiedzenia 
Zgromadzenia Plenarnego oraz szesnaście posiedzeń Prezydium – cztery w formule 
tradycyjnej, w tym trzy z nich w połączeniu z posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego 
(załącznik 3). 
 
Oficjalne dokumenty – uchwały, stanowiska i apele, będące wynikiem działalności 
Zgromadzenia Plenarnego KRASP i Prezydium KRASP w roku 2021 są wymienione w 
załączniku 4. 
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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. 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. 
 
Główne kierunki działalności 
 
Działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich obejmowała w roku 2021 – 
podobnie jak w latach ubiegłych – przede wszystkim realizację zadań statutowych, w 
szczególności kontynuowanie działań uznanych za priorytetowe, a mianowicie: 
� działania na rzecz nadania nauce, edukacji (w tym szkolnictwu wyższemu)  

i kulturze odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów społeczno-gospodarczych i 
stworzenie  – przede wszystkim przez zapewnienie autonomii instytucjonalnej i poziomu 
finansowania odpowiadającego skali realizowanych zadań – właściwych warunków do 
ich rozwoju, gwarantujących:  

� wysoką jakość kształcenia studentów i ich przygotowanie do funkcjonowania w 
zorientowanym na wiedzę społeczeństwie obywatelskim, 

� rozwój badań naukowych, zwłaszcza wychodzących naprzeciw wyzwaniom 
współczesnej cywilizacji, 

� godny status i warunki zatrudniania i wynagradzania nauczycieli akademickich i 
innych pracowników uczelni; 

� monitorowanie procesu ewaluacji dyscyplin naukowych, w szczególności  
w odniesieniu do przyjętych kryteriów, funkcjonalności systemu informatycznego i 
transparentności kryteriów; 

� przedstawianie propozycji rozwiązań legislacyjnych związanych  
z monitorowaniem wdrażania ustawy - Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, w tym 
propozycji w zakresie zasad ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni; 

� śledzenie i komentowanie projektów nowych aktów prawnych oraz składanie własnych 
propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, z 
uwzględnieniem „Prognozy rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku”; 

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

� podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do zintegrowania działań uczelni 
akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza przez realizowanie 
przedsięwzięć innowacyjnych wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy kraju;  

� działania na rzecz doskonalenia kryteriów rankingowych i procesów akredytacji 
kierunków studiów, szczególnie w warunkach pandemii; 

� umacnianie pozycji KRASP w kraju i za granicą; budowanie prestiżu KRASP w opinii 
publicznej; 

� wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego  
i nauki,  zwłaszcza poprzez integrację polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem 
innych krajów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej oraz współpracę z Polonią w zagranicznych ośrodkach 
uniwersyteckich; 

� działania na rzecz uczelni członkowskich, m.in. w zakresie zapewnienia rektorom i innym 
członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, 
szkoleniowego i doradczego. 
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W dalszej części sprawozdania omówione zostaną zrealizowane w roku 2021 
przedsięwzięcia związane z określonymi przez Prezydium priorytetowymi kierunkami 
działalności i innymi zadaniami.  
 
W 2021 roku, obok zajmowania się sprawami szkolnictwa wyższego i nauki, podobnie jak w 
2020 roku, w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce poprzednio angażowaliśmy się 
w sprawy publiczne. Zajmowaliśmy się też sprawami związanymi z epidemią spowodowaną 
przez SARS-CoV-2 i jej wpływem na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
ale także różnych innych sfer działalności państwa. 
 
Występujące w tekście dalszej części sprawozdania daty, jeśli ograniczają się do podania 
dnia i miesiąca, odnoszą się do roku 2021.  
 
 
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 okresie swojego 
funkcjonowania wielokrotnie inicjowała i angażowała się w przedsięwzięcia reformatorskie na 
rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. W kadencji 2016-2020 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.  
 
Zakończenie w lipcu 2018 roku 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. 
 
W wyniku wystosowania pisma Przewodniczącego KRASP do min. Przemysława Czarnka w 
sprawie spotkania z Prezydium KRASP, 22 września Prezydium KRASP przedstawiło 
władzom MEiN propozycje zmian ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce.  
 
Powołana ponownie na bieżącą kadencję Komisja ds. Strategicznych Problemów 
Szkolnictwa Wyższego (KSPSW) KRASP realizowała zlecone jej (wcześniej przedstawione 
przez rektora Arkadiusza Mężyka w jego programie wyborczym jako kandydata na 
Przewodniczącego KRASP) opracowanie dokumentu programowego „Prognoza rozwoju 
szkolnictwa wyższego do 2030 roku”.  
 
Czasopisma oraz ewaluacja 
 
16 lutego KRASP, wspólnie z PAN i KRePUZ, przyjęła Oświadczenie w sprawie aktualnej 
listy czasopism. Następnie, 22 lutego Prezydium KRASP przyjęło Stanowisko w sprawie 
zmian wprowadzonych przez MEiN w wykazie czasopism naukowych. 1 marca 
Przewodniczący KRASP zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki,  z prośbą o spotkanie z 
KRASP, RGNiSW, KEN oraz PAN w celu omówienia wątpliwości zgłaszanych przez 
środowisko akademickie po ogłoszeniu listy czasopism naukowych. Spotkanie z min. 
Włodzimierzem Bernackim odbyło się 17 marca, czego wynikiem było pismo 
Przewodniczącego KRASP z 19 marca dotyczące przedstawionych propozycji rozwiązań 
różnych aspektów ewaluacji i bieżących problemów szkolnictwa wyższego i nauki, 
wystosowane w imieniu uczestników spotkania, tj. Przewodniczącego KRASP, 



4 
 

Przewodniczącego RGNiSW, Przewodniczącego KEN oraz Prezesa PAN. Kolejne spotkanie 
odbyło się 23 marca.  
 
29 maja Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło uchwałę w sprawie ewaluacji i 
kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki. Przewodniczący KRASP oraz 
Przewodniczący RGNiSW wzięli udział w spotkaniu z min. Włodzimierzem Bernackim 
dotyczącym tych kwestii, które odbyło się 16 czerwca. Na początku lipca Przewodniczący 
KRASP wystosował pismo do Przewodniczącego KEN oraz do min. Włodzimierza 
Bernackiego dotyczące ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Natomiast 27 
lipca KRASP przekazała min. Włodzimierzowi Bernackiemu odpowiedź dotyczącą projektu 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności 
naukowej. 16 września Przewodniczący KRASP wziął udział w spotkaniu z 
Przewodniczącym RGNiSW, Przewodniczącym KEN i min. Włodzimierzem Bernackim. 
 
Odbyły się jeszcze dwa spotkania KRASP z min. Włodzimierzem Bernackim: 12 września w 
sprawie czasopism (Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP) i 13 września 
(Przewodniczący KRASP).  
 
Ostatecznie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej weszło w życie 19 listopada. 
 
31 marca wspólnie z Polską Akademią Nauk i Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wystosowaliśmy pismo do min. Przemysława Czarnka i min. Włodzimierza Bernackiego w 
sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. Zapisy Ustawy były 
również treścią Stanowiska Prezydium KRASP z 23 kwietnia, w którym członkowie 
Prezydium wyrazili głębokie zaniepokojenie jej treścią w kontekście rozwiązań i sposobów 
podejścia autorów do fundamentalnych zasad wolności akademickiej, wzbudzających szereg 
wątpliwości, w tym m.in. w odniesieniu do autonomii tworzonej szkoły wyższej oraz zasady 
wolności badań naukowych i nauczania opisanych w art. 73 Konstytucji RP (dokument został 
przekazany do kierownictwa MEiN, Przewodniczącego RGNiSW). 
 
W wyniku ogłoszenia przez MEiN projektu ustawy z 6 maja o zmianie ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, nawiązując do Stanowiska Zgromadzenia Plenarnego KRASP 
w sprawie wolności akademickich z 20 listopada 2020 r. oraz Stanowiska z 5 stycznia 
Zespołu powołanego przez Prezydium KRASP wobec projektu zmian w ustawie – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie pakietu wolnościowego, Prezydium KRASP 20 
maja przyjęło Stanowisko w sprawie projektu. 
 
Jednocześnie Prezydium KRASP przyjęło 20 maja Stanowisko w sprawie projektu ustawy z 
6 maja o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Załącznikiem do 
Stanowiska było pismo Przewodniczącego KRASP do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 
kształcenia nauczycieli z 16 marca. 
 
Oba dokumenty zostały przesłane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra Edukacji i Nauki. 
 
Kwestia kształcenia nauczycieli była również poruszona w piśmie KRASP do min. Wojciecha 
Murdzka w sprawie uwzględnienia poprawki KRASP dotyczącej umożliwienia uczelniom 
akademickim kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na takich samych 
zasadach jak w akademiach praktycznych (6 lipca). 
 
 
 
 



5 
 

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 wdrażaniem ustawy 2.0 stanowił oczywiście jedynie jeden 
aspekt prowadzonej przez KRASP w roku 2021, podobnie jak w 2020 roku, 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 2021 jedną z ustaw budzącą wiele kontrowersji był projekt ustawy o 
zmianie ustawy Prawo oświatowe  oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa „lex Czarnek”. 
Zgodnie z opinią KRASP proponowane w projekcie przepisy odbierają podmiotowość 
organom prowadzącym szkoły i rodzicom, a jedyny i decydujący głos pozostawiają 
kuratorowi powoływanemu przez Ministra. Jest to ryzykowne, nie sprzyja rozwojowi edukacji 
i nie może zyskać pozytywnej rekomendacji. 
 
W roku 2021 przygotowaliśmy łącznie 56 opinii odnoszących 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: 
- projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, 
- projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – 

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt z 6 
maja 2021 r., 

- projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt z 6 
maja 2021 r., 

- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z 
autopoprawką, 

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, projekt z maja 2021 roku, 
- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, projekt z 7 lipca 2021 r., 
- projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, 

projekt z 20 lipca 2021 r.,  
- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, 
- projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt z 1 
grudnia 2021 r., 

- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw, projekt z grudnia 2021 roku.  
 

Opiniodawcze działania KRASP miały znacznie szerszy zakres niż to wynika z zestawienia w 
załączniku 5; obejmowały m.in. opracowanie – na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki – 
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. 
Przygotowane opinie przekazywane były jako opinie KRASP, opinie komisji lub opinie 
konferencji rektorów uczelni określonego typu. 
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W związku z prowadzoną działalnością opiniodawczą przedstawiciele KRASP brali 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 
 
W 2021 roku kontynuowaliśmy prowadzone w różnej formie 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. 
 
Kierownictwo KRASP pozostawało w stałym kontakcie z przedstawicielami Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ "Solidarność" (zdalne spotkanie 29 kwietnia) oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i 
Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego (zdalne spotkanie 13 maja). 25 listopada 
przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich KRASP list RSWiN ZNP oraz KSN NSZZ 
„Solidarność” w sprawie organizacji protestu na uczelniach, związanego z brakiem wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowników uczelni oraz niskim poziomem finansowania szkolnictwa 
wyższego i nauki. 9 grudnia Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o utworzeniu Zespołu 
ds. wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. Celem Zespołu jest przedstawienie Ministrowi 
analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w uczelniach publicznych i przygotowanie propozycji 
rozwiązań w tym zakresie. Do prac Zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele KRASP, 
KRePUZ, KSN NSZZ „Solidarność”, RSWiN ZNP, RGNiSW oraz przedstawiciele MEiN  
(pierwsze spotkanie odbyło się 16 grudnia).  
  
Przykładem wspólnych działań o charakterze formalnym było wystosowanie 5 lipca Apelu 
środowiska akademickiego w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa 
wyższego i nauki z budżetu państwa. Wśród sygnatariuszy dokumentu, poza Konferencją 
znaleźli się: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada 
Główna Instytutów Badawczych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”. Dokument został 
opublikowany na witrynie internetowej KRASP i przesłany do wiadomości Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, kierownictwa Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz szeroko publikowany w 
mediach.  
Kwestie finansowe były podnoszone wielokrotnie w rozmowach z Ministerstwem, a także w 
różnych dokumentach KRASP. W szczególności: 
- 13 lipca Przewodniczący KRASP wystosował pismo do min. Wojciecha Murdzka w sprawie 
uzyskania, zgodnie z wnioskiem Akademii Młodych Uczonych PAN, dodatkowych środków w 
budżecie resortu edukacji i nauki na zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań 
ustawowych Narodowego Centrum Nauki,  
- 23 grudnia Prezydium KRASP przyjęło uchwałę w sprawie niewystarczającego poziomu 
finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 
 
Kolejnym przykładem jest wspólne stanowisko KRASP-ZNP-KSN NSZZ „Solidarność” z 22 
maja w sprawie intensyfikacji programu szczepień przeciw COVID-19. Dokument został 
przesłany do Ministra Edukacji i Nauki, min. Michała Dworczyka - Pełnomocnika Rządu do 
spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
 
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. Podobnie jak w 2020 
roku, podejmowane w 2021 roku działania tego typu związane były przede wszystkim z 
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koniecznością przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Jest o nich mowa w kolejnym 
fragmencie sprawozdania. 
 
Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 
 
Epidemia COVID-19 spowodowała w szkolnictwie wyższym i nauce – podobnie jak w innych 
sferach funkcjonowania państwa – konieczność podjęcia nadzwyczajnych działań. Rolą 
KRASP w tych okolicznościach, podobnie jak w 2020 roku, było ścisłe współdziałanie z MEiN 
w celu wypracowania rozwiązań adekwatnych do zaistniałej sytuacji.  
 
Od początku kryzysu Przewodniczący KRASP regularnie uczestniczył w spotkaniach 
powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołu do spraw koordynacji 
działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia 
COVID-19 (w zdalnych posiedzeniach tego zespołu z grona rektorów uczestniczyli także 
prof. Wojciech Nowak – przewodniczący KRUP w kadencji 2016-2020 oraz prof. Marcin 
Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Notatki Przewodniczącego 
KRASP, informujące o przebiegu posiedzeń zespołu i przyjętych ustaleniach, były 
systematycznie przesyłane rektorom przez Biuro KRASP pocztą elektroniczną oraz 
publikowane na witrynie internetowej KRASP w specjalnie utworzonej w związku z epidemią 
COVID-19 zakładce „Koronawirus-Komunikaty”.  
 
Przekazywaliśmy też rektorom w ten sposób – na prośbę Ministerstwa – komunikaty i 
informacje dotyczące działań podejmowanych na szczeblu centralnym i na poziomie resortu. 
Pośredniczyliśmy także w procesie zbierania przez MEiN informacji dotyczących: 
pracowników i studentów hospitalizowanych, objętych kwarantanną (domową, w domach 
studenckich itp.) lub obserwacją sanitarną oraz sytuacji w akademikach. 
 
Przekazaliśmy do Sejmu, 8 stycznia oraz 11 czerwca, odpowiedzi KRASP dotyczące 
rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
 
Niezależnie od przedsięwzięć realizowanych w ścisłej współpracy z MEiN staraliśmy się 
koordynować działania i formułować propozycje rozwiązań w kwestiach pozostających w 
gestii władz uczelni. Dotyczyły one m.in. koordynacji analizy obowiązujących przepisów i 
proponowanych w nich zmiany pod kątem dostosowania do potrzeb i sytuacji uczelni, 
zwłaszcza w kontekście wygaśnięcia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
a także zasad i instrumentów reagowania przez władze uczelni na zmieniającą się dynamikę 
pandemii, w szczególności zakażeń wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. 

W październiku 2020 roku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy wsparciu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w ramach umowy nr 
MNiSW/2020/BPM/WPM/5 na realizację zadania związanego ze zwalczaniem epidemii 
COVID-19 - powołała 16 wojewódzkich koordynatorów, których zadaniem stało się 
monitorowanie sytuacji epidemicznej na uczelniach (nie tylko uczelniach KRASP, ale także 
KRZaSP i KRePUZ) w danym regionie. Koordynatorem krajowym ds. COVID-19 KRASP 
został prof. Tomasz Pietrzykowski. Cotygodniowe posiedzenia zdalne koordynatorów, 
organizowane przez Biuro koordynatora krajowego oraz raportowanie sytuacji epidemicznej 
na stałe wpisały się w zakres działań KRASP związanych ze zwalczaniem epidemii. 
Koordynacja działań została wsparta systemem informatycznym, opracowanym przez 
Politechnikę Gdańską, służącym gromadzeniu danych zarówno z uczelni, jak i z instytutów 
PAN (w sumie ponad 300 instytucji). Przedsięwzięcie było i nadal jest realizowane przy 
współpracy z Parlamentem Studentów RP. Cotygodniowe raporty z rozwoju sytuacji były i są 
przekazywane, środowisku akademickiemu, a także opinii publicznej. 
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W 2021 roku odbyły się jeszcze dwa spotkania (20 stycznia i 10 lutego) powołanego przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołu do spraw koordynacji działań w systemie 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 (z udziałem 
przedstawicieli KRASP), natomiast później jego prace przejął zespół koordynatorów KRASP.  
 
W 2021 roku umowa z MEiN - na realizację zdania związanego ze zwalczaniem epidemii 
COVID-19 - została przedłużona na kolejny rok kalendarzowy. W ramach koordynacji 
zaktualizowano skład zespołu, zapewniono bieżącą aktualizację systemu automatycznego 
zbierania danych o sytuacji pandemicznej w uczelniach, a także w instytutach PAN, w tym 
wdrażanie nowych zbiorów danych; w roku 2021 stały monitoring sytuacji epidemicznej objął 
ponad 350 uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, na bieżąco gromadząc i opracowując 
dane dotyczące trybu kształcenia, zakażeń, kwarantann i ognisk pandemii wśród 
pracowników, studentów i doktorantów - przygotowano i rozdystrybuowano około 40 
raportów prezentujących dane i informacje w zakresie na bieżąco ustalanym ze 
współpracującymi z zespołem koordynatorów przedstawicielami MEiN. Ważnym zadaniem 
zespołu była koordynacja w zakresie organizacji i przeprowadzenia programu szczepień 
środowiska akademickiego – nauczycieli akademickich jako jednej z grup priorytetowych 
uwzględnionych w Narodowym Programie Szczepień, a także pozostałych pracowników 
uczelni (niebędących nauczycielami akademickimi) oraz studentów i doktorantów - 
współdziałanie z przedstawicielami MEiN, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podmiotów 
leczniczych umożliwiło sprawne i efektywne zorganizowanie i przeprowadzenie procesu 
szczepień; wypracowano wspólnie z Parlamentem Studentów RP (oraz Krajową 
Reprezentacją Doktorantów) program promocji szczepień wśród studentów (Tydzień 
Szczepień); zajęto się także koordynacją przeprowadzenia masowej, ogólnopolskiej ankiety 
pozwalającej na dokładniejsze sprofilowanie działań służących zachęcaniu do poddania się 
szczepieniu. W wyniku tych działań, w świetle danych uzyskanych dzięki współpracy MEiN z 
Ministerstwem Zdrowia - opracowanych i upowszechnionych przez OPI - poziom 
zaszczepienia w środowisku akademickim jest bardzo wysoki i znacząco przekracza średnią 
dla całej populacji kraju. 

W ramach koordynacji działań odbyły się 34 spotkania zespołu. 

Na początku roku przekazaliśmy min. Adamowi Niedzielskiemu (MZ): 
- pismo, w którym Prezydium KRASP zwróciło się z prośbą o włączenie do pierwszej grupy 
Narodowego Programu Szczepień wszystkich pracowników uczelni oraz doktorantów 
wykonujących obowiązki dydaktyczne i uczestniczących w badaniach (8 stycznia; pismo 
zostało opublikowane na witrynie internetowej KRASP) 
- pismo w sprawie organizacji szczepień (3 lutego; pismo zostało przekazane do wiadomości 
Ministra EiN oraz Przewodniczącego RGNiSW). 
 
Koordynator krajowy KRASP – prof. Tomasz Pietrzykowski 13 stycznia przekazał do MEiN 
zbiorczy raport z informacjami zebranymi w sprawie przychodni funkcjonujących przy 
uczelniach, które mogłyby stanowić wsparcie przy planowaniu i realizacji szczepień.  
 
Wystosowaliśmy m.in. następującą korespondencję do min. Przemysława Czarnka: 
- podziękowanie za wsparcie inicjatywy KRASP w sprawie możliwości zaszczepienia 
przeciwko COVID-19 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (31 marca) 
- pismo w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia oraz 
egzaminów dyplomowych w siedzibie uczelni (20 kwietnia)  
- podziękowanie za uwzględnienie wszystkich polskich uczelni w grupie zakładów pracy 
zatrudniających powyżej 500 osób, które będą miały możliwość przeprowadzenia szczepień 
wśród pracowników (23 kwietnia).  
 
6 maja przekazaliśmy MEiN uwagi KRASP dotyczące projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie o szczegółowych warunkach i sposobie przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 
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23 kwietnia koordynator krajowy KRASP – prof. Tomasz Pietrzykowski przekazał do MEiN 
zestawienie nt. szacunkowego  poziomu zainteresowania szczepieniem na uczelniach.  
 
29 maja Zgromadzenie Plenarne KRASP przyjęło Stanowisko w sprawie promocji programu 
szczepień przeciw COVID-19; dokument został przesłany do wiadomości Ministra Zdrowia, 
min. Włodzimeirza Bernackiego, min. Michała Dworczyka - Pełnomocnika Rządu do spraw 
narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz 
rektorów uczelni członkowskich KRASP z prośbą o rozpowszechnienie wśród członków 
społeczności akademickiej. Dokument został również przetłumaczony na język angielski. 
Obie wersje zostały opublikowane na witrynie internetowej KRASP i były szeroko 
komunikowane w mediach społecznościowych KRASP. 
 
14 lipca przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich KRASP, Krajowemu Koordynatorowi 
KRASP ds. COVID-19, Dyrektorowi Marcinowi Czai (Departament Szkolnictwa Wyższego w 
MEiN) opinię prawną UMK-KRASP w sprawie możliwości gromadzenia i przetwarzania przez 
uczelnie danych o (nie)zaszczepieniu.  
 
15 lipca przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich KRASP prośbę o podanie wysokości 
poniesionych strat wynikających ze stanu zawieszenia funkcjonowania akademików w latach 
2020 i 2021. Na podstawie zebranych danych 26 sierpnia skierowaliśmy pismo do min. 
Wojciecha Murdzka zawierające prośbę/wniosek o rozważenie zrekompensowania 
uczelniom poniesionych strat. 
 
W ramach koordynacji ds. COVID-19 przeprowadzono „ankietę szczepionkową” wśród 
studentów (22-30 listopada), której wyniki zostały opublikowane w mediach 
społecznościowych KRASP. 
 
Koordynator krajowy KRASP przedstawił wspólne działania ogólnopolskie na posiedzeniu 
Zgromadzenia Plenarnego KRASP w październiku, a także opiniował akty prawne, m.in.: 
poselski projekt ustawy o działaniach służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2 oraz o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) 
 
W związku z planowanym poziomem finansowania działalności szkolnictwa wyższego i 
nauki w ramach KPO Prezydium KRASP: 
- 22 lutego podjęło stanowisko w sprawie alokacji środków w KPO na rzecz nauki i 
szkolnictwa wyższego (dokument został przesłany do wiadomości MEiN oraz MFFiPR), 
- 26 lutego powołało Zespół KRASP ds. opiniowania KPO, 
- 31 marca wydało opinię w sprawie pisma MFFiPR dotyczącego KPO (dokument został 
przesłany do Prezesa Rady Ministrów, min. Przemysław Czarnka oraz min. Tadeusza 
Kościńskiego, a także do wiadomości K. Pietraszkiewicza, Prezesa Polskiego Forum 
Akademicko-Gospodarczego). 
 
Na realizację KPO Polska czeka od maja. 
 
W wystąpieniu min. Wojciech Murdzka podczas lipcowego Zgromadzenia Plenarnego 
KRASP uzyskaliśmy informacje: 
- jeśli chodzi o KPO i środki na rozwój infrastruktury badawczej to w sumie udało się zdobyć 
6,58 mld zł, w tym 1,69 mld zł dla Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Polskiej Mapy 
Infrastruktury Badawczej. Minister zaapelował o budowę mechanizmów wykorzystania 
środków z KPO. Wskazał dostępność środków w ramach infrastruktury dla uczelni: 
 

400 mln euro na tworzenie branżowych centrów umiejętności w ramach KPO, które mają 
łączyć szkolnictwo branżowe i gospodarkę (120 takich centrów w skali całej Polski). 
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IV. 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 sprawę, że naszą powinnością jest docieranie z wyraźnym przekazem nie 
tylko do całego środowiska akademickiego, a także do całego społeczeństwa. Dlatego też 
obecność KRASP w życiu publicznym przejawia się m.in. w reagowaniu na bieżące 
wydarzenia w kraju, gdzie przedmiotem ostrego sporu politycznego oraz debaty publicznej 
ujawniającej silną polaryzację nastrojów stają się kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla 
wspólnoty akademickiej, ale także dla innych środowisk. 
 
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. 
 
Obecność KRASP w życiu publicznym przejawia się m.in. w reagowaniu na bieżące 
wydarzenia w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.  
 
Sytuacja na Białorusi  
 
Historia relacji akademickich z Białorusią sięga 2006 roku, w którym przy aktywnym udziale 
KRASP powstał Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego - największy program 
pomocowy dla młodych Białorusinów niemogących studiować na Białorusi ze względu na 
swoje poglądy polityczne. 
 
W związku z sytuacją po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku i narastającymi 
represjami oraz falą migrujących do Polski w poszukiwaniu schronienia Białorusinów, KRASP 
apelowała do uczelni członkowskich KRASP o pomoc.  
Jeszcze 11 września 2020 r. Prezydium KRASP wspólnie z Prezydium RGNiSW oraz Rady 
Wykonawczej PSRP przyjęło Stanowisko w sprawie represji wobec narodu białoruskiego. 
Więcej o współpracy w ramach programu rządowego Solidarni z Białorusią z NAWA w dziale 
VI. 
Pismem z 23 lutego min. Włodzimierz Bernacki złożył na ręce Przewodniczącego KRASP 
podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie uczelni KRASP zarówno w inicjatywy 
realizowane w ramach Solidarni z Białorusią jak i w działania podejmowane indywidulanie. 
W wyniku przekazania przez KRASP pisma RPO z 4 czerwca z prośbą o wsparcie 
migrantów uczelnie KRASP deklarowały uruchomienie wakacyjnych kursów języka 
polskiego. 
23 czerwca Prezydium KRASP podjęło Stanowisko w sprawie represji studentów na 
Białorusi, które stanowiło jednocześnie apel do środowiska akademickiego na Białorusi o 
respektowanie zasad wolności akademickiej – dokument został przetłumaczony na język 
angielski. 
W odpowiedzi na stanowisko KRASP niektóre uczelnie KRASP deklarowały powołanie 
Funduszy Stypendialnych Rektora umożliwiających bezpłatne przyjęcie studentom z 
Białorusi relegowanym z tamtejszych uczelni. 
Prezydium KRASP wyraziło również głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją humanitarną na 
granicy polsko-białoruskiej w Stanowisku z 21 października. 
 
Przekazaliśmy także rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencję otrzymaną  z 
Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN, dotyczącą udziału przedstawicieli Polski 
w konferencjach międzynarodowych organizowanych na terytorium Autonomicznej Republiki 
Krymu i miasta Sewastopol (16 września). 
 
Dokumenty odnoszące się do spraw publicznych były zwykle przesyłane do Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a po połączeniu resortów – 
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Ministra Edukacji i Nauki), Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu RP oraz przewodniczących 
klubów parlamentarnych. Przekazywane były także serwisom medialnym, gdyż w istocie 
większość z nich adresowana była do całego społeczeństwa.  
 
Komunikacja społeczna 
 
Działanie na rzecz interesu publicznego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania 
powołanej na początku kadencji 2016-2020 komisji stałej KRASP – Komisji ds. Komunikacji i 
Odpowiedzialności Społecznej (KKiOS), której zakres działalności w obecnej kadencji został 
rozszerzony zwłaszcza w obszarze komunikacji.  
 
W 2021 roku z inicjatywy komisji zorganizowane zostały seminaria KRASP w formule online: 
- Wolność i odpowiedzialność akademicka: doświadczenia i dobre praktyki, 26 lutego (we 

współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym) 
- Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki, 12 maja (we współpracy z Uniwersytetem 

Łódzkim) 
- Społeczne i prawne aspekty uchodźstwa, 6 grudnia (we współpracy z SWPS 

Uniwersytetem Humanistycznospołecznym). 
 
Dzięki objęciu funkcji Rzecznika KRASP przez prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego 
KRASP w kadencji 2012-2016, Zastępcy Przewodniczącego KKiOS w obecnej kadencji, 
KRASP była często cytowana w serwisach PAP, Forum Akademickiego, Perspektyw i innych. 
Wywiadów udzielali również Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Koordynator 
KRASP ds. COVID-19. 
 
W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się świata, jak również zmian zachodzących 
w społeczności akademickiej – w październiku 2020 roku powstał Twitter KRASP  
https://twitter.com/KRASP_pl, a na początku roku 2021 Facebook 
https://www.facebook.com/krasp1997 i LinkedIn https://www.linkedin.com/company/krasp. 
Dodatkowo uruchomiliśmy kanały KRASP w serwisach YouTube i Spotify. Publikujemy tam 
seryjnie podcasty KRASP oraz nagrania z webinariów KRASP.  
 
Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP nawiązała również bliską 
współpracę ze Stowarzyszeniem Forum Dziekanatów. 20 kwietnia skierowaliśmy pismo do 
MEiN popierające wniosek Stowarzyszenia Forum Dziekanatów w sprawie brakowania 
części dokumentacji przebiegu studiów. W odpowiedzi MEiN przekazano nam, że postulat 
zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów w zakresie odejścia od obowiązku brakowania przez uczelnie określonych 
dokumentów gromadzonych w teczce akt osobowych studentów przed przekazaniem teczek 
do archiwizacji, zostanie poddany analizie podczas prac legislacyjnych nad zmianą 
rozporządzenia.  
 
Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej (KWM) KRASP oraz Komisja ds. Komunikacji i 
Odpowiedzialności Społecznej (KKiOS) KRASP zaangażowały się w program wsparcia 
Afgańczyków ewakuowanych w 2021 roku z Kabulu – powołano sekretariat wspierający 
pobyt Afgańczyków w Polsce (z inicjatywy członka Prezydium, prof. Wiesława Banysia) we 
współpracy z biurem poselskim Janiny Ochojskiej oraz Fundacji Humanosh. Wśród 

ewakuowanych do Polski Afgańczyków znajdują się studenci, absolwenci uczelni, osoby z 

doktoratem, profesorowie bez pracy. W spotkaniach oraz pracach sekretariatu uczestniczą 

uczelnie członkowskie KRASP, które zadeklarowały chęć zaangażowania się w pomoc 

ewakuowanym.  
Warto tu też wspomnieć o Apelu z 31 sierpnia: Take Action for Afghanistan’s scholars, 
researchers, and civil society actors, który poparła KRASP (dokument został przesłany do 
wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra 
Edukacji i Nauki, a także opublikowany na witrynie internetowej KRASP). 
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KRASP zabierała także często głos w sprawach dotyczących systemu oświaty. Obok 
oczywistego zainteresowania problematyką kształcenia nauczycieli w 2021 roku, jak i w 2020 
roku, przedmiotem zainteresowania KRASP był również sposób realizacji egzaminów w 
systemie oświaty w związku z epidemią COVID-19 (zgodnie z informacją w poprzednim 
punkcie).  
 
 
V. 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 Edukacji i 
Nauki 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 2021 bardzo dobrze układała się współpraca z Radą Główną 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 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. Przedstawiciele KRASP zapraszani na posiedzenia Rady 
mieli natomiast okazję uczestniczyć w toczących się dyskusjach i prezentować 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.  
 
W październiku na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w Uniwersytecie Morskim w 
Gdyni przeprowadzone zostały wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  
 
W nowej kadencji Rady (2022–2025) w jej składzie zasiądzie ponownie 12 przedstawicieli 
Konferencji, a w wyniku wewnętrznych decyzji Rady funkcję Przewodniczącego objął prof. 
Marcin Pałys (Uniwersytet Warszawski), Przewodniczący Zespołu do spraw Europejskich 
Sieci Uniwersyteckich KRASP, a jednego z dwóch wiceprzewodniczących – prof. Stanisław 
Kistryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Komisjom Rady przewodniczyć będą 
członkowie wyłonieni przez KRASP:  
- Komisji Kształcenia – prof. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski), 
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- Komisji Ekonomiczno-Prawnej – prof. Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie). 

W skład Prezydium Rady wchodzą ponadto: prof. Tomasz Miczka (Akademia Muzyczna im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach) – członek Prezydium KRASP w kadencji 2012-2016 
i prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska) – Honorowy Przewodniczący KRASP. 
 
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 2021 FRP odegrała kluczową rolę w 
następujących przedsięwzięciach: 
- organizowanie i wspieranie działalności 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 kolejnych 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.  
 
Kwestia ścisłej współpracy z Parlamentem Studentów RP nabrała szczególnego znaczenia w 
związku z epidemią COVID-19. Efektem częstych rozmów Przewodniczącego KRASP z 
Przewodniczącym PSRP była m.in. korespondencja kierowana do rektorów przez Biuro 
KRASP, zawierająca dokumenty PSRP wskazujące na problemy dotykające środowisko 
studentów i wskazujące możliwości ich rozwiązania.  
 
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 2021, 
połączona często z przewidzianymi w porządku obrad wystąpieniami, zaproszonych 
przedstawicieli m.in. następujących niewymienionych wcześniej instytucji i organizacji:  
 
- Polska Akademia Nauk, 
- Narodowe Centrum Nauki, 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
- Polska Komisja Akredytacyjna, 
- Rada Doskonałości Naukowej, 
- Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 
- Rada Młodych Naukowców, 
- Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 
- Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, 
- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 
- Sieć Badawcza Łukasiewicz, 
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 
- Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia, 
- Fundacja Młodej Nauki, 
- Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, 
- Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, 
- Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 
- KSN NSZZ “Solidarność”. 
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Chęć współpracy z KRASP – w różnej formie – wykazuje wiele podmiotów działających w 
sferze szkolnictwa wyższego i nie tylko. Otrzymujemy także coraz więcej wniosków 
organizatorów rozmaitych przedsięwzięć (realizowane projekty, konferencje itp.) o udzielanie 
tym przedsięwzięciom patronatu Przewodniczącego KRASP, bądź partnera merytorycznego 
wydarzenia. W niektórych przypadkach nie zawsze wiemy dostatecznie dużo o 
wnioskodawcy, aby podjąć właściwą decyzję. Korzystamy wówczas z opracowanego przez 
Biuro KRASP „formularza wystąpienia o patronat Przewodniczącego KRASP”. Informacje 
zawarte w formularzu wypełnionym przez wnioskodawcę umożliwiają zwykle ocenę 
zasadności udzielenia patronatu. 
 
Podobnie jak w poprzednich latach w roku 2021 KRASP współpracowała także z instytucjami 
działającymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni, oferującymi swoje usługi 
uczelniom.  
 
14 czerwca Wicepremier i Minister rozwoju, pracy i technologii - Jarosław Gowin powołał 
Radę ds. Planu dla Pracy i Rozwoju. W skład Rady weszło 21 rektorów-członków KRASP. 
Zadaniem Rady było identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją 
Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań 
merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan. 
 
Uznając istotę sportu akademickiego (wysoki procent tegorocznych medalistów igrzysk 
olimpijskich stanowią przedstawiciele AZS), KRASP uchwałą Zarządu Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego (PKOl) została przyjęta w poczet członków PKOl. Prezydium KRASP 
delegowało rektora Andrzeja Rokitę, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii 
Wychowania Fizycznego do reprezentowania KRASP w PKOl. 
 
 
VI. 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 są omówione w kolejnym punkcie. 
 
Świadczenie przez KRASP 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 - organizowanych w roku 2021 
przede wszystkim on-line - 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 – bezpośrednio lub w formie informacji o ich 
udostępnieniu na witrynie internetowej KRASP. 
 
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 (https://www.krasp.org.pl). oraz publikowane w mediach 
społecznościowych. 
 
Ze względu na zwiększający się strumień kierowanych do KRASP próśb o przekazywanie 
rektorom rozmaitych informacji oraz konieczność respektowania przyjętej przez Prezydium 
zasady limitowania liczby wiadomości przesyłanych rektorom przez Biuro KRASP (aby nie 
doprowadzić do ich dewaluacji) Prezydium KRASP podjęło decyzję, żeby w – celu lepszego 
komunikowania i wykorzystania nadsyłanych zaproszeń i innych informacji – została   
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utworzona lista rozsyłkowa dla następujących kategorii:  
- sprawy kształcenia, 
- sprawy nauki, 
- współpraca międzynarodowa, 
- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

 
Jednocześnie tego typu 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 zakładce „Zaproszenia”. 
 
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 Ministerstwa oraz innych 
instytucji i organizacji. Wiążą się one zwykle w znacznym stopniu z bieżącymi działaniami, w 
które zaangażowana jest Konferencja.  
 
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 2021 podczas obrad 
Zgromadzenia przedstawiono następujące prezentacje: 
� w maju na posiedzeniu zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński 

- prof. Błażej Skoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej 
- prof. Arkadiusz Mężyk - Informacje o działaniach KRASP 
- prof. Arkadiusz Mężyk - Prognoza GWO. Ewaluacja 2022  

� w lipcu na posiedzeniu zorganizowanym prze Politechnikę Warszawską 
- prof. Błażej Skoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej 
- prezes Krzysztof Pietraszkiewicz - Współpraca nauki i biznesu 
- prof. Grzegorz Węgrzyn - Procedura nadawania stopni i tytułu naukowego - 

propozycje zmian w ustawie 2.0 
- prof. Jerzy Woźnicki - Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.: 

udział uczelni, plan i harmonogram prac 
- prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik - UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. 

Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach 
- prezes Waldemar Siwiński - Jak zdobyć "szklaną górę" międzynarodowych 

rankingów akademickich 
- Anna Grzegorczyk, Jakub Jasiczak - Ostatnie 5 lat transferu technologii w Polsce - 

rekomendacje rozwojowe dla uczelni 
- Izabela Pastuszko - Projekt Forum Kultury Studenckiej 

� w październiku na posiedzeniu zorganizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni 
- dyr. Jarosław Oliwa - Prognozy i Decyzje budżetowe MEiN 2021/2022 
- prof. Błażej Skoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej 
- dr hab. Dominik Antonowicz - Rady uczelni w perspektywie rektorów 
- dyr. Magdalena Bem-Andrzejewska oraz ekspert finansowy Barbara Trammer -

 Udział polskich jednostek w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa – 
wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego 

- prof. Jerzy Lis - Wyzwania międzynarodowe w roku akademickim 2021/2022. 
 
Protokoły z obrad Zgromadzenia Plenarnego (a także Prezydium), zawierające syntetyczne 
informacje o przebiegu obrad są dostępne na witrynie internetowej KRASP; tam też 
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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 okresie epidemii COVID-19 poczta elektroniczna służyła m.in. do przekazywania rektorom 
notatek Przewodniczącego KRASP, informujących o przebiegu posiedzeń powołanego przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołu do spraw koordynacji działań w systemie 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 i przyjętych 
przez ten zespół ustaleniach. Na prośbę Ministerstwa przesyłaliśmy też rektorom komunikaty 
i informacje dotyczące innych działań podejmowanych na szczeblu centralnym i na poziomie 
resortu. Te same informacje były też publikowane na witrynie internetowej KRASP w 
specjalnie utworzonej w związku z epidemią COVID-19 zakładce „Koronawirus-Komunikaty”. 
 
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 Ministerstwo i inne instytucje centralne, a także podmioty istotne dla 
funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, takie jak Polska Komisja 
Akredytacyjna.  
 
KRASP nie tylko zachęca przedstawicieli uczelni do udziału w konferencjach, seminariach, 
warsztatach i innych spotkaniach, ale także organizuje lub – częściej – współorganizuje tego 
typu wydarzenia. W roku 2021 KRASP współorganizowała m.in. następujące wydarzenia (o 
niektórych z nich jest mowa także w innych częściach sprawozdania):   
- Seminarium KRASP Wolność i odpowiedzialność akademicka: doświadczenia i dobre 

praktyki, 26 lutego  
- Konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2021, 26-27 kwietnia  
- Seminarium KRASP Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki, 12 maja 
- Forum Jakości 2021 Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie 

pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym kryzysy i 
szanse w perspektywie krótko i długookresowej, PKA – współorganizacja KRASP, 9 
czerwca 

- Wizyta brytyjskich uniwersytetów w Polsce (UUKi’s event UK-Poland Virtual Study Visit) 
– cykl wirtualnych spotkań, 24-29 czerwca 

- Spotkanie delegacji rektorów KRASP-URHEIU (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy) oraz 
Polsko-Ukraińskie Seminarium Rektorów, FRP-PW-KRASP, formuła hybrydowa, 28 
września 

- Konferencja KRASP Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian 
(formuła hybrydowa, KRASP-PIK-FRP-SWPS), 3 listopada 

- Seminarium KRASP Społeczne i prawne aspekty uchodźstwa, 6 grudnia. 
 
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 
2021, tak jak w ubiegłych latach, aktywnie wspierała Fundacja Rektorów Polskich (FRP) i 
współdziałający z nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW). 
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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 
2021 zorganizowana została Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie 
wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów finansowych i Głównych Księgowych (19-22 
września, hotel „Folwark Łochów” w Łochowie).  
 
Ponadto FRP organizuje, współorganizuje lub wspiera organizację krótkich, najczęściej 
jednodniowych konferencji i seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych, poświęconych tematom 
istotnym z punktu widzenia uczelni. W roku 2021 miały miejsce następujące przedsięwzięcia 
tego typu: 
- Webinarium Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia, 

21 kwietnia, 
- Międzynarodowa Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2021, 

zorganizowana wspólnie z PCG Academia, 23-24 listopada. 
 
Warto jeszcze odnotować współpracę Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP z 
przedstawicielami OPI  w sprawie oceny funkcjonowania systemu POL-on (spotkania 22 
kwietnia, 1 lipca). W wyniku tej współpracy przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich 
KRASP uwagi KRASP w zakresie doskonalenia funkcjonowania systemu POL-on oraz 
tabelaryczne zestawienie odpowiedzi otrzymanych z OPI (4 sierpnia). 
 
 
VII. Działalność międzynarodowa  
 
Obok działań w kraju Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadziła w roku 
2021 także ożywioną działalność międzynarodową. W porządku obrad każdego z posiedzeń 
Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego znajdowały się liczne pozycje dotyczące działań 
podejmowanych przez KRASP na forum międzynarodowym, a także innych spraw i 
wydarzeń poza granicami Polski, mających istotny wpływ na funkcjonowanie systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. 
 
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 
2021 roku reprezentowana przez: 
- prof. Marcina Pałysa – członka 9-osobowego Zarządu EUA (EUA Board), wybranego w 

roku 2019 przez Zgromadzenie Ogólne EUA (EUA General Assembly) na czteroletnią 
kadencję, 

- rektora Arkadiusza Mężyka, reprezentującego KRASP w Radzie EUA (EUA Council).  
 
W posiedzeniach Rady brała też udział – jako obserwator – Kierownik Biura KRASP, która w 
obecnej kadencji władz KRASP pełni także funkcję Sekretarz Generalnej KRASP. 
 
Status członka EUA ma obecnie 36 uczelni członkowskich KRASP. 
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Przedstawiciele KRASP są też członkami różnych ciał decyzyjnych i doradczych oraz 
zespołów eksperckich działających w ramach EUA:  
- prof. Marcin Pałys jest członkiem EUA Board, 
- prof. Wiesław Banyś jest członkiem EUA Nominations Committee, 
- prof. Lech Dzienis jest członkiem EUA Research Policy Working Group, 
- prof. Sławomir Wiak jest członkiem Expert Group on Innovation Ecosystems,  
- prof. Marek Niezgódka jest członkiem EUA Expert Group on Science 2.0. & Open 

Science (EGOS) oraz Group of Negotiatiors. 
 
27 kwietnia przed wyborami do Zarządu EUA odbyło się spotkanie rektorów uczelni 
członkowskich KRASP/członków EUA z prof. Marcinem Pałysem, członkiem EUA Board.  
 
19 października odbyło się spotkanie z Departamentem ds. Badań i Innowacji EUA z 
udziałem reprezentanta KRASP – rektor Elżbiety Żądzińskiej, Przewodniczącej Komisji ds. 
Nauki (KN) KRASP, oraz p.o. Sekretarz Generalnej KRASP. W wyniku spotkania 
Przewodnicząca KN została zaproszona na spotkanie EUA Innovation event – University 
innovation as a driver of Europe’s twin transition. Presentation of EUA innovation survey 
findings w Brukseli 10 listopada. 
 
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.  
 
Najnowszą inicjatywą EUA skierowaną do KRASP było wystosowane pod koniec 2019 roku 
zaproszenie do udziału w projekcie NEWLEAD – Towards innovative leadership & change 
management in higher education, mającym na celu podnoszenie kompetencji kadry 
kierowniczej uczelni w zakresie zarządzania (EUA skierowało to zaproszenie m.in. w związku 
ze zmianami na polskich uczelniach wynikającymi z ustawy 2.0; w projekcie biorą udział 
także 2 inne krajowe konferencje rektorów). Prezydium KRASP na posiedzeniu w styczniu 
2020 roku podjęło decyzję o przyjęciu tego zaproszenia i włączeniu się w proces 
przygotowania wniosku o finansowanie tego przedsięwzięcia w ramach programu Erasmus+. 
Wniosek, złożony w kwietniu 2020 roku, został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję 
Europejską i w listopadzie 2020 roku rozpoczęto realizację projektu. Spotkanie inaugurujące 
projekt odbyło się 14 stycznia 2021 r. W ramach projektu uruchomiono stronę internetową 
https://unileaders.eu/en/about/ oraz przeprowadzono badanie dotyczące rozwoju liderów i 
transformacji instytucjonalnej w szkolnictwie wyższym. Udział uczelni w badaniu polegał na 
wypełnieniu przez pracowników uczelni na stanowiskach kierowniczych (rektorów, 
prorektorów, dyrektorów/kierowników administracji centralnej jak również 
dziekanów/dyrektorów instytutów itp.) opracowanej przez partnerów projektu ankiety. Udział 
polskich uczelni był imponujący (108 z 236 respondentów). W wyniku badania powstał raport 
szeroko komunikowany w mediach społecznościowych.   
 
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 
p.o. Sekretarz Generalna oraz Biuro KRASP gromadzą, opracowują i przekazują dane 
dotyczące systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W październiku do sekretariatu 
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EUA została przesłana wypełniona ankieta pt. Questionnaire: Universities’ response to 
COVID-19 – state of play autumn 2021.  
 
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. Oprócz działań promocyjnych wśród uczelni KRASP w zakresie udziału w 
badaniu EUA w ramach NEWLEAD, w kwietniu przekazaliśmy rektorom uczelni 
członkowskich KRASP zaproszenie do udziału w badaniach EUA dotyczących aktywności 
uczelni w zakresie ekologii. 
 
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. 
 
Rektorom uczelni członkowskich KRASP przekazywaliśmy również informacje o webinariach 
EUA nt.: Scholarly publishing, University funding towards 2030, Greening in European higher 
education institutions.  
 
Wśród stanowisk EUA, które poprała KRASP warto wymienić dokumenty: 
- w sprawie ochrony współpracy akademickiej w zakresie badań i innowacji między UK i 

UE w ramach programu Horyzont Europa (październik) 
- w sprawie pełnej integracji Szwajcarii w ramach programów Horizon EU i EU Erasmus 

(grudzień). 
 
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). 
 
W ramach współpracy odbyły się (zdalnie) spotkania:  
- trójstronne spotkanie delegacji konferencji rektorów KRASP-CPU-HRK, 26 stycznia 

(organizowane przez KRASP, z udziałem Przewodniczącego KRASP oraz prof. Marcina 
Pałysa, Jerzego Lisa – członków Prezydium KRASP oraz prof. Andrzeja Kraśniewskiego 
- eksperta KRASP) 

- trójstronne spotkanie Sekretariatów Konferencji Rektorów KRASP-CPU-HRK, 19 lutego 
- trójstronne spotkanie konferencji KRASP-HRK-CPU / preparatory meeting do spotkania z 

Dyrektor Gabinetu Komisarz Mariyi Gabriel – p. Adrien Kiraly, 21 kwietnia (z udziałem 
Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora Michała Zasady, prof. Marcina Pałysa - członka 
Prezydium KRASP)  

- udział reprezentanta KRASP – prof. Marcina Pałysa, członka Prezydium KRASP w 
spotkaniu z Dyrektor Gabinetu Komisarz Mariyi Gabriel – p. Adrien Kiraly, 28 kwietnia 

- trójstronne spotkanie Sekretariatów Konferencji Rektorów KRASP-CPU-HRK, 5 maja 
- trójstronne spotkanie Sekretariatów Konferencji Rektorów KRASP-CPU-HRK, 7 maja 
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Podczas tradycyjnego dorocznego spotkania trójstronnego przedstawicieli CPU, HRK i 
KRASP, które odbyło się 26 stycznia, w porządku obrad znalazły się m.in. następujące 
zagadnienia: 
- wnioski z decyzji budżetowych dotyczących programów Horizon Europe i Erasmus+ oraz 

BREXIT, 
- doświadczenia krajowe z bieżącego etapu współpracy w ramach sieci uniwersytetów 

europejskich (European Universities), 
- nadchodzące wybory do Zarządu EUA, relacje krajowych konferencji rektorów oraz wizja 

EUA nt. Uniwersytetów 2030, 
- współpraca z trudnymi partnerami (np. Chiny), 
- „rozproszona doskonałość” jako koncepcja polityczna dla polityk badań europejskich, 
- wsparcie mobilności międzysektorowej pomiędzy uczelniami i gospodarką. 
 
Ścisła współpraca i pełna zgodność stanowisk z konferencjami rektorów krajów 
decydujących w istocie o kształcie polityki europejskiej, uwzględniająca interesy krajów o 
słabszej pozycji w światowej nauce, określa pozycję KRASP na arenie międzynarodowej. 
Można zastanawiać się, czy w jakimkolwiek innym obszarze działalności instytucje 
pozarządowe reprezentujące nasz kraj mają porównywalną siłę oddziaływania na politykę 
europejską.  
 
Działania trójstronne podejmowane w ramach akademickiego „Trójkąta Weimarskiego” nie 
wykluczały kontaktów bilateralnych z naszymi partnerami.  
 
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. Zainteresowanie inicjatywą „Universities for 
Enlightenment” (U4E) skłoniło organizatora pierwszego spotkania – Konferencję Rektorów 
Austrii do przedłożenia propozycji stworzenia nieformalnej sieci zainteresowanych 
konferencji rektorów i zorganizowania kolejnych spotkań sieci U4E (ostatnie fizyczne 
spotkanie odbyło się 14 stycznia 2020 r., także w Wiedniu z udziałem delegacji KRASP). W 
2021 roku (26 maja) Sekretariat Sieci U4E zorganizował „okrągły stół” – władze KRASP 
reprezentował Przewodniczący Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, 
prof. Marcin Pałys. 21 czerwca KRASP – w ramach współpracy w Sieci (wspólnie z 
konferencjami rektorów Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Słowenii) KRASP przyjęła 
dokument wspierający demokrację w Europie: Supporting democracy in Europe. 
 
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).  
 
Bliższa współpraca KRASP ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU) została 
zainicjowana podpisaniem w roku 2014 umowy ramowej, a następnie trójstronnej umowy o 
partnerstwie i współpracy KRASP-URHEIU-FRP, podpisanej podczas wizyty delegacji ZRUU 
w Polsce w listopadzie 2017 r. Wypełniając zapisy tej umowy, w 2018 r. rozpoczęto – z 
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inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich (FRP), przy wsparciu MNiSW, potem MEN – 
realizację projektu „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 
reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”. W ramach 
realizowanego kolejnego etapu tego projektu zorganizowano: 
- spotkanie delegacji rektorów KRASP-URHEIU (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy) oraz 

Polsko-Ukraińskie Seminarium Rektorów, FRP-PW-KRASP, formuła hybrydowa, 28 
września  

- Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów, Warszawa, PW, 9 listopada. 
 
KRASP jako instytucja z niemal dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zakresie 
organizacji swych struktur i form działalności w sierpniu 2020 roku włączyła się również jako 
partner w projekt: Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan (ECAR). Projekt jest 
realizowany ze środków Erasmus+. W 2021 roku w ramach projektu odbyło się kilka spotkań:  
- zdalne spotkanie inaugurujące projekt, 4-6 maja (z udziałem Wiceprzewodniczącego 

KRASP – rektora Michała Zasady) 
- zdalne spotkanie WP1 methodological workshop, 31 maja 
- zdalne spotkanie WP1 methodological workshop,19 lipca 
- zdalne spotkanie WP1 methodological workshop,10 września 
- spotkanie grupy ECAR, Baku, 9-13 listopada 
- spotkanie grupy ECAR, Paryż, 21-25 listopada. 
 
Istotnym elementem współpracy międzynarodowej stało się również zaangażowanie KRASP 
w działalność Magna Charta Observatory (MCO). Członkiem MCO Council został prof. 
Marcin Pałys. Na początku roku przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich KRASP 
informację o możliwości dołączenia uczelni do listy sygnatariuszy dokumentu Magna Charta 
Universitatum. 
Przekazywaliśmy też rektorom uczelni członkowskich KRASP informacje dotyczące licznych 
wydarzeń organizowanych przez MCO - m.in.: 
- webinarium nt.: “European Universities 2030: Vision and Values” (25 marca) 
- dwudniowej konferencji Magna Charta Universitatum Anniversary „University values and 

responsibilities: responding to the challenges of the future” (16-17 czerwca),  
Wydarzenia te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli uczelni 
KRASP.   
 
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 15 lat) oraz z Narodową Agencją 
Wymiany Akademickiej – NAWA (od chwili powołania Agencji w 2017 r.). 
 
Współpraca z NAWA stała się istotnym elementem prowadzonych przez KRASP działań na 
rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej. Z uwagą śledziliśmy rozwój NAWA i 
podejmowane przez Agencję inicjatywy, upatrując w nich szansę poprawy poziomu 
umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.  
 
Prof. Wiesław Banyś został (po raz drugi) powołany z dniem 1 listopada przez min. 
Przemysława Czarnka do prac Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kadencji 
2021-2025. 
 
We wrześniu 2020 roku KRASP wraz z NAWA w wyrazie solidarności z białoruskim 
środowiskiem akademickim włączyła się, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w realizację rządowej inicjatywy wsparcia studentów i naukowców „Solidarni z 
Białorusią” prowadząc dwa działania: „Solidarni ze studentami” i „Solidarni z naukowcami” w 
roku akademickim 2020/2021. 
Prawie 900 studentów z Białorusi otrzymało stypendia NAWA na kształcenie się na 73 
uczelniach członkowskich KRASP. 35 naukowców ze stopniem naukowym doktora otrzymało 
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wsparcie na realizację badań w Polsce na 22 uczelniach KRASP, w 7 instytutach PAN oraz w 
2 ośrodkach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ramach pobytów trwających od 3 do 12 
miesięcy, naukowcy zostali włączeni także w dydaktykę. Program stypendialny jest 
kontynuowany w kolejnej edycji w roku akademickim 2021/2022. 
 
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 (na czas pandemii działania zostały czasowo wstrzymane, bądź częściowo 
zmieniły swoją formułę na wydarzenia hybrydowe lub zdalne). 
 

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 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. 26 kwietnia prof. Wiesław Banyś został laureatem Nagrody Specjalnej Distinguished 
Star 2021 w ramach nagród Gwiazdy Umiędzynarodowienia (nagrody Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy” dla wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, którzy 
wnieśli znaczący wkład w rozwój internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz 
budowanie jego prestiżu na arenie międzynarodowej). 
 
Od lat współpracujemy także z siecią IROs Forum, które przyznało Agacie Kuleszy, p.o. 
Sekretarz Generalnej KRASP Nagrodę im. Barbary Centkowskiej za wybitny wkład w 
umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność oraz szczególne 
zasługi dla rozwoju IROs Forum (uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 10 września). 
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VIII. 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 2021 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 10 000 zł 

amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu w momencie zakupu, 
- środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł amortyzuje się według zasady liniowej, 
- wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 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 2021 r. przestawiono w 
tabelach. 
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BILANS 

Pozycja 
stan na 
31.12.2020 

stan na 
31.12.2021 

AKTYWA           

A Aktywa trwałe     0,00 0,00 

  

I 
Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 

II 
Rzeczowe 
aktywa trwałe   0,00 0,00 

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV 
Inwestycje 
długoterminowe   0,00 0,00 

V 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe         535 616,94 1 333 574,50 

  

I 
Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 16 206,43 51 532,82 
III Inwestycje krótkoterminowe 519 410,51 1 282 041,68 

  
1. Środki 
pieniężne   519 410,51 1 282 041,68 

  
2. Pozostałe aktywa 
finansowe 0,00 0,00 

C 

Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe         0,00 1405,45 

Suma 
aktywów           535 616,94 1 334 979,95 
PASYWA               

A Fundusze własne     525 065,85 1 305 387,49 

  

I 
Fundusz 
statutowy   0,00 0,00 

II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

III 
Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 525 065,85 1 305 387,49 

  
1. Nadwyżka przychodów nad 
kosztami 525 065,85 1 305 929,34 

  
2. Nadwyżka kosztów nad 
przychodami 0,00 0,00 

B Zobowiązania i rezerwy         10 551,09 10 668,40 

  

I 

Zobowiązania 
długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

II 

Zobowiązania 
krótkoterminowe i fundusze 
specjalne 10 551,09 10 668,40 

  
1. Kredyty i 
pożyczki   0,00 0,00 

  
2. Inne 
zobowiązania   10 551,09 10 668,40 

  
3. Fundusze 
specjalne   0,00 0,00 

III 
Rezerwy na 
zobowiązania   0,00 0,00 
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IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  
1. Rozliczenia 
międzyokresowe przychodów 0,00 18 924,06 

  
2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 

Suma pasywów       535 616,94 1 334 979,95 

 
 

 
RACHUNEK WYNIKÓW 

Pozycja 
stan na 
31.12.2020 

stan na 
31.12.2021 

A Przychody z działalności statutowej 1 522 136,42 2 373 185,85 
I Składki brutto określone statutem 1 037 700,00 1 848 120,00 
II Inne przychody określone statutem 484 436,42 525 065,85 

B
Koszty realizacji zadań 
statutowych         654 610,79 684 523,71 

C
Wynik finansowy na 
działalności statutowej          867 525,63  1 688 662,14 

D Koszty administracyjne*   504 515,54 1 427 716,17 
1 Zużycie materiałów i energii 9 697,43 23 211,30 
2 Usługi obce     68 171,13 137 800,91 

3 
Podatki i 
opłaty     20,49 37,90 

4 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społecznie i inne świadczenia 254 010,00 1 094 720,20 

5 Amortyzacja     103,01 13 087,20 

6 
Pozostałe 
koszty     172 513,48 158 858,66 

E Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 166 955,45 1 050 820,92 
F Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00 
G Przychody finansowe   1 131,37 1 212,44 
H Koszty finansowe     6 031,06 7 591,84 

I 
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-
D+E+G-H) 525 065,85 1 305 387,49 

J Zyski i straty nadzwyczajne   0,00 0,00 

I 
Zyski nadzwyczajne (wielkość 
dodatnia) 0,00 0,00 

  II Straty nadzwyczajne   0,00 0,00 

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 525 065,85 1 305 387,49 

  I 
Różnica zwiększająca koszty roku 
następnego 0,00 0,00 

  II 
Różnica zwiększająca przychody 
roku następnego 525 065,85 1 305 387,49 

* w tym koszty realizacji zadania "Realizacja działań organizacyjnych obejmujących gromadzenie i opracowywanie informacji 
o sytuacji epidemicznej oraz proponowanie, podejmowanie i monitorowanie działań usprawniających reagowanie na 
zagrożenie COVID-19", zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (1 018 338,16 zł) 
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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 
 
Dane o ruchu majątku trwałego 
 
W roku 2021 dokonano zakupu majątku trwałego o wartości początkowej 13 087,20 zł. 
W roku 2021 majątek trwały został w całości zamortyzowany.   
 
Na aktywa składają się:  
 
- środki pieniężne na rachunku bankowym:                                                           1 282 041,68 
 
- należności krótkoterminowe:                                                                                    51 532,82 
 
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                                                          1 405,45 
 
        razem:                       1 334 979,95 
 
Na pasywa składają się: 
 
- nadwyżka przychodów nad kosztami:                                                                1  305 387,49  
 
- zobowiązania krótkoterminowe:                                                                           10 668,40 
                                                       
a. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  
      oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń  
b. wypłaconych w grudniu 2021 roku                                                                        10 668,40 
                                                                

 
        razem:                       1 334 979,95
  
RACHUNEK WYNIKÓW 
 
Wynik finansowy stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami bieżącego roku 
 
1. Przychody z działalności statutowej:                          2 373 185,85 
 
Przychody Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowi kwota składek 
członkowskich przekazanych w 2021 roku przez uczelnie członkowskie, zgodnie z decyzją 
Zgromadzenia Plenarnego KRASP – 1 848 120,00 zł oraz dodatni wynik finansowy z roku 
poprzedniego – 525 065,85 zł. 
 
2. Koszty realizacji zadań statutowych:                             684 523,71 
 
Na koszty realizacji zadań statutowych w roku 2021 składa się wartość wypłaconych 
dodatków z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących, Honorowego Przewodniczącego oraz p.o. Sekretarz Generalnej, 
koszty realizacji zadań statutowych wykonanych przez Uniwersytet Warszawski zgodnie z 
zawartą umową. 
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3. Koszty administracyjne według struktury:                1 427 716,17 
 

lp. wyszczególnienie kwota 
1. zużycie materiałów i energii 23 211,30 
2. usługi obce 137 800,91 

3. podatki i opłaty  37,90 

4. 
wynagrodzenia oraz ubezpieczania 
społecznie i inne świadczenia 1 094 720,20 

5. amortyzacja 13 087,20 
6. pozostałe koszty 158 858,66 

 
Pozostałe przychody                                                                                              1 050 820,92  
Koszty finansowe                                                                    7 591,84 
Przychody finansowe                                                                                                    1 212,44 
 
Dodatni wynik finansowy w wysokości 1 305 387,49 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 2021 roku żadnych gwarancji i poręczeń. 
 
Wobec perspektywy znacznego spadku przychodów, związanego ze zmniejszeniem liczby 
studentów wielu uczelni, a w konsekwencji – zmniejszeniem wysokości składki wnoszonej 
przez te uczelnie, a także w trosce o zapewnienie niezbędnego dla prowadzenia 
podstawowej działalności budżetu KRASP, Prezydium KRASP zdecydowało o podniesieniu 
ustalonej na początku kadencji (w listopadzie 2020 r.) wysokości składki członkowskiej. 
 
W celu pozyskania środków na działania rozwojowe od początku poprzedniej kadencji 
prowadzone były rozmowy z MNiSW w sprawie dofinansowania działalności KRASP, 
zwłaszcza w sytuacji gdy Konferencja w istotny sposób wspierała MNiSW i wspiera MEiN, 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. Zmiana w ustawie dała możliwość przekazania KRASP 
dotacji celowej w wysokości 1 018 338,16 zł na realizację zadania polegającego na zbieraniu 
danych epidemicznych na uczelni. Przekazane środki umożliwił stworzenie rzetelnego 
systemu monitoringu, w tym sfinansowanie narzędzia informatycznego do gromadzenia, 
przetwarzania i raportowania danych z całej Polski.   
 
Na koniec 2021 r. zgodnie z przewidywaniami sytuacja finansowa KRASP poprawiła się.  
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IX. Szczegółowe informacje 
 
Bardziej szczegółowe informacje o funkcjonowaniu KRASP w roku 2021 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 2022 r. 
 

 
 
 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
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 
 

Przewodniczący KRASP 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
Rektor Politechniki Śląskiej 

Wiceprzewodniczący KRASP: 
 
prof. dr hab. Jacek Popiel 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada 
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Honorowy Przewodniczący KRASP 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
Politechnika Warszawska (rektor 2012-2020) 
Przewodniczący KRASP w latach 2016-2020 
Przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk 

Członkowie Prezydium KRASP: 

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych 
  
prof. dr hab. Roman Cieślak 
Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej 
  
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała 
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
  
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski 
Rektor Politechniki Poznańskiej 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
  
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 
  
prof. dr hab. Krystian Kiełb 
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych 
  
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
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dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych 
 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych 
  
dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC 
Rektor Collegium Civitas 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych 
  
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak 
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką 
  
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
Przewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej 
  
prof. dr hab. Andrzej Rokita 
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego 
  
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (rektor 2012-2020) 
Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji i Rankingów 
  
prof. dr hab. Andrzej Sokala 
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
  
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 
Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych 
  
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs 
Rektor Politechniki Wrocławskiej 
Przewodniczący Komisji ds. Sportu Akademickiego 
  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
Rektor Politechniki Warszawskiej 
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia 
  
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki 
  
prof. dr hab. Maciej Żukowski 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych 
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Przewodniczący komisji powołanej na okres jednej kadencji 

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki 
Politechnika Warszawska (rektor 1996–2002) 
Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego 

Przewodniczący Zespołu Bolońskiego 

prof. dr hab. Wiesław Banyś 
Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008–2016) 
Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016  

Przewodniczący zespołów zadaniowych powołanych na okres jednej kadencji 
i inne osoby niebędące członkami Prezydium, biorące udział w pracach 
Prezydium z głosem doradczym 

prof. dr hab. Tomasz Szapiro 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012–2016) 
Przewodniczący Zespołu Antykryzysowego 

dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. 
Uniwersytet Warszawski (rektor 2012–2020) 
Przewodniczący Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich 

prof. dr hab. Lech Dzienis 
Politechnika Białostocka (rektor 2012–2020) 
Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy z Polonią 

prof. dr hab. Zbigniew Pater 
Rektor Politechniki Lubelskiej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski 
Sekretarz Generalny KRASP w latach 1999-2020  
Ekspert KRASP (od IX 2020 r.) 

Agata Kulesza 
p.o. Sekretarz Generalna (od IX 2020 r.) 
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załącznik 2 
 
 
 
 

Komisje i inne podmioty działające w ramach KRASP 
 

 
KOMISJE STAŁE 

 
Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Andrzej Sokala - rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zastępca Przewodniczącego 
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku 

Członkowie 

prof. dr hab. inż. Marek Adamski - rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (rektor 2012-
2020) 
prof. dr hab. Zbigniew Gaciong - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - rektor Akademii Leona Koźmińskiego 
prof. dr hab. Andrzej Rokita - rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 
prof. dr hab. Wojciech Widłak - rektor Akademii Muzycznej w Krakowie 

 
Komisja ds. Kształcenia 

Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - rektor Politechniki Warszawskiej 

Zastępca Przewodniczącego 
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 
Siedlcach, prorektor ds. rozwoju i promocji (rektor 2012-2020) 

Członkowie 

dr hab. Milenia Fiedler, prof. PWSFTViT - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek - rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2008-2016) 
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - rektor Politechniki Koszalińskiej 

 



33 
 

Komisja ds. Nauki 
 
Przewodnicząca 
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - rektor Uniwersytetu Łódzkiego 

Zastępca Przewodniczącej 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - rektor Politechniki Gdańskiej 

Członkowie 

prof. dr hab. Antoni Cygan - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (rektor 2012-2020) 
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska - rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu 
prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie 
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (rektor 2016-2020) 
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała - rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - rektor Politechniki Koszalińskiej 

 
Komisja ds. Ekonomicznych 

Przewodniczący 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Członkowie  

dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM - rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego 
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie 
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - rektor Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej 
prof. dr hab. Andrzej Mastalerz - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie (rektor 2012-2020) 
dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP - rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie 
prof. dr hab. Andrzej Tykarski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT - rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 
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Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej 

Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie 

Zastępca Przewodniczącego 
prof. dr hab. Tomasz Szczepański - rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach 

Członkowie 

prof. dr hab. Wiesław Banyś - Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016), 
Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016 
prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 
Krakowie 
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - Politechnika Łódzka (rektor 2008-2016) 
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie 
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - Politechnika Białostocka (rektor 2012-2020) 
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - rektor Politechniki Poznańskiej 
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB - rektor Politechniki Białostockiej 
dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP - rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku 
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki - Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002), 
Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 

 
Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej 

Przewodnicząca 
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Zastępca Przewodniczącej 
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak - Politechnika Łódzka (rektor 2016-2020) 

Członkowie 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
dr Przemysław Wachowski - rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - Politechnika Wrocławska (rektor 2008-2016) 
prof. dr hab. Jacek Woźny - rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT - rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska - rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
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Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

Członkowie 

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - rektor Akademii Leona Koźmińskiego 
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas - Politechnika Wrocławska (rektor 2016-2020) 
prof. dr hab. Wojciech Pukocz - rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej  
 
Przewodniczący 
prof. dr hab. Roman Cieślak - rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
 
Zastępca Przewodniczącego 
prof. dr hab. Wiesław Banyś - Uniwersytet Śląski (rektor 2008-2016), Przewodniczący 
KRASP w latach 2012-2016, Rzecznik KRASP (od 2020 r.) 
 
Członkowie 

prof. dr hab. Andrzej Eliasz - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (rektor 1996-
2016) 
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2016-2020) 
prof. dr hab. Mirosław Minkina - rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach 
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie (rektor 2008-2012) 
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH - rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska - rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - rektor Politechniki Warszawskiej 

 
Komisja ds. Akredytacji i Rankingów 
 
Przewodnicząca 
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi (rektor 2012-2020) 

Zastępca Przewodniczącej 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 
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Członkowie 

prof. dr hab. Tomasz Borecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (rektor 2002-2008) 
prof. dr hab. Piotr Borek - rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - rektor Politechniki Poznańskiej 
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek - rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC - rektor Collegium Civitas 
prof. dr hab. Janusz Moryś - Gdański Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-2016) 
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 
prof. dr hab. Andrzej Sokala - rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - rektor Politechniki Koszalińskiej 
 

Komisja ds. Sportu Akademickiego 
 
Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs - rektor Politechniki Wrocławskiej 

Zastępca Przewodniczącego 
prof. dr hab. Bartosz Molik - rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie 

Członkowie 

prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz - rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi 
prof. dr hab. Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 2005-2012) 
prof. dr hab. Grzegorz Juras - rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach 
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - rektor Politechniki Gdańskiej 

 
 

KOMISJA I ZEPOŁY POWOŁANE NA OKRES JEDNEJ KADENCJI 
 
 
Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego 

Przewodniczący  
prof. dr. hab. inż. Jerzy Woźnicki - Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002), 
Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002  
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Członkowie 

a) Zespół Konsultantów 

prof. dr hab. Klaudiusz Baran - rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
(rektor 2016-2020) 
prof. dr hab. Roman Cieślak - rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w 
Warszawie 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - rektor Politechniki Poznańskiej 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik - rektor Politechniki Łódzkiej 
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. - Uniwersytet Warszawski (rektor 2012-2020) 
prof. dr hab. Jacek Popiel - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Politechnika Warszawska (rektor 2012-2020), Honorowy 
Przewodniczący KRASP, Przewodniczący KRASP w latach 2016-2020 

b) Zespół Redakcyjny   

dr Iryna Degtyarowa - Fundacja Rektorów Polskich, sekretarz Komisji 
dr Marcin Dokowicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr Maria Hulicka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kanclerz 
dr Tomasz Jędrzejewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kanclerz 
Anna Mrozowska - Polska Komisja Akredytacyjna 

 
Zespół Antykryzysowy 

 
Przewodniczący 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 

Członkowie 

prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
(rektor 2016-2020) 
dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (rektor 2012-
2020) 
prof. dr hab. Roman Cieślak - rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w 
Warszawie 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - Politechnika Warszawska 
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk - Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-
2016) 
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. dr hab. Andrzej Mastalerz - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie (rektor 2012-2020) 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - rektor Politechniki Śląskiej 
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prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
prorektor ds. Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prorektor ds. 
Organizacji i Rozwoju Uczelni 
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak - Politechnika Łódzka (rektor 2016-2020) 
 

Zespół ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich 

Przewodniczący 
dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. - Uniwersytet Warszawski (rektor 2012-2020) 

Członkowie 

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik - rektor Politechniki Łódzkiej 
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Uniwersytet Jagielloński (prorektor ds. Badań Naukowych i 
Funduszy Strukturalnych 2012-2020) 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 
dr hab. inż. Paweł Śniatała - Politechnika Poznańska, prorektor ds. Współpracy 
Międzynarodowej - Lider Projektu Uniwersytet Europejski EUNICE 

 
Zespół ds. Współpracy z Polonią 

Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - Politechnika Białostocka (rektor 2012-2020) 

Członkowie 

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. Ateneum - Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, 
Wiceprzewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie 
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Politechnika Poznańska (rektor 2012-2020) 
dr hab. Marta Mendel - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prorektor 
ds. Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. Mirosław Minkina - rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach 
prof. Piotr D. Moncarz - Stanford University, Przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady 
Współpracy (USPTC) 
prof. Andrzej S. Nowak - Auburn University, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce 
Północnej 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 
prof. dr hab. Jolanta Tambor - Uniwersytet Śląski, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, 
Pełnomocnik rektora UŚ ds. Studentów Zagranicznych 
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, prorektor ds. Współpracy 
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INNE PODMIOTY STATUTOWE 

 
Zespół Boloński 

Przewodniczący 
prof. dr hab. Wiesław Banyś - Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016), 
Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016 

Członkowie 

dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Adam Gajek - Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres) 
prof. dr hab. Jarosław Górniak - Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. Rozwoju 
prof. dr hab. Wojciech Hora - rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - Politechnika Warszawska 
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ - Politechnika Łódzka   
Jolanta Urbanik - Uniwersytet Warszawski 

 
Komitet Dobrych Praktyk 

Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Politechnika Warszawska (rektor 2012-2020), Honorowy 
Przewodniczący KRASP, Przewodniczący KRASP w latach 2016-2020 

Członkowie 

prof. dr hab. Wiesław Banyś - Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016), 
Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016 
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow - Uniwersytet Warszawski (rektor 2005-2012), 
Przewodnicząca KRASP w latach 2008-2012 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - Uniwersytet Jagielloński (rektor 2012-2020) 
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki - Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002), 
Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 

 
Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - rektor Politechniki Lubelskiej 

Zastępca Przewodniczącego 
dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR - rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie 

Członkowie 

prof. dr hab. Władysław Szymański - rektor Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach 
dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS - rektor Akademii Morskiej w Szczecinie 
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prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska - rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W RAMACH KRASP 

 
Komisje działające przy KRASP 
 
Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, powołana 10 kwietnia 2014 r.  
Przewodniczący: dr Henryk Nowicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 
Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych, powołana 10 kwietnia 2014 r.   
Przewodnicząca: Anna Rutz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
 
Komisja ds. Akademickich Biur Karier, powołana 26 października 2015 r. 
Przewodnicząca: Dorota Pisula - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
 
Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli, powołany 15 listopada 2018 r.  
Przewodniczący: prof. dr hab. Amadeusz Krause - Uniwersytet Gdański 
 
Komisja ds. Wydawnictw Naukowych, powołana 19 listopada 2020 r. 
Przewodniczący: Andrzej Chrzanowski - Sekcja Wydawnictw Akademickich i Naukowych 
Polskiej Izby Książki 

 
Zespół Ekspertów KRASP 

prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. Maciej Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. dr hab. Sławomir Smyczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk - Politechnika Śląska 
dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK - Akademia Leona Koźmińskiego 
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska - Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. Paweł Łuków - Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Piwowar - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu 
prof. dr hab. Tomasz Hryszko - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
dr hab. Dorota Karkowska - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 
prof. dr hab. n. med. Jan Duława - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
prof. dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
dr hab. Roman Sobiecki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
prof. dr hab. Maciej Szymczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
prof. dr hab. Piotr Buła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
prof. dr hab. inż. Piotr Ślósarz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
dr Tomasz Jędrzejewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG - Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. Mariusz Wołos - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie 
dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie 
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. Robert Kmieciak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr Marcin Dokowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Anna Mrozowska -  Polska Komisja Akredytacyjna 
dr Maria Hulicka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
dr Iryna Degtyarova - Fundacja Rektorów Polskich 
prof. dr hab. Marek Rocławski - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w 
Warszawie 
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba - Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy 
prof. Piotr Kielan - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
prof. dr hab. Cezary Sanecki - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w 
Łodzi 
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ - Politechnika Łódzka 
Ewa Wiśniewska, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Akademia Leona Koźmińskiego (od 
2021) 
prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski (od 2021) 
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załącznik 3 
 

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP 
 

nr(a) termin organizator goście 
46 29.05.2021 Uniwersytet Jagielloński J. Gowin, W. Murdzek, R. Tomanek, 

A. Budzanowska, K. Wiatr, Z. 
Marciniak, J. Duszyński, K. Diks, D. 
Surowik, B. Macukow, M. Żylicz, Z. 
Błocki, J. Kuźnicki, B. Skoczeń, K. 
Chałasińska-Macukow, M. Czaja, T. 
Pietrzykowski, M. Błoński, J. 
Olszewski, A. Szot, K. Kurowska-
Wilczyńska, D. Szczukocki,  
B. Dołęga, J. Szczerba, T. Kulik, K. 
Pietraszkiewicz,  
W. Siwiński, P. Kieraciński 

47 09.07.2021 Politechnika Warszawska W. Murdzek, W. Bernacki, Z. 
Marciniak, S. Wrzosek, B. Skoczeń, 
D. Surowik, G. Żebrowska, Z. Błocki, 
W. Kamieniecki, M. Kraska, L. 
Rafalski, M. Pawełczyk, A. 
Budzanowska, K. Chałasińska-
Macukow, G. Węgrzyn, M. Czaja, K. 
Palka, J. Olszewski, M. Grochowski, 
T. Lewiński, K. Kurowska-
Wilczyńska, L. Jaworski, T. 
Tarczyński, D. Szczukocki, B. 
Dołęga, J. Szczerba, T. Kulik, T. 
Pietrzykowski, K. Pietraszkiewicz, M. 
Kędzierski, A. Rutz, J. Jasiczak, A. 
Grzegorczyk, I. Pastuszko, A. Cisłak-
Wójcik, A. Cybulko, W. Siwiński, B. 
Siwińska, P. Kieraciński 

48 22-23.10.2021 Uniwersytet Morski w Gdyni Z. Marciniak, J. Duszyński, S. 
Wrzosek, B. Skoczeń, M. Liana, A. 
Bem-Andrzejewska, B. Trammer, G. 
Węgrzyn, M. Czaja, J. Oliwa, K. 
Palka, M. Grochowski, J. Szczerba, 
T. Pietrzykowski, K. Pietraszkiewicz, 
D. Antonowicz, W. Siwiński, B. 
Siwińska, P. Kieraciński 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Posiedzenia Prezydium KRASP 
 
nr(a) termin organizator goście 
VIII-9 05.01.2021 posiedzenie zdalne Z. Marciniak  
VIII-10 08.01.2021 posiedzenie zdalne  
VIII-11 29.01.2021 posiedzenie zdalne R. Tomanek 
VIII-12 26.02.2021 posiedzenie zdalne B. Skoczeń 
VIII-13 26.03.2021 posiedzenie zdalne Z. Marciniak, B. Skoczeń,  

M. Grochowski, H. Kowalski 
VIII-14 30.04.2021 posiedzenie zdalne  
VIII-15 20.05.2021 posiedzenie zdalne  
VIII-16 28.05.2021 Uniwersytet Jagielloński Z. Marciniak, M. Pawełczyk 
VIII-17 25.06.2021 posiedzenie zdalne  
VIII-18(b) 08.07.2021 Politechnika Warszawska przedstawiciele Prezydium RGNiSW: 

Z. Marciniak, W. Banyś, T. Szapiro, 
B. Marciniak, M. Krawczyński,  
M. Szczerek, B. Dołęga, J. Lubacz, 
Z. Mieszkowska, M. Kościołek  
przedstawiciele Prezydium PAN: P. 
Rowiński, S. Filipowicz, R. Zabielski 

VIII-19 17.09.2021 posiedzenie zdalne  
VIII-20 22.09.2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki / 

Uniwersytet Warszawski 
Z. Marciniak, K. Wilde 

VIII-21 08.10.2021 posiedzenie zdalne  
VIII-22 21.10.2021 Uniwersytet Morski w Gdyni  
VIII-23 26.11.2021 posiedzenie hybrydowe 

(zdalnie + Uniwersytet 
Jagielloński) 

członkowie Komisji ds. 
Strategicznych Problemów 
Szkolnictwa Wyższego KRASP 

VIII-24 23.12.2021 posiedzenie zdalne  
(a) kolejne posiedzenia Prezydium są numerowane od początku każdej kadencji i są poprzedzone   

numerem kadencji (VIII: kadencja 2020-2024) 
(b) posiedzenie Prezydium KRASP oraz przedstawicieli Prezydium RGNiSW i Prezydium PAN 
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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 22 lutego 2021 r. 
 
- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie alokacji środków w Krajowym Planie 

Odbudowy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego (dokument nr 8/VIII) 
- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie zmian wprowadzonych przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych (dokument nr 9/VIII) 
 
Dokument Prezydium KRASP z 23 kwietnia 2021 r.  
 

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie 
Kopernikańskim (dokument nr 10/VIII)  
 

Dokumenty Prezydium KRASP z 30 kwietnia 2021 r.  
 
- Uchwała Prezydium KRASP w sprawie obowiązku uczelni publicznych w zakresie 

sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 
podatkowej za rok podatkowy (dokument nr 11/VIII)  

- Uchwała Prezydium KRASP w sprawie objęcia działań Stowarzyszenia Muzeów 
Uczelnianych patronatem honorowym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich (dokument 12/VIII) 

 
Dokumenty Prezydium KRASP z 20 maja 2021 r. 
 
- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy z 6 maja 2021 r. o zmianie 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dokument nr 13/VIII)  
- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy z 6 maja 2021 o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dokument nr 14/VIII) 
 

Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 29 maja 2021 r. 
 

� Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 
działalności KRASP za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2020 (dokument 15/VIII) 

� Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydium KRASP za rok 2020 (dokument nr 16/VIII) 

� Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie ewaluacji i kategoryzacji 
podmiotów w dyscyplinach nauki (dokument 17/VIII) 
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� Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie promocji programu 
szczepień przeciw COVID-19 (dokument 18/VIII) 

� Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie wyboru przez Konferencję 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. 
(dokument 19/VIII) 

 
 
Dokument Prezydium KRASP z 23 czerwca 2021 r.  
 

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie represji studentów na Białorusi (dokument nr 
20/VIII)  

 
Dokument Prezydium KRASP z 21 października 2021 r.  
 

- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej 
(dokument nr 21/VIII)  

 
Dokument Prezydium KRASP z 26 listopada 2021 r. 
 

- Uchwała Prezydium KRASP w sprawie członkostwa zwyczajnego KRASP w Polskim 
Komitecie Olimpijskim (dokument nr 22/VIII)  

 
Dokument Prezydium KRASP z 23 grudnia 2021 r.  
 

- Uchwała Prezydium KRASP w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i 
szkolnictwa wyższego w Polsce (dokument nr 23/VIII)  

 
 

Inne dokumenty KRASP 
 

 
Dokumenty wspólne KRASP i innych instytucji i organizacji  

 
� Stanowisko KRASP-RSzWiN ZNP-KSN NSZZ "Solidarność" w sprawie intensyfikacji 

programu szczepień przeciw COVID-19 (22 maja 2021 r.) 
� Universities for Enlightenment – Supporting democracy in Europe (21 czerwca 2021 r.) 
� Apel środowiska akademickiego w sprawie systemowego wzrostu finansowania 

szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa (5 lipca 2021 r.) 
� Urgent appeal to European Governments and EU Institutions: Take Action for 

Afghanistan`s scholars, researchers, and civil society actors (30 sierpnia 2021 r.) 
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załącznik 5 
 
 
 

Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych 
 

oznaczenia: 
 
KS Kancelaria Sejmu 
MZ Ministerstwo (Minister) Zdrowia  
MEiN Ministerstwo (Minister) Edukacji i Nauki 
KOiL Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych  
KK Komisja ds. Kształcenia KRASP 
KN Komisja ds. Nauki KRASP  
ZB Zespół Boloński 
ZKEU  Zespół Koordynacyjny ds. Ewaluacji Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i    
  nauce 
PKRASP Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
KRAUM Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
KRUP Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich 
KRUPed Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych 
 
 
 

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

data 
wystąpienia 
o opinię 

Opiniodawca 

1 Projekt rozporządzenia w sprawie 
informacji przekazywanych 
koordynatorowi systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych w 
zawodach regulowanych i 
działalnościach regulowanych w 
Rzeczypospolitej Polskiej przez 
właściwe organy 

MEiN 05.01.2021 KRAUM 

2 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wykazu prywatnych 
instytucji uprawnionych do 
korzystania ze zwolnienia od 
należności przywozowych zwierząt 
specjalnie przygotowanych do 
użytku laboratoryjnego oraz 
substancji biologicznych lub 
chemicznych 

MEiN 07.01.2021 KRASP 

3 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wykazu prywatnych 
instytucji uprawnionych do 
korzystania ze zwolnienia od 
należności przywozowych 
przyrządów i aparatury naukowej 

MEiN 07.01.2021 KRASP 
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4 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wykazu jednostek i 
organizacji uprawnionych do 
korzystania ze zwolnienia od 
należności przywozowych 
materiałów dydaktycznych, 
naukowych i kulturalnych 

MEiN 07.01.2021 KRASP 

5 Projekt rozporządzenia w sprawie 
ewaluacji jakości kształcenia w 
szkole doktorskiej 

MEiN 25.01.2021 KN 

6 Rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych 
ustaw 

KS 26.01.2021 KRASP 

7 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu 
wspomagania nauczania języka 
polskiego, historii, geografii, kultury 
polskiej i innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim wśród 
Polonii i Polaków zamieszkałych za 
granicą oraz dzieci pracowników 
migrujących 

MEN 09.02.2021 KK 

8 Projekt rozporządzenia w sprawie 
zmiany nazwy Wyższej Szkoły 
Kryminologii i Penitencjarystyki w 
Warszawie 

MEiN 23.02.2021 KOiL 

9 Projekt rozporządzenia w sprawie 
zmiany nazwy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu 

MEiN 25.02.2021 KOiL 

10 Projekt ustawy o zmianie nazwy 
Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 

MEiN 11.03.2021 KOiL 

11 Poselski projekt ustawy o edukacji o 
zdrowiu i seksualności 

KS 15.03.2021 KRUPed, 
KRAUM 

12 Projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce oraz ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty 

MZ 18.03.2021 KRAUM 

13 Poselski projekt ustawy o utworzeniu 
Akademii Zamojskiej 

KS 29.03.2021 PKRASP 

14 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków 

MEiN 31.03.2021 KK, ZB 
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15 Projekt rozporządzenia w sprawie 
zmiany nazwy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda 
F. Szczepanika w Suwałkach 

MEiN 09.04.2021 KRASP 

16 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie o 
szczegółowych warunkach i 
sposobie przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego 

MEiN 09.04.2021 KRASP 

17 Projekt rozporządzenia w sprawie 
zmiany nazwy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Hipolita 
Cegielskiego w Gnieźnie 

MEiN 21.04.2021 KRASP 

18 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków i trybu udzielania 
pomocy publicznej za 
pośrednictwem Narodowego 
Centrum Nauki 

MEiN 21.04.2021 KRASP 

19 Projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce 

MEiN 06.05.2021 PKRASP 

20 Projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce 

MEiN 06.05.2021 PKRASP 

21 Rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw 

KS 17.05.2021 KRASP 

22 Autopoprawka do rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw 

KS 24.05.2021 KRASP 

23 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie nadzoru pedagogicznego 

MEiN 28.05.2020 KRUP, KRUPed 

24 Poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe 

KS 01.06.2021 KRUP, KRUPed 
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25 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej  

MEiN 09.06.2021 KRASP 

26 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia 

KS 09.06.2021 KRASP 

27 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół 

MEiN 09.06.2021 KRUPed 

28 Rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Agencji Badań Medycznych 
oraz niektórych innych ustaw 

KS 14.06.2021 KRASP 

29 Rządowy projekt ustawy o otwartych 
danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego 

KS 07.07.2021 KRASP 

30 Rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Instytucie Solidarności i 
Męstwa imienia Witolda Pileckiego 
oraz niektórych innych ustaw 
 

KS 07.07.2021 KRASP 

31 Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
systemie oświaty i ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw 

KS 08.07.2021 KRUPed 

32 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie nagród ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i 
nauki 

MEiN 09.07.2021 KRASP 

33 Poselski projekt ustawy Stop 
segregacji sanitarnej 
 

KS 13.07.2021 KRASP 
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34 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej 

MEiN 14.07.2021 KRASP 

35 Projekt ustawy o zmianie ustawy-
Prawo oświatowe oraz niektórych 
innych ustaw 

MEiN 20.07.2021 KRUP, KRUPed 

36 Projekt rozporządzenia w sprawie 
ustawicznego rozwoju zawodowego 
farmaceutów 

MZ 30.07.2021 KRUP 

37 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie organizacji kształcenia 
dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą 

MEiN 03.08.2021 KRASP 

38 Projekt rozporządzenia w sprawie 
zmiany nazwy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy  

MEiN 04.08.2021 KRASP 

39 Projekt rozporządzenia w sprawie 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji w 
sektorze Handel 

MEiN 17.08.2021 KRASP 

40 Projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie stypendiów ministra 
właściwego do spraw zdrowia dla 
studentów 

MZ 27.08.2021 KRASP 

41 Poselski projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu wsparcia 
idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

KS 27.08.2021 KK, KOiL 

42 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie danych przetwarzanych w 
Zintegrowanym Systemie Informacji 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
POL-on 

MEiN 31.08.2021 KRASP 

43 Projekt rozporządzenia w sprawie 
praktyki zawodowej w aptece  

MZ 15.09.2021 KRAUM 

44 Rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2021 

KS 29.09.2021 KE 

45 Rządowy projekt ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2022 

KS 11.10.2021 KE 

46 Poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Radzie Ministrów oraz 
niektórych innych ustaw 

KS 15.11.2021 KRASP 
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47 Rządowy projekt ustawy o wyrobach 
medycznych  

KS 16.11.2021 KRAUM 

48 Projekt rozporządzenia w sprawie 
kredytów na studia medyczne  

MZ 26.11.2021 KRAUM, KE 

49 Projekt ustawy o zmianie ustawy - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce oraz ustawy - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce 

MEiN 03.12.2021 KRASP, ZKEU 

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

MEiN 13.12.2021 KRASP 

51 Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej 

MEiN 15.12.2021 KRASP 

52 Projekt rozporządzenia w sprawie 
zmiany nazw niektórych publicznych 
uczelni zawodowych 

MEiN 16.12.2021 KRASP 

53 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia 

MEiN 17.12.2021 KRASP 

54 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej 

MEiN 17.12.2021 KRASP 

55 Projekt rozporządzenia  
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół 

MEiN 20.12.2021 KRASP 

56 Rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe oraz 
niektórych innych ustaw 

KS 23.12.2021 PKRASP 
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załącznik 6 
 
 
 

Działania KRASP 
 
 

1. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 5 stycznia  
2. Przekazanie min. A. Budzanowskiej przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 

Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 6 
stycznia 

3. Zdalne spotkanie delegacji Prezydium KRASP-PKA, 7 stycznia  
4. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) opinii Komisji ds. 

Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dotyczącej rządowego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 
828 i 828-A), 8 stycznia  

5. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 8 stycznia  
6. Przekazanie min. P. Czarnkowi pisma Przewodniczącego KRASP wraz z opinią Komisji 

ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP nt. prof. N. Sczygiola, rektora Politechniki 
Częstochowskiej, 8 stycznia  

7. Przekazanie min. A. Niedzielskiemu (MZ) pisma Przewodniczącego KRASP dotyczącego 
Narodowego Programu Szczepień, 8 stycznia; pismo zostało opublikowane na witrynie 
internetowej KRASP  

8. Zdalnie posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 8 stycznia  

9. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. A. Budzanowskiej w 
sprawie wersji demonstracyjnej aplikacji SEDN (System Ewaluacji Dorobku Naukowego), 
8 stycznia  

10. Przekazanie min. P. Czarnkowi uwag Prezydium KRASP w sprawie przekazanego do 
prekonsultacji dokumentu Polityka Naukowa Państwa wraz z uwagami niektórych uczelni 
członkowskich KRASP, 8 stycznia  

11. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Wydawnictw Naukowych KRASP, 11 stycznia  
12. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP rozporządzenia Ministra Edukacji i 

Nauki z 8 stycznia br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów, 12 stycznia  
13. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Ambasady 

Wielkiej Brytanii dotyczącej uczestnictwa Wlk. Brytanii w programach Unii Europejskiej w 
nowej perspektywie finansowej 2021-2027, 13 stycznia  

14. Przekazanie min. A. Budzanowskiej przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego zbiorczego raportu z informacjami zebranymi w sprawie przychodni 
funkcjonujących przy uczelniach, które mogłyby stanowić wsparcie przy planowaniu i 
realizacji szczepień, 13 stycznia  

15. Pismo/odpowiedź Przewodniczącego KRASP na korespondencję prof. M. Kurka (PUM 
Szczecin) dotyczącą udziału KRASP w międzyuczelnianej debacie pt. Misja Uniwersytetu 
w dobie nie przystających do siebie systemów wartości, 13 stycznia  

16. Przekazanie min. A. Budzanowskiej przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 13 
stycznia  

17. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji/informacji o 
możliwości dołączenia uczelni do listy sygnatariuszy dokumentu Magna Charta 
Universitatum, 14 stycznia  

18. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP, 14 stycznia  
19. Udział prof. J. Woźnickiego (FRP) oraz p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym 

spotkaniu kick-off meeting w ramach projektu EUA NEWLEAD Innovative Leadership and 
Change Management in Higher Education, 14 stycznia  
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20. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w 
zdalnym posiedzeniu RGNiSW, 14 stycznia  

21. Pismo/odpowiedź Przewodniczącego KRASP do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie na skargę prof. R. Bieleckiego; sprawa dotyczy prof. A. 
Lesickiego (rektora UAM Poznań), 15 stycznia  

22. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora J. 
Popiela w zdalnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 15 
stycznia  

23. Przekazanie min. P. Czarnkowi uwag Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni 
Medycznych działającej w ramach KRASP dotyczących projektu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu 
uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach 
regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy, 19 stycznia  

24. Przekazanie min. P. Czarnkowi uwag KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w 
sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”, 19 stycznia  

25. Przekazanie min. A. Budzanowskiej uwag KRASP dotyczących projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych 
do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, 
naukowych i kulturalnych, 19 stycznia  

26. Przekazanie min. A. Budzanowskiej uwag KRASP dotyczących projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do 
korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury 
naukowej, 19 stycznia  

27. Przekazanie min. A. Budzianowskiej uwag KRASP dotyczących projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do 
korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie 
przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub 
chemicznych, 19 stycznia  

28. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu (wideokonferencji) Zespołu do spraw 
koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem 
wystąpienia COVID-19, 20 stycznia  

29. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji min. A. 
Budzanowskiej dotyczącej wyników audytu poprawności danych wprowadzanych do 
systemu POL-on, 20 stycznia  

30. Przekazanie min. A. Budzanowskiej przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 20 
stycznia  

31. Zdalne posiedzenie Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli, 21 stycznia  
32. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym posiedzeniu Zespołu doradczego do spraw 

rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki (pod przewodnictwem prof. W. Parucha), 22 
stycznia  

33. Zdalnie posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 22 stycznia  

34. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. Anny Budzanowskiej w 
sprawie badań reputacyjnych, przeprowadzanych na potrzeby międzynarodowych 
rankingów uczelni, 22 stycznia  

35. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o trzeciej edycji konkursu 
pt. Mój doktorat w 180 sekund - Europa Środkowa: rozgrywki krajowe, otrzymanej z 
Ambasady Francji w Polsce, 22 stycznia  

36. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym posiedzeniu Sekretarzy 
Generalnych EUA, 22 stycznia  

37. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby o wypełnienie ankiety - 
opracowanej przez Komisję ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP - dotyczącej 
wykorzystywania przez polskie uczelnie zintegrowanych systemów informatycznych do 
zarządzania uczelnią (ZSIZU), 25 stycznia; wyniki ankiety zostały przesłane do dyr. M. 
Czai (Departament Szkolnictwa Wyższego w MEiN) oraz wiadomości państwa rektorów – 
3.02  
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38. Zdalne trójstronne spotkanie delegacji konferencji rektorów KRASP-CPU-HRK, 26 
stycznia  

39. Posiedzenie Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, 26 stycznia  
40. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ustawy o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP 25 stycznia 
br., 28 stycznia  

41. Zdalne Posiedzenie Prezydium KRASP z udziałem min. R. Tomanka (Podsekretarz stanu 
w MRPiT), 29 stycznia  

42. Udział Przewodniczącego KRASP, prof. M. Pałysa, Członka EUA Board oraz p.o. 
Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym posiedzeniu EUA Council, 29 stycznia  

43. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP raportu graficznego - wykresów 
obrazujących dane monitorowania sytuacji epidemiologicznej na uczelniach za okres od 
2 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., 29 stycznia  

44. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o obowiązku złożenia 
oświadczeń o zgodności danych za rok 2020 do systemu POL-on, 1 lutego  

45. Posiedzenie Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, 3 lutego  
46. Przekazanie min. A. Budzanowskiej przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 

Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 3 
lutego  

47. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. A. Niedzielskiego (MZ) w sprawie organizacji 
szczepień; pismo zostało przekazane do wiadomości Ministra EiN oraz 
Przewodniczącego RGNiSW, 3 lutego  

48. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji Przewodniczącego 
Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, prof. M. Pałysa, w sprawie 
ankiety dotyczącej zaangażowania uczelni KRASP w międzynarodowych sieciach 
uniwersyteckich, 8 lutego  

49. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP (uczelnie niepubliczne i 
teologiczne) korespondencji/prośby o podanie liczby studentów (łącznie z 
cudzoziemcami) za rok 2019 zgłaszanej do GUS, w związku z przygotowaniami do 
wystawienia not księgowych dla uczelni członkowskich KRASP, 8 lutego  

50. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie poparcia inicjatywy 
Polskiej Unii Edukacyjnej, 9 lutego; pismo zostało przesłane do wiadomości prof. M. 
Błońskiego  

51. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie zawieszenia realizacji 
umowy nr MNiSW/2020/BPM/WPM/5, 9 lutego; pismo zostało przesłane do wiadomości 
min. A. Budzanowskiej; pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie 
wycofania pisma z 9.02. dotyczącego zawieszenia zadania zleconego – 19 lutego  

52. Posiedzenie Komitetu Dobrych Praktyk, 9 lutego  
53. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu (wideokonferencji) Zespołu do spraw 

koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem 
wystąpienia COVID-19, 10 lutego, notatka ze spotkania została opublikowana na witrynie 
internetowej KRASP oraz przekazana do wiadomości rektorów uczelni członkowskich 
KRASP oraz min. A. Budzanowskiej – 12 lutego  

54. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w 
zdalnym posiedzeniu RGNiSW, 11 lutego  

55. Przekazanie min. A. Budzanowskiej przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 11 
lutego  

56. Pismo/odpowiedź Przewodniczącego KRASP na list Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
– prof. A. Matyi w sprawie Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, 12 
lutego  

57. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 12 lutego  

58. Zgłoszenie kandydatury prof. Wiesława Banysia do nagrody środowiskowej Gwiazdy 
Umiędzynarodowienia w kategorii „Wybitna Gwiazda”, org. FE Perspektywy, 12 lutego 
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59. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP do 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw, 15 lutego  

60. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na zdalne Seminarium 
KRASP Wolność i odpowiedzialność akademicka: doświadczenia i dobre praktyki 
(KRASP-SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – 26.02), 15 lutego  

61. Przekazanie min. P. Czarnkowi uwag Komisji ds. Nauki KRASP dotyczących projektu 
rozporządzenia w sprawie jakości kształcenia w szkole doktorskiej, 15 lutego  

62. Wspólne Oświadczenie PAN-KRASP-KRePUZ w sprawie uaktualnionej listy czasopism, 
16 lutego (dokument został przesłany do wiadomości Ministra Edukacji i Nauki oraz 
opublikowany na witrynie internetowej KRASP)  

63. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 17 lutego  

64. Spotkanie Przewodniczącego KRASP, Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. J. 
Zasady oraz Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej 
KRASP z min. P. Czarnkiem, MEiN, 18 lutego  

65. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o projektach dwóch 
fiszek dla konkursów planowanych do ogłoszenia w 2021 roku przez NCBiR: "Uczelnia 
dostępna III" (w ramach Działania 3.5), "Kadra dydaktyczna dla projektowania 
uniwersalnego" (w ramach Działania 3.4) oraz fiszkę projektu pozakonkursowego pt. 
"Centra doskonałości dydaktycznej" (Działanie 3.4), planowanego do realizacji przez 
MEiN w ramach Działania 3.4., 19 lutego  

66. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 19 lutego  

67. Trójstronne spotkanie Sekretariatów Konferencji Rektorów Niemiec (HRK), Polski 
(KRASP), Francji (CPU), 19 lutego  

68. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie alokacji środków w Krajowym Planie 
Odbudowy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego (dokument 8/VIII), 22 lutego; 
dokument został przesłany do wiadomości MEiN oraz MFFiPR  

69. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie zmian wprowadzonych przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych (dokument 9/VIII), 22 lutego 
(dokument został przesłany do wiadomości Ministra Edukacji i Nauki, rektorów uczelni 
członkowskich KRASP oraz opublikowany na witrynie internetowej KRASP)  

70. Pismo Przewodniczącego KRASP do Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich – dra inż. P. Janickiego oraz do Sekretarza ww. stowarzyszenia – 
p. K. Jankowskiego w sprawie listy czasopism naukowych, 24 lutego  

71. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. W. Bernackiego 
(Sekretarz stanu w MEiN) dotyczącego osób polskiego pochodzenia z Białorusi, 24 
lutego  

72. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji Przewodniczącego 
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektora J. Lisa dotyczącej raportu 
„Internacjonalizacja w czasach pandemii”, 24 lutego  

73. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 26 lutego  

74. Powołanie Zespołu KRASP ds. opiniowania Krajowego Planu Odbudowy, 26 lutego  
75. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby Komisji Ewaluacji Nauki 

dotyczącej pensum, 26 lutego  
76. Przekazanie min. W. Murdzkowi (Sekretarz stanu w MEiN) uwag Komisji ds. 

Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie zmiany 
nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, 26 lutego 

77. Posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 19 
lutego 

78. Zdalne Seminarium KRASP Wolność i odpowiedzialność akademicka: doświadczenia i 
dobre praktyki z udziałem min. W. Bernackiego, 26 lutego  

79. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP z udziałem Przewodniczącego Komisji Ewaluacji 
Nauki, 26 lutego  
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80. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka dotyczące wyznaczenia spotkania 
z KRASP-RGNiSW-KEN-PAN w celu omówienia wątpliwości zgłaszanych przez 
środowisko akademickie po ogłoszeniu listy czasopism naukowych, 1 marca (pismo 
zostało wysłane do wiadomości Przewodniczącego RGNiSW, Przewodniczącego Komisji 
Ewaluacji Nauki, Prezesa PAN, Wiceprzewodniczących KRASP)  

81. Pismo/podziękowanie Przewodniczącego KRASP min. W. Bernackiemu (Sekretarz stanu 
w MEiN) za udział w Seminarium KRASP Wolność i odpowiedzialność akademicka: 
doświadczenia i dobre praktyki, 1 marca  

82. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o badaniu EUA - Call for 
participation – survey on approaches to leadership development and institutional 
transformation in higher education, organizowanego w ramach projektu NEWLEAD, 1 
marca 

83. Zdalnie posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 2 marca  

84. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, 3 marca   
85. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP listu Dyrektora Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 3 marca  
86. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 

Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 4 
marca 

87. Przekazanie Przewodniczącemu PKA postulatów Zespołu ds. Kształcenia Jakości 
Kształcenia Nauczycieli działającego przy KRASP oraz Stanowiska Komisji ds. 
Kształcenia KRASP dotyczących postulatów Zespołu, 4 marca  

88. Zdalnie posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 5 marca  

89. Przekazanie w ramach kategorii - sprawy kształcenia - zaproszenia na webinarium SGH 
z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie” dotyczącego ECTS (18.03.2021), 8 marca  

90. Przekazanie min. W. Murdzkowi (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP dotyczących 
projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 9 marca  

91. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w webinarium pt. Raport 
wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jako narzędzie do 
samooceny, MFFiPR, 9 marca  

92. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP i pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w 
zdalnej konferencji GUMed/NAWA pn. „Hand in Hand into the Future” International 
Alumni Relations Conference, 10 marca  

93. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 10 
marca  

94. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w 
zdalnym posiedzeniu RGNiSW, 11 marca  

95. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 12 marca  

96. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Ambasady 
Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Międzynarodowego 
Stypendium im. Alimardana Topczubaszowa, 15 marca  

97. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy nauki – informacji dotyczącej nowego 
konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i 
społecznych (CHANSE), pt. Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital 
Age, 15 marca  

98. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie kształcenia nauczycieli, 
16 marca  

99. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, 17 
marca 

100. Zdalne spotkanie Przewodniczącego KRASP, Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora 
J. Popiela, Przewodniczącego RGNiSW, Prezesa PAN oraz Przewodniczącego KEN z 
min. W. Bernackim, 17 marca 
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101. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. Przemysława Czarnka 
w sprawie kosztów opłat za publikowanie wyników badań naukowych, 17 marca 

102. Pismo/odpowiedź Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka dotyczące kosztów 
opłat za publikowanie wyników badań naukowych, 17 marca; pismo zostało przesłane do 
wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP – 19 marca 

103. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym strategicznym spotkaniu EUA Leadership 
workshop series: Developing pathways to achieve the vision, 18 marca 

104. Zdalnie posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 19 marca 

105. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. W. Bernackiego w imieniu uczestników 
spotkania z ministrem z 17 marca br., tj. Przewodniczącego KRASP, 
Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora J. Popiela,, Przewodniczącego RGNiSW, 
Prezesa PAN oraz Przewodniczącego KEN dotyczące przedstawionych propozycji 
rozwiązań różnych aspektów ewaluacji i bieżących problemów szkolnictwa wyższego i 
nauki, 19 marca 

106. Udział Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, prof. 
M. Pałysa w spotkaniu Grupy doradczej przy Komisji Europejskiej: Stakeholder Group 
Higher Education Transformation/European Universities, 19 marca 

107. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej VII edycji 
Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora 
Tadeusza Kotarbińskiego na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych, 22 
marca 

108. Udział Pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w zdalnej konferencji GUMed/NAWA 
2021 „Welcome Center – Kwadrans Akademicki”, 22 marca  

109. Zdalne spotkanie Przewodniczącego KRASP, Wiceprzewodniczących KRASP, 
Przewodniczącego RGNiSW, Prezesa PAN oraz Przewodniczącego KEN z min. W. 
Bernackim, 24 marca; notatki ze spotkań (17 i 24 marca) zostały przesłane do min. W. 
Bernackiego oraz do wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP – 26 marca  

110. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w nieformalnym spotkaniu Sekretarzy 
Generalnych EUA, 24 marca  

111. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. J. Zasady w Kongresie Edukacji 
Finansowej i Przedsiębiorczości, 25 marca  

112. Udział Przewodniczącego KRASP, Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Sieci 
Uniwersyteckich KRASP, prof. M. Pałysa, Członka Prezydium KRASP, p.o. Sekretarz 
Generalnej KRASP w webinarium “European Universities 2030: Vision and Values”, 
Magna Charta Observatory (MCO), 25 marca  

113. Udział Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej 
KRASP, rektora R. Cieślaka oraz Przewodniczącej KRUP, rektor B. Kaniewskiej w 
spotkaniu z Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, dr hab. K. Górak-Sosnowską, 
25 marca  

114. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy międzynarodowe – informacji dotyczącej 
nowego programu stypendialnego Ministerstwa Edukacji i Kultury Indonezji, 25 marca  

115. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora J. 
Popiela w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 25 marca  

116. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 25 
marca  

117. Opinia Prezydium KRASP w sprawie pisma MFFiPR dotyczącego Krajowego Planu 
Odbudowy, 31 marca, dokument został przesłany do Prezesa Rady Ministrów, min. P. 
Czarnka oraz min. T. Kościńskiego (MFFiPR) – 31.03, a także do wiadomości rektorów 
uczelni członkowskich KRASP oraz K. Pietraszkiewicza, Prezesa Polskiego Forum 
Akademicko-Gospodarczego – 1.04  

118. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 31 marca  

119. Wspólne pismo KRASP-PAN-RGNiSW do min. P. Czarnka i min. W. Bernackiego w 
sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, 31 marca  
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120. Pismo/podziękowanie Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka za wsparcie 
inicjatywy KRASP w sprawie możliwości zaszczepienia przeciwko COVID-19 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 31 marca  

121. Udostępnienie protokołu z posiedzenia Prezydium KRASP (wideokonferencja - 26.03), 31 
marca Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Prezesa PAN w 
sprawie wyborów członków krajowych Akademii, 31 marca  

122. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w sprawie 
szczepień przeciw COVID-19 osób pracujących w uczelniach na stanowiskach 
administracyjnych i technicznych, a także innych osób niezbędnych do realizacji procesu 
dydaktycznego w szkolnictwie wyższym, 7 kwietnia; korespondencja została również 
opublikowana na witrynie internetowej KRASP oraz w mediach społecznościowych  

123. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP z udziałem 
Przewodniczącego KRASP, 7 kwietnia  

124. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP, 7 kwietnia 
125. Przekazanie do Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN dokumentu: uzupełniające 

tezy i uwagi do projektu dokumentu „Polityka Naukowa Państwa” (opr. prof. J. Woźnicki), 
7 kwietnia  

126. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP roboczego projektu ustawy o 
Narodowym Programie Kopernikańskim (NPK) wraz z pismem Przewodniczącego 
KRASP i korespondencją z PAN, 7 kwietnia; korespondencja została ponownie przesłana 
do państwa rektorów – 13 kwietnia  

127. Nabożeństwo pogrzebowe prof. R. Zimaka, 8 kwietnia 
128. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 

na uczelniach, 9 kwietnia  
129. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. J. Zasady oraz reprezentanta 

KRASP - prof. M. Malinowskiego, Przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania Krajowego 
Planu Odbudowy w zdalnym posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa 
wyższego, 9 kwietnia  

130. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Nauki KRASP, 12 kwietnia 
131. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o rejestracji na EUA 2021 

General Assembly (30.04), 13 kwietnia 
132. Przekazanie w ramach kategorii – współpraca międzynarodowa – informacji nt. 

chorwackiego konkursu stypendialnego na rok akademicki 2021/2022, 13 kwietnia 
133. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP, prof. A. Kraśniewskiego – Eksperta KRASP 

oraz reprezentanta KRASP – prof. J. Rudzkiej-Habisiak, Przewodniczącej Komisji ds. 
Akredytacji i Rankingów KRASP, w zdalnym spotkaniu dotyczącym inicjatywy 
uniwersytetów europejskich European Universities, pioneering transformation in 
education, research, innovation (EUI), 14 kwietnia 

134. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy nauki – zaproszenia na webinarium - Modele 
szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia (21.04); spotkanie 
zorganizowane w ramach projektu PW-MEiN Polsko-Ukraińska współpraca instytucji 
przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni, 
14 kwietnia 

135. Udział Przewodniczącego KRASP i Honorowego Przewodniczącego KRASP w zdalnym 
posiedzeniu RGNiSW, 15 kwietnia 

136. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Rady Programowej Konferencji 
Studenci Zagraniczni w Polsce 2021, 16 kwietnia 

137. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w posiedzeniu Sekretarzy Generalnych EUA, 
16 kwietnia 

138. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 14 
kwietnia 

139. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy kształcenia – zaproszenia na webinarium SGH 
z cyklu Rozmowy przy drugiej kawie (22.04), 19 kwietnia  

140. Przekazanie min. W. Bernackiemu stanowiska Komisji ds. Nauki KRASP w sprawie 
rozporządzenia dotyczącego ewaluacji jakości działalności naukowej (przyjęte na 
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posiedzeniu Komisji – 12.04.),  20 kwietnia, korespondencja została przekazana do 
wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz Prezesa PAN – 22.04 

141. Przekazanie min. W. Bernackiemu korespondencji dotyczącej wątpliwości w zakresie 
interpretacji zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz ze 
stanowiskiem Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP i Komisji ds. 
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 20 kwietnia  

142. Przekazanie min. Ch. Młynarkowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) opinii dotyczącej 
projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej, 20 kwietnia; dokument został 
przesłany do wiadomości Przewodniczącego KRePUZ – 21.04 

143. Przekazanie min. S. Gadomskiemu (Podsekretarz stanu w MZ) uwag KRASP do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty, 20 kwietnia 

144. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie przeprowadzania 
egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych w siedzibie 
uczelni, 20 kwietnia 

145. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka popierające wniosek 
Stowarzyszenia Forum Dziekanatów w sprawie brakowania części dokumentacji 
przebiegu studiów; pismo zostało przesłane do wiadomości Prezes Stowarzyszenia, 20 
kwietnia  

146. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję 
Studenci Zagraniczni w Polsce 2021 (26-27.04.), 20 kwietnia  

147. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Uchwały Rady Naukowej Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN w sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie 
Kopernikańskim, 20 kwietnia  

148. Posiedzenie Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, 21 kwietnia 
149. Pismo Przewodniczącego KRASP do Przewodniczącego PKA w sprawie funkcjonowania 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 21 kwietnia  
150. Udział w trójstronnym spotkaniu konferencji HRK-CPU-KRASP Wiceprzewodniczącego 

KRASP – rektora M. Zasady, prof. M. Pałysa, Członka Prezydium KRASP oraz p.o. 
Sekretarz Generalnej KRASP/ preparatory meeting do spotkania z Dyrektor Gabinetu 
Komisarz M. Gabriel – p. Adrien Kiraly, 21 kwietnia  

151. Udział Przewodniczącego KRASP oraz pracowników Biura KRASP w webinarium - 
Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia, 21 kwietnia 

152. Udział Przewodniczącego KRASP w debacie PAN pt. Wolność nauki i jej zagrożenia, 21 
kwietnia 

153. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 21 
kwietnia 

154. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego KRASP 
wraz ze stanowiskiem Komisji ds. Nauki KRASP dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej, 22 kwietnia 

155. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału 
rektorów/upoważnionych prorektorów biorących w posiedzeniu Zgromadzenia 
Plenarnego EUA do udziału w spotkaniu online z prof. Marcinem Pałysem, członkiem 
EUA Board (27.04), 22 kwietnia 

156. Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP z przedstawicielami OPI  w 
sprawie oceny funkcjonowania systemu POL-on, 22 kwietnia 

157. Zdalnie posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 23 kwietnia 

158. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego zestawienia nt. szacunkowego  poziomu zainteresowania 
szczepieniem na uczelniach, 23 kwietnia 

159. Udział Przewodniczącego KRASP, prof. M. Pałysa - Członka EUA Board, p.o. Sekretarz 
Generalnej KRASP oraz prof. A. Kraśniewskiego - Eksperta KRASP oraz grupy rektorów 
uczelni członkowskich KRASP w zdalnej konferencji EUA Annual Conference 2021, 22-23 
kwietnia 
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160. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie 
Kopernikańskim, 23 kwietnia (dokument został opublikowany w witrynie internetowej, 
mediach społecznościowych KRASP, a także przekazany do wiadomości rektorów 
uczelni członkowskich KRASP, Kierownictwa MEiN, Przewodniczącego RGNiSW), 23 
kwietnia 

161. Pismo/podziękowanie Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie 
uwzględnienia wszystkich polskich uczelni w grupie zakładów pracy zatrudniających 
powyżej 500 osób, które będą miały możliwość przeprowadzenia szczepień wśród 
pracowników, 23 kwietnia 

162. Przekazanie min. W. Murdzkowi uwag KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w 
sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. 
Szczepaniaka w Suwałkach, 23 kwietnia 

163. Udział Przewodniczącego KRASP w II otwartym posiedzeniu Zarządu Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów, 24 kwietnia 

164. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o majowym terminie 
posiedzeń KRASP (28-29.05), 26 kwietnia 

165. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ankiety: Uczelnie i forma zdalna w 
ich działalności w roku akademickim 2020/2021, przygotowanej przez Komisję ds. 
Akredytacji i Rankingów KRASP, 26 kwietnia  

166. Udział Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, prof. 
M. Pałysa w spotkaniu Grupy doradczczej przy Komisji Europejskiej: Stakeholder Group 
Higher Education Transformation/European Universities, 26 kwietnia 

167. Udział reprezentanta KRASP – rektora R. Cieślaka, Przewodniczącego Komisji ds. 
Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP w spotkaniu z dr. S. Rejakiem, 
Acting Director, Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office, 26 kwietnia 

168. Konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2021, 26-27 kwietnia 
169. Prof. Wiesław Banyś - laureatem Nagrody Specjalnej Distinguished Star 2021 

przyznawanej w ramach nagród Gwiazdy Umiędzynarodowienia, FE Perspektywy, 26 
kwietnia 

170. Spotkanie rektorów uczelni członkowskich KRASP/członków EUA z prof. M. Pałysem, 
członkiem EUA Board, 27 kwietnia 

171. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Wiaka (PŁ) w zdalnym posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, 28 kwietnia 

172. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Pałysa, Członka Prezydium KRASP oraz p.o. 
Sekretarz Generalnej KRASP w spotkaniu z Dyrektor Gabinetu Komisarz M. Gabriel – p. 
Adrien Kiraly, 28 kwietnia 

173. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na seminarium 
KRASP: Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki (12.05), 28 kwietnia  

174. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji otrzymanej z 
Departamentu Wsparcia MZ dotyczącej szczepień w zakładach pracy, 28 kwietnia  

175. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w 
badaniach EUA dotyczących aktywności uczelni w zakresie ekologii, 28 kwietnia 

176. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady jako reprezentanta KRASP 
oraz p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w EUA Council Meeting, 29 kwietnia  

177. Uroczystości pogrzebowe prof. M. Handke, 29 kwietnia 
178. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 

Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 29 
kwietnia 

179. Udział Kierownictwa KRASP w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami KSN NSZZ 
„Solidarność”, 29 kwietnia 

180. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP, 
będących członkami EUA w EUA General Assembly, 30 kwietnia  

181. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 30 kwietnia   
182. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. J. Zasady (4.05) oraz p.o. Sekretarz 

Generalnej KRASP i pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w zdalnym spotkaniu 
grupy ECAR (Establishment of Rectors Conference), 4-6 maja  
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183. Pismo Przewodniczącego KRASP do dyr. M. Czai (Departament Szkolnictwa Wyższego 
MEiN) w sprawie naboru uzupełniającego na rzeczników dyscyplinarnych, 5 maja  

184. Pismo Przewodniczącego KRASP do prezesa H. Kowalskiego dotyczące Uchwały 
Prezydium KRASP z 30 kwietnia br. w sprawie objęcia działań Stowarzyszenia Muzeów 
Uczelnianych patronatem honorowym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, 5 maja  

185. Udział p. o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym trójstronnym spotkaniu 
Sekretariatów Konferencji Rektorów KRASP-CPU-HRK, 5 maja  

186. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 6 maja  

187. Przekazanie min. T. Rzymkowskiemu (Sekretarz stanu MEiN) uwag KRASP dotyczących 
projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie o szczegółowych warunkach i 
sposobie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 6 maja 

188. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z Radą Koordynacyjną Porozumienia 
Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), 6 maja   

189. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. T. Kościńskiego (MFFiPR) w sprawie 
sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 
podatkowej za rok podatkowy, 6 maja  

190. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. J. Zasady w konferencji Parlamentu 
Studentów RP pt. Samorząd – jak to działa?, 7 maja 

191. Udostępnienie protokołu z posiedzenia Prezydium KRASP (wideokonferencja - 30.04), 7 
maja 

192. Udział p. o. Sekretarz Generalnej KRASP w trójstronnym spotkaniu Sekretariatów 
Konferencji Rektorów KRASP-CPU-HRK, 7 maja  

193. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP linków do projektów ustaw: projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z prośbą o zgłaszanie 
ewentualnych uwag, 7 maja  

194. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma z Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej w MEiN dotyczącego spotkania informacyjnego na temat nowego 
systemu oceniania w Szkołach Europejskich (online, 19.05), 11 maja  

195. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora W. Ciborowskiego w 
posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 11 maja  

196. Pismo Przewodniczącego KRASP do Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy PAN i ASP w Warszawie dotyczące 
nauczycieli akademickich, 12 maja  

197. Seminarium KRASP: Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki, 12 maja  
198. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o Forum Metodycznym 

2021 (online, 26-27.05), 12 maja  
199. Udział Kierownictwa KRASP w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP, 13 maja  
200. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Wydawnictwa Naukowego 

PWN w związku z 70-leciem działalności PWN, 13 maja  
201. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w 

zdalnym posiedzeniu RGNiSW, 13 maja  
202. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 

na uczelniach, 14 maja  
203. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o najbliższych 

webinariach EUA: Scholarly publishing, University funding towards 2030, Greening in 
European higher education institutions, 17 maja  

204. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, 17 maja  
205. Udział Przewodniczącego KRASP w debacie Obecny stan e-learningu w Polsce 

zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską w ramach Akademii E-learningu, 18 maja  
206. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym posiedzeniu KRUP, 18 maja  



62 
 

207. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym spotkaniu w ramach projektu EUA 
NEWLEAD Innovative Leadership and Change Management in Higher Education, 18 
maja 

208. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, 19 
maja 

209. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i 
Współpracy z Gospodarką KRASP – rektora A. Nowaka w X Konferencji Porozumienia 
Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), 20 maja  

210. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 20 maja  
211. Przekazanie dokumentów podjętych na zdalnym posiedzeniu Prezydium KRASP - 20.05: 

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie 
projektu ustawy z dnia 6 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, wraz z załącznikami, Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich w sprawie projektu ustawy z dnia 6 maja 2021 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wraz z załącznikiem Ministrowi Edukacji i Nauki; 
oba dokumenty zostały przesłane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Edukacji i Nauki 20 maja  

212. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 21 maja 

213. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w spotkaniu merytoryczno-organizacyjnym 
dotyczącym Forum Jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 21 maja  

214. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży, 21 maja  

215. Przekazanie min. J. Gowinowi opinii KRASP w sprawie prac nad projektem polityki 
zakupowej państwa; dokument został również przesłany do Departamentu Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych, 21 maja 

216. Wspólne stanowisko KRASP – RSzWiN ZNP – KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie 
intensyfikacji programu szczepień przeciw COVID-19, 22 maja; dokument został 
przesłany do Ministra Edukacji i Nauki, min. M. Dworczyka - Pełnomocnika Rządu do 
spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
do wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz mediów, a także 
opublikowany na witrynie internetowej KRASP, 25 maja 

217. Udział Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, prof. 
M. Pałysa oraz p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w „okrągłym stole”, zorganizowanym w 
ramach inicjatywy „Universities for Enlightenment” (U4E), 26 maja 

218. Posiedzenie Prezydium KRASP oraz Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 
udziałem premiera J. Gowina, min. R. Tomanka, min. W. Murdzka, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie (formuła hybrydowa), 28-29 maja 

219. Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 29 maja br. w sprawie promocji 
programu szczepień przeciw COVID-19; dokument został przesłany do wiadomości 
Ministra Zdrowia, min. W. Bernackiego, min. M. Dworczyka - Pełnomocnika Rządu do 
spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
oraz rektorów uczelni członkowskich KRASP z prośbą o rozpowszechnienie wśród 
członków społeczności akademickiej, a także opublikowany na witrynie internetowej 
KRASP, 31 maja 

220. Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 29 maja br. w sprawie ewaluacji i 
kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki; dokument został przesłany do 
wiadomości Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz opublikowany na witrynie 
internetowej KRASP, 31 maja 

221. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat przeglądu 
zasad członkostwa w European University Association (EUA), 31 maja 

222. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. W. Murdzka popierające inicjatywę zmiany 
brzmienia przepisu art. 209 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r., 31 maja 

223. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. 
Wyczułkowskiej w zdalnym spotkaniu WP1 methodological workshop, zorganizowanym w 
ramach spotkań grupy ECAR (Establishment of Rectors Conference), 31 maja 
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224. Posiedzenie KRPUT, 1 czerwca 
225. Odpowiedź Przewodniczącego KRASP na pismo dyr. M. Michalewicza (ICM UW) 

dotycząca poparcia przez KRASP inicjatywy obniżenia stawki podatku VAT dla 
publikowania otwartego w czasopismach naukowych z 23 % na 8%, 1 czerwca 

226. Pismo-odpowiedź Przewodniczącego KRASP na petycję prof. R. Handke w sprawie prof. 
D. Dyczewskiego, Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie w kadencji 2016-2020, 2 
czerwca; pismo zostało przesłane do wiadomości prof. D. Dyczewskiego oraz Rektor 
Akademii Sztuki w Szczecinie 

227. Przekazanie do MEiN przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. Pietrzykowskiego 
cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 4 czerwca 

228. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy nauki – zaproszenia na konferencję: Biblioteka 
Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki (UW, 15.06), 7 czerwca  

229. Rozesłanie do rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz przedstawicieli instytucji 
nauki i szkolnictwa wyższego oraz mediów wydania książkowego publikacji KRASP: 
Informator KRASP w kadencji 2020-2024 oraz Sprawozdanie z działalności KRASP za 
rok 2020, 7-22 czerwca 

230. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczących Forum 
Jakości 2021 pt. Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii 
COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym kryzysy i szanse w 
perspektywie krótko i długookresowej (PKA – współorganizacja KRASP, 9.06), 7 czerwca 

231. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej dwudniowej 
konferencji Magna Charta Universitatum Anniversary „University values and 
responsibilities: responding to the challenges of the future” (16-17.06), 8 czerwca 

232. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji otrzymanej od 
Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej pomocy dla Białorusinów 
(organizacja przez uczelnie wakacyjnych kursów języka polskiego), 8 czerwca 

233. Forum Jakości 2021 pt. Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie 
pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym kryzysy i 
szanse w perspektywie krótko i długookresowej, PKA – współorganizacja KRASP, 9 
czerwca 

234. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym posiedzeniu RGNiSW, 10 czerwca 
235. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołów z posiedzenia 

Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP (Kraków, UJ, 28-29.05), 10 czerwca; 
dokumenty zostały udostępnione na witrynie internetowej KRASP  

236. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji wstępnych na temat 
posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP w formule tradycyjnej wraz z 
prośbą Przewodniczącego KRASP o zgłaszanie tematów, które powinny być 
szczegółowo omówione na lipcowym posiedzeniu ZP KRASP (PW, 9.07), 10 czerwca 

237. Udział reprezentanta KRASP – rektor E. Żądzińskiej, Przewodniczącej Komisji ds. Nauki 
KRASP, w konferencji: Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki, 
UW, 15 czerwca 

238. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka dotyczące kontynuacji zleconych 
zadań objętych umową nr MNiSW/2020/BPM/WPM/5 związanych ze zwalczaniem 
epidemii COVID-19, 10 czerwca; aneksowanie umowy – 29 czerwca 

239. Zdalne posiedzenie Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, 10 czerwca  
240. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym spotkaniu z Prezes Fundacji Nauki Polskiej 

oraz Przedstawicielami Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, 10 czerwca 
241. Odpowiedź Przewodniczącego KRASP na pismo Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 

kosztów opłat za publikacje, 11 czerwca; korespondencja została przesłana do 
wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP 

242. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) odpowiedzi KRASP 
dotyczącej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, 11 czerwca 
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243. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w 
oficjalnym wręczeniu nominacji do Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju – organu 
doradczego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (formuła hybrydowa), 14 czerwca 

244. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP linku do publikacji Instytutu 
Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha pt. Stosunek do szczepień 
ochronnych: sceptycyzm wobec nauki, 14 czerwca 

245. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej webinarów, 
organizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW), 14 
czerwca 

246. Przekazanie do wiadomości Prezydenta Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału oraz 
Rektora Politechniki Wrocławskiej opinii Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
KRASP i Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP w sprawie stanowiska 
dotyczącego interwencji wobec projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego 
oraz wynikającego z niej rozporządzenia MKDiS w sprawie typu urządzeń i nośników, od 
których pobiera się opłatę i wysokości opłat, 15 czerwca 

247. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji zachęcającej do 
udziału w badaniu dotyczącym postrzegania rad uczelni przez środowisko rektorów 
uczelni publicznych (projekt realizowany jest przez Kadrę Badań nad Nauką i 
Szkolnictwem Wyższym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy 
z KRASP), 15 czerwca 

248. List gratulacyjny Przewodniczącego KRASP do prof. J. Brdulaka z okazji powołania na 
reprezentanta polskiego zespołu z ramienia MEiN do pracy w ramach Group Peer 
Support C – for quality assurance w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, 15 
czerwca 

249. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Przewodniczącego RGNiSW w spotkaniu z min. 
W. Bernackim dotyczącym ewaluacji, MEiN, 16 czerwca 

250. Przekazanie min. W. Murdzkowi przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. 
Pietrzykowskiego cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 16 
czerwca 

251. Zdalne posiedzenie Komisji do spraw Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej 
KRASP, 16 czerwca 

252. Posiedzenie Komisji do spraw oceny Wniosku Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku o 
nadanie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP, 16 czerwca 

253. Wywiad z prof. A. Kraśniewskim,  Ekspertem KRASP dla European University Association 
(EUA) na temat national initiatives, 16 czerwca 

254. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP, p.o. Sekretarz Generalnej KRASP 
oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w konferencji Magna Charta 
Universitatum Anniversary: University values and responsibilities: responding to the 
challenges of the future, 16-17 czerwca  

255. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby o włączenie się w działania 
w ramach uruchomionego przez European University Association (EUA) projektu 
Leadership Development Programme LOTUS (Leadership and Organisation for Teaching 
and Learning at European Universities), 16 czerwca 

256. Udział Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, prof. 
M. Pałysa w spotkaniu Grupy doradczej przy Komisji Europejskiej: Stakeholder Group 
Higher Education Transformation/European Universities, 16 czerwca 

257. Spotkanie Przewodniczącego KRASP z rektorami województwa lubelskiego w ramach 
uroczystości podpisania Aktu Kooperacji Lubelskich Uczelni oraz Miasta Lublin w 
zakresie współpracy na rzecz kultury studenckiej w Lublinie, 17 czerwca 

258. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami 
Porozumienia Spółek Celowych, 18 czerwca 

259. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 18 czerwca 

260. Przekazanie w ramach kategorii – współpraca międzynarodowa – informacji otrzymanej z 
Ambasady Brytyjskiej w Warszawie na temat wirtualnej wizyty brytyjskich uniwersytetów 
w Polsce (UUKi’s event UK-Poland Virtual Study Visit – cykl zdalnych spotkań, 24-29.06) 
oraz grantach na szkocko-polską współpracę naukową, 21 czerwca; korespondencja 



65 
 

została przekazana także do wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP i 
opublikowana na witrynie internetowej KRASP  

261. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w 
uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, 
Warszawa, 22 czerwca 

262. Spotkanie Przewodniczącego KRASP z Przewodniczącym KRePUZ, Radziejowice, 22 
czerwca 

263. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w nieformalnym spotkaniu Sekretarzy 
Generalnych uczelni członkowskich EUA, 22 czerwca 

264. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie wypowiedzi Małopolskiej 
Kurator Oświaty; pismo zostało przesłane do wiadomości rektorów uczelni członkowskich 
KRASP oraz opublikowane na witrynie internetowej KRASP, 22 czerwca  

265. Pismo gratulacyjne Przewodniczącego KRASP do prof. M. Krawczyka w związku z 
otrzymaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 22 
czerwca 

266. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady w uroczystym posiedzeniu 
Senatu Szkoły Głównej Handlowej z okazji święta uczelni, 23 czerwca 

267. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy kształcenia – zaproszenia na webinarium SGH 
z cyklu Rozmowy przy drugiej kawie (24.06), 23 czerwca 

268. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie represji studentów na Białorusi, 23 czerwca; 
dokument został opublikowany na witrynie internetowej KRASP, przesłany do wiadomości 
rektorów uczelni członkowskich KRASP – 30 czerwca oraz przedstawicieli instytucji nauki 
i szkolnictwa wyższego –  1 lipca 

269. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Nauki KRASP, 23 czerwca 
270. Udział reprezentanta KRASP – prof. Z. Koruby (PŚw) w zdalnym posiedzeniu KM POPC, 

24 czerwca 
271. Wirtualna wizyta brytyjskich uniwersytetów w Polsce (UUKi’s event UK-Poland Virtual 

Study Visit) – cykl zdalnych spotkań, zorganizowany przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w 
Polsce przy merytorycznym wsparciu KRASP (Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej 
KRASP), 24-29 czerwca  

272. Przekazanie min. T. Rzymkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) pisma popierającego 
opinię KRUP i KRUPed działających w ramach KRASP dotyczącego projektu 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, 24 
czerwca 

273. Posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, PŚl, 
Gliwice, 25 czerwca  

274. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) pisma 
popierającego opinię KRUP i KRUPed działających w ramach KRASP w sprawie 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 28 czerwca 

275. Udział reprezentanta KRASP – rektor E. Żądzińskiej w uroczystym otwarciu siedziby 
Akademickiego Centrum Designu, ASP w Łodzi, 29 czerwca 

276. Udział reprezentanta KRASP – prof. W. Banysia, członka Prezydium, Przewodniczącego 
Zespołu Bolońskiego KRASP, Rzecznika KRASP oraz grupy rektorów – członków 
Prezydium KRASP w zdalnym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wolności Nauki, 
29 czerwca  

277. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP 
dotyczących rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych 
oraz niektórych innych ustaw, 29 czerwca 

278. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, 30 czerwca 
279. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP 

dotyczących projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia, 30 czerwca  

280. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRUPed 
działającej w ramach KRASP dotyczących projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 30 
czerwca 
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281. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP 
dotyczących projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 
stopnia szkoły, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 30 czerwca 

282. Odpowiedź Przewodniczącego KRASP na pismo dr K. Dobrowolskiego w sprawie 
poprawności działań i procedur w PWSZ w Nysie, 30 czerwca 

283. Pismo Przewodniczącego KRASP do prof. K. Palki (Przewodniczący Akademii Młodych 
Uczonych PAN) popierające Uchwałę Akademii Młodych Uczonych w sprawie znacznego 
zwiększenia finansowania badań podstawowych i Narodowego Centrum Nauki, 30 
czerwca; dokument został opublikowany na witrynie internetowej KRASP 

284. Udział Przewodniczącego KRASP w Radzie Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI, 1 
lipca 

285. Zdalne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP z przedstawicielami 
OPI, 1 lipca 

286. Przekazanie do MEiN przez koordynatora krajowego KRASP – prof. T. Pietrzykowskiego 
cyklicznego raportu z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach, 2 lipca 

287. Udział Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP, prof. 
M. Pałysa w spotkaniu Grupy doradczej przy Komisji Europejskiej: Stakeholder Group 
Higher Education Transformation/European Universities, 2 lipca 

288. Zdalne posiedzenie regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 2 lipca 

289. Apel środowiska akademickiego w sprawie systemowego wzrostu finansowania 
szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa, 5 lipca; dokument został opublikowany 
na witrynie internetowej KRASP – 9.07 oraz przesłany do wiadomości Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Kierownictwa Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz mediów – 12.07 

290. Pismo/prośba Przewodniczącego KRASP do min. W. Murdzka w sprawie uwzględnienia 
poprawki KRASP dotyczącej umożliwienia uczelniom akademickim kształcenia 
przygotowującego do zawodu nauczyciela na takich samych zasadach jak w akademiach 
praktycznych, 6 lipca 

291. Publikacja na witrynie internetowej KRASP dokumentu Supporting democracy in Europe 
(dokument konferencji rektorów Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Słowenii 
wspierający demokrację w Europie z 21.06), 6 lipca 

292. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy międzynarodowe – korespondencji otrzymanej 
z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN dotyczącej naboru wniosków w 
ramach Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej 2021-2022, 7 lipca 

293. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy międzynarodowe – korespondencji otrzymanej 
z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN dotyczącej spotkania z 
przedstawicielami EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 7 lipca 

294. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. W. Murdzka dotyczące ewentualnych zmian w 
algorytmie podziału subwencji, 7 lipca 

295. Pismo Przewodniczącego KRASP do Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki 
dotyczące ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, 7 lipca oraz do min. W. 
Bernackiego, 8 lipca 

296. Udział Przewodniczącego KRASP w debacie Research in Poland. Jak robić naukę, to 
tylko w Polsce – czyli jak możemy przyciągać akademickie talenty z zagranicy?, 8 lipca 

297. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady oraz Honorowego 
Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 
Warszawa, 7 lipca 

298. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w posiedzeniu Rady do spraw 
Planu dla Pracy i Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), Warszawa, PW, 8 
lipca; pismo/podziękowanie Przewodniczącego KRASP za współpracę dla p. A. 
Budzanowskiej, 27 sierpnia 
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299. Wręczenie pisma/podziękowanie za współpracę prof. K. Diksowi, Przewodniczącemu 
PKA w latach 2016-2021, PW, 8 lipca 

300. Wręczenie pisma prof. M. Krawczykowi (WUM) z okazji nadania tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 22.06, PW, 8 lipca 

301. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. W. Murdzka w sprawie uzyskania 
dodatkowych środków, zgodnie z wnioskiem Akademii Młodych Uczonych PAN, w 
budżecie resortu nauki i szkolnictwa wyższego na zwiększenie dotacji celowej na 
finansowanie zadań ustawowych Narodowego Centrum Nauki, 13 lipca; pismo zostało 
przesłane do wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP  

302. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP, Krajowemu Koordynatorowi 
KRASP ds. COVID-19, Dyrektorowi M. Czai (Departament Szkolnictwa Wyższego w 
MEiN) opinii prawnej UMK-KRASP w sprawie możliwości gromadzenia i przetwarzania 
przez uczelnie danych o (nie)zaszczepieniu, 14 lipca 

303. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołów z posiedzenia 
Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP oraz wspólnego posiedzenia KRASP-
PAN-RGiSW (Warszawa, PW, 8-9.07), 14 lipca; dokumenty zostały udostępnione na 
witrynie internetowej KRASP  

304. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby Przewodniczącego KRASP 
o podanie wysokości poniesionych strat wynikających ze stanu zawieszenia 
funkcjonowania akademików w latach 2020 i 2021, 15 lipca; pismo/prośba do min. W. 
Murdzka dotyczące rozważenia przyznania rekompensaty strat, 26 sierpnia 

305. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat wyborów do 
RGNiSW na kadencję 2022-2025, 15 lipca; kolejna korespondencja na temat wyborów 
została wysłana 10 września; korespondencja dotycząca weryfikacji listy kandydatów – 6 
października 

306. Udział Przewodniczącego KRASP, grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz 
pracowników Biura KRASP w konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - 
Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, Warszawa, 15-16 lipca 

307. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji/ankiety dotyczących 
współpracy z Chinami otrzymanej z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN, 
16 lipca 

308. Korespondencja p.o. Sekretarz Generalnej KRASP z Gabinetem Białoruskiej 
Opozycjonistki S. Cichanouskiej w sprawie Programu Stypendialnego Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego, 16 sierpnia  

309. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w zdalnym spotkaniu WP1 
methodological workshop, zorganizowanym w ramach spotkań grupy ECAR 
(Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan - ECAR), 19 lipca 

310. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zapytania z Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej  MEiN o deklarację chęci uczestnictwa w pierwszym 
posiedzeniu grupy roboczej ustanowionej art. 4 Memorandum o Porozumieniu między 
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją 
Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
16 lipca; lista uczelni została przesłana do MEiN – 26 lipca 

311. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. 
nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa, 21 lipca 

312. Przekazanie min. W. Murdzkowi odpowiedzi KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, 21 lipca 

313. Udział reprezentanta KRASP – prof. Z. Marciniaka (również jako RGNiSW) w 
posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 22 lipca 

314. Udział reprezentanta KRASP – rektora R. Cieślaka, Przewodniczącego Komisji ds. 
Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, w posiedzeniu Sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa, 23 lipca 

315. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) odpowiedzi KRASP 
dotyczącej rządowego projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego, 27 lipca 



68 
 

316. Przekazanie min. W. Bernackiemu odpowiedzi KRASP dotyczącej projektu 
rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej, 27 lipca 

317. Przekazanie min. T. Rzymkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag Konferencji 
Rektorów Uczelni Pedagogicznych, działającej w ramach KRASP, w sprawie projektu 
ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe oraz niektórych innych ustaw, 27 lipca 

318. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP 
dotyczących rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i 
Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw, 27 lipca 

319. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP 
dotyczących rządowego projektu ustawy o otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 27 lipca 

320. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP uwag KRASP w zakresie 
doskonalenia funkcjonowania systemu POL-on oraz tabelaryczne zestawienie 
odpowiedzi otrzymanych z OPI, 4 sierpnia 

321. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP do 
poselskiego projektu ustawy Stop segregacji sanitarnej, 5 sierpnia 

322. Pismo/podziękowanie za współpracę Przewodniczącego KRASP do prof. A. Bodnara, 
Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015-2021, 5 sierpnia 

323. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP rekomendacji MEiN dotyczących 
rekrutacji na studia w Polsce kandydatów z Białorusi wraz z pismem Zastępcy Rzecznika 
Praw Obywatelskich, 6 sierpnia; rekomendacje zostały przesłane do wiadomości 
Gabinetu Białoruskiej Opozycjonistki S. Cichanouskiej 6 sierpnia oraz Z-cy Rzecznika 
Praw Obywatelskich S. Trociuka 10 sierpnia 

324. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady w posiedzeniu sejmowej 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 10 sierpnia  

325. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP 
dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą, 18 sierpnia 

326. Przekazanie min. W. Bernackiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP do projektu 
rozporządzenia MEiN w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witeona w Legnicy, 18 sierpnia 

327. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag Konferencji 
Rektorów Uczelni Pedagogicznych oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 
działających w ramach KRASP do dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe oraz niektórych innych ustaw, 18 sierpnia 

328. Przekazanie min. W. Murdzkowi (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP do projektu 
dokumentu strategicznego pn. „Polityka Naukowa Państwa”, 24 sierpnia 

329. Udział Przewodniczącego KRASP, Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady 
oraz Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP 
w spotkaniu z prof. T. Grodzkim, Marszałkiem Senatu RP, Warszawa, 26 sierpnia 

330. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na uroczystość 
nadania tytułu doktora honoris causa Akademii WSB – prof. Michałowi Kleiberowi, 26 
sierpnia 

331. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat platformy pt. 
„Research in Poland”, promującej badania naukowe w Polsce, 26 sierpnia 

332. Odpowiedź Przewodniczącego KRASP na pismo dr H. Machińskiej, Z-cy Rzecznika Praw 
Obywatelskich, w sprawie rozwiązań prawnych mogących pomóc uczelniom w 
podejmowaniu działań służących ograniczeniu zagrożenia kolejną falą pandemii COVID-
19 w zbliżającym się roku akademickim, 26 sierpnia 

333. Przekazanie min. M. Miłkowskiemu (Podsekretarz stanu w MZ) uwag Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich, działającej w ramach KRASP, do projektu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego 
farmaceutów, 26 sierpnia 
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334. Udział reprezentanta KRASP – rektora S. Tabora (Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej KRASP) w Konferencji Ekspertów Praw Studenta PSRP, 27 sierpnia 

335. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na sesję informacyjno-
konsultacyjną: Europejska Inicjatywa Monitorowania Losów Absolwentów (formuła 
zdalna, 23.09), 27 września; ponowienie korespondencji – cel: zmiana daty wydarzenia 
(29.09) – 7 września; udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura 
KRASP – D. Wyczułkowskiej w spotkaniu 

336. Posiedzenie KRPUT, 30-31 sierpnia  
337. Apel: Take Action for Afghanistan’s scholars, researchers, and civil society actors 

(KRASP wśród sygnatariuszy dokumentu), 31 sierpnia; dokument został przesłany do 
wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP, Ministra Spraw Zagranicznych, 
Ministra Edukacji i Nauki, a także opublikowany na witrynie internetowej KRASP 

338. Przekazanie min. D. Piontkowskiemu (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP do projektu 
rozporządzenia MEiN w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze Handel, 31 
sierpnia 

339. Przekazanie min. M. Miłkowskiemu (Podsekretarz stanu w MZ) projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw 
zdrowia dla studentów, 3 września 

340. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Pałysa, Przewodniczącego Zespołu KRASP ds. 
Europejskich Sieci Uniwersyteckich w zdalnym spotkaniu: European Strategy for 
Universities, European approach to Micro-credentials and Education for Environmental 
Sustainability, 3 września 

341. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji dotyczącej projektu 
badawczego pt. „UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja 
pracy na polskich uczelniach”, 8 września 

342. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie spotkania z Członkami 
Prezydium KRASP 22.09, 8 września 

343. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w obchodach 25-lecia Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu, Warszawa, 9 września; pismo/gratulacje Przewodniczącego KRASP z 
okazji rocznicy  

344. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora J. Popiela w Obchodach 10-lecia 
Narodowego Centrum Nauki, Kraków, 9-10 września 

345. Posiedzenie KRURiP, 9-10 września 
346. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w zdalnym spotkaniu WP1 

methodological workshop, zorganizowanym w ramach spotkań grupy ECAR 
(Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan - ECAR), 10 września 

347. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w otwartym posiedzeniu Zarządu KRD, 
Poznań, 10-12 września 

348. Udział Przewodniczącego KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w 
zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną 
na uczelniach, 10 września 

349. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w spotkaniu Przedstawicieli IROs Forum, 10 
września 

350. Udział reprezentanta KRASP – rektora P. Wiszewskiego (UWr) w 2021 EUA-CDE Annual 
Meeting, 13-15 września 

351. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady we wspólnym posiedzeniu 
sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 14 
września 

352. Przekazanie min. W. Bernackiemu (Sekretarz stanu w MEiN) odpowiedzi KRASP 
dotyczącej projektu rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on, 14 września; korespondencja została przesłana do wiadomości 
Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki 

353. Udział Przewodniczącego KRASP w dorocznym zgromadzeniu Fundatorów FRP-ISW, 
Warszawa, 15 września 
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354. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy międzynarodowe – korespondencji otrzymanej 
z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN dotyczącej listy akredytacyjnej w 
Kuwejcie, 15 września  

355. Przekazanie do sekretariatu Fundacion Espanola para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT: 
Euraxess-Spain) rekomendacji KRASP do dokumentu: Review of the European Charter & 
Code of Conduct for the recruitment of researchers, 16 września 

356. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z Przewodniczącym RGNiSW, 
Przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki i min. W. Bernackim, Warszawa, KEN, MEiN, 
16 września 

357. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej MEiN, dotyczącej udziału przedstawicieli Polski w 
konferencjach międzynarodowych organizowanych na terytorium Autonomicznej 
Republiki Krymu i miasta Sewastopol, 16 września 

358. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 17 września 
359. Membership in the Advisory Board of the project „RESEARCH H.O.M.E. – Hub Of 

Manager Expert” Horizon-WIDERA 2021 -  Letter of Intent dla dr Anny Budzanowskiej, 20 
września  

360. Udział Przewodniczącego KRASP w Szkole FRP Zarządzania Strategicznego w 
szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów finansowych i Głównych 
Księgowych, FRP, 21 września  

361. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w EUA-SG Coffee Chat, 21 września 
362. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora M. Zasady w spotkaniu z Sekretarzem 

Generalnym DAAD oraz Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Warszawa, 
NAWA, 22 września 

363. Spotkanie Prezydium KRASP z Kierownictwem MEIN, Warszawa, MEiN, 22 września 
364. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 1.07-19.09, 22 

września 
365. Posiedzenie Prezydium KRASP, UW, 22 września 
366. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie postulatów Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów, 23 września; pismo zostało przekazane do wiadomości min. 
W. Murdzka i Przewodniczącego KRD 

367. Udział Przewodniczącego KRASP w uroczystościach Jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 23 września 

368. Udział Przewodniczącego KRASP w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa 
Akademii WSB – prof. Michałowi Kleiberowi, Dąbrowa Górnicza, 23 września 

369. Przekazanie min. W. Murdzkowi uwag KRASP dotyczących wniosku o włączenie 
kwalifikacji rynkowej pn. „Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów, naukowców lub 
pracowników sektora nauki i technologii z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu 
o metody dydaktyki aktywnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 23 września 

370. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w dorocznym zjeździe Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), Warszawa, APS, 23-24 
września 

371. Zdalne posiedzenie KRUP, 24 września 
372. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka (do wiadomości min. W. Murdzka i 

min. W. Bernackiego) dotyczące propozycji zmian ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawionych na spotkaniu członków Prezydium 
KRASP z władzami MEiN 22.09, 28 września; korespondencja została przesłana również 
do wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP 

373. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP 
dotyczących poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia 
idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 27 września 

374. Spotkanie delegacji rektorów KRASP-URHEIU (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy) oraz 
Polsko-Ukraińskie Seminarium Rektorów, FRP-PW-KRASP, formuła hybrydowa, 28 
września 

375. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym spotkaniu CRUI-CPU forum 
Sustainability: a French-Italian joint response for universities; 28 września 
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376. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady we wspólnym posiedzeniu 
Sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Warszawa, 29 września 

377. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 20-26.09, 29 
września 

378. Korespondencja do rektorów uczelni członkowskich KRASP przypominająca o 
nadchodzących posiedzeniach KRASP (21-23.10, Uniwersytet Morski w Gdyni), 29 
września  

379. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołów z posiedzenia 
(Warszawa, UW, 22.09), 29 września; dokumenty zostały udostępnione na witrynie 
internetowej KRASP  

380. Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz 
Przewodniczącego Zespołu Bolońskiego KRASP w Kongresie Edukacji, Warszawa, 
FRSE, 30 września 

381. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Gryza (ASzWoj), Koordynatora Regionalnego 
KRASP ds. COVID-19 (Województwo Mazowieckie) w posiedzeniu podkomisji ds. nauki i 
szkolnictwa wyższego, Warszawa, 30 września 

382. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. P. Czarnka w sprawie zgłoszenia 
przedstawiciela KRASP – prof. W. Banysia do udziału w pracach Rady Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej w kadencji 2021-2025, 30 września 

383. Udział reprezentanta KRASP – rektora R. Cieślaka, Przewodniczącego Komisji ds. 
Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP w posiedzeniu sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa, 30 września 

384. Pismo Przewodniczącego KRASP do Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów wyrażające poparcie dla stanowiska KRD, aby w ocenie śródokresowej 
uwzględnić trudności w realizacji Indywidualnych Planów Badawczych ze względu na 
szczególną sytuację pandemiczną, w stopniu adekwatnym do wynikających z niej 
przeszkód, 30 września 

385. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 30 września 

386. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz stanu w MEiN) uwag KRASP dotyczących 
wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych pn. posługiwanie się językiem angielskim 
na poziomach: A1, A2, B1, B2 do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 30 września 

387. Wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii – publikacja dokumentu MEiN na witrynie 
internetowej KRASP, 30 września 

388. Udział Przewodniczącego KRASP w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021-
2022 SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, 5 października; Medal dla 
KRASP w dowód wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę z Uczelnią, 
Warszawa, SWPS; pismo okolicznościowe 

389. Posiedzenie KRAUM, 5 października 
390. Ponowienie korespondencji Przewodniczącego KRASP z 6.05 do min. T. Kościńskiego 

(MFFiPR) w sprawie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o 
realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, 5 października; korespondencja 
została przesłana do wiadomości min. P. Czarnka 

391. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 27.09.-3.10., 6 
października 

392. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w uroczystych obchodach 10-lecia 
Akademii Młodych Uczonych PAN, Warszawa, 7 października 

393. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 8 października 

394. Poparcie KRASP dla stanowiska EUA - Statement on UK Association to Horizon Europe, 
7 października 

395. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP w sprawie wyborów do RGNiSW, 8 października 
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396. Przekazanie do sekretariatu EUA wypełnionej ankiety pt. Questionnaire: Universities’ 
response to COVID-19 – state of play autumn 2021, 8 października 

397. Odpowiedź Przewodniczącego KRASP na pismo dr E. Jakubiak-Zapalskiej dotyczące 
wykonania prawomocnego wyroku sądu przez rektora UTH w Radomiu, 11 października  

398. Przekazanie min. M. Miłkowskiemu (Podsekretarz stanu w MZ) uwag kilku uczelni 
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do projektu rozporządzenia w 
sprawie praktyki zawodowej w aptece, 11 października 

399. Udział reprezentanta KRASP - rektor E. Żądzińskiej, Przewodniczącej Komisji ds. Nauki 
KRASP w spotkaniu z min. W. Bernackim w sprawie czasopism naukowych, Warszawa, 
MEiN, 12 października 

400. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję 
Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian (formuła hybrydowa, 3.11), 
KRASP-PIK-FRP-SWPS, 12 października 

401. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Kwiatkowskiego (APS) w konferencji Poziom 5. – 
brakujące ogniwo. Propozycje zmian ustawowych, Warszawa, FRP, 13 października 

402. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 4-10., 13 
października 

403. Spotkanie Przewodniczącego KRASP z min. W. Bernackim, Warszawa, MEiN, 13 
października 

404. Udział Przewodniczącego KRASP w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021-
2022/ obchodach Jubileuszu 115-tej rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej, 13 
października; pismo okolicznościowe 

405. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Apelu podpisanego przez działające 
na uczelniach komisje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego inicjatywa Pracownicza w 
sprawie bardzo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, otrzymanego od 
Przewodniczącego Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie 
Wrocławskim, 14 października 

406. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym posiedzeniu RGNiSW, 14 października 
407. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 

w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 15 października 

408. Posiedzenie Komisji Wyborczej KRASP dotyczące wyborów do RGNiSW na kadencję 
2022-2025, 19 października 

409. Udział reprezentanta KRASP – rektor E. Żądzińskiej, Przewodniczącej Komisji ds. Nauki 
KRASP, oraz p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym spotkaniu p. Stephane 
Berghmans, Dyrektorem ds. Badań i Innowacji EUA, 19 października  

410. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w 
Gali Sportu Akademickiego, Gdańsk, 21 października 

411. Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, Uniwersytet Morski w 
Gdyni, 21-23 października 

412. Przekazanie w ramach kategorii – sprawy międzynarodowe – korespondencji otrzymanej 
z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dotyczącej spotkania pt. Defending 
academic freedom by supporting students at risk. Towards a European approach? 
(online, 16.11), 2 listopada 

413. Konferencja pt. „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zamian”, org. 
Komisja ds. spraw Wydawnictw Naukowych działająca przy KRASP, online, 3 listopada 

414. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołów z posiedzeń Prezydium 
i Zgromadzenia Plenarnego KRASP (Gdynia, UMG, 21-23.10), 3 listopada; dokumenty 
zostały udostępnione na witrynie internetowej KRASP  

415. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Raportu Centrum Analiz 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów  pt. Mobbing na uczelniach, 2 listopada 

416. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o Inicjatywie 
Uniwersytetów Europejskich, 4 listopada 

417. Udział pracowników Biura KRASP w zdalnym Seminarium Plany Równości Płci w 
praktyce - Gender Equality Plans, FE Perspektywy, 5 listopada 

418. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 25-31.10, 5 
listopada 
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419. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 8 listopada 

420. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu) odpowiedzi KRASP 
dotyczącej rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1630), 8 listopada 

421. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora J. 
Popiela w wydarzeniu Aeropag Uniwersytetów. Świat w dobie COVID-u. Granice etyczne 
medycyny, Kraków, UJ, 8 listopada 

422. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. M. Jarosińskiej-Jedynak (Sekretarz stanu w 
MFiPR) dotyczące zmiany reprezentanta KRASP w pracach Komitetu Monitorującego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; zgłoszenie prof. K. Wilde (PG), 8 
listopada 

423. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. 
Zasady w spotkaniu z min. W. Bernackim dotyczącym zmian w Ustawie 2.0, 9 listopada 

424. Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów, Warszawa, PW, 9 listopada 
425. Udział reprezentanta KRASP – rektor E. Żądzińskiej, Przewodniczącej Komisji do spraw 

Nauki KRASP, w Networkingowym spotkaniu „Back2Business – Polish Research and 
Innovation”, Bruksela, 9 listopada 

426. Udział Przewodniczącego KRASP w otwarciu Konferencji Jubileuszowej 20-lecie 
Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, online, 9 listopada  

427. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w spotkaniu zorganizowanym w ramach 
spotkań grupy ECAR (Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan - ECAR), Baku, 
9-13 listopada 

428. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji otrzymanej z MEiN 
w sprawie zapewnienia na uczelniach procedur antymobbingowych i 
antydyskryminacych, 10 listopada 

429. Udział reprezentanta KRASP – rektor E. Żądzińskiej, Przewodniczącej Komisji do spraw 
Nauki KRASP, w spotkaniu EUA Innovation event – University innovation as a driver of 
Europe’s twin transition. Presentation of EUA innovation survey findings, Bruksela, 10 
listopada 

430. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 1-7.11, 12 
listopada 

431. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w 
zdalnym plenarnym posiedzeniu Rady Doskonałości Naukowej, 15 listopada 

432. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady w posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz we wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i 
Młodzieży i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 15 listopada 

433. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji nt. VI Polsko-
Francuskiego Forum Nauki i Innowacji (online, 19.11), 15 listopada 

434. Powołanie reprezentanta KRASP – prof. W. Banysia na członka Rady Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej (pismo MEiN), 16 listopada   

435. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 17 listopada 

436. Posiedzenie Komisji do spraw Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, 17 
listopada 

437. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komisji do spraw Akademickich Biur 
Karier działającej przy KRASP, Warszawa, WUM, 17 listopada 

438. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczego KRASP w zdalnym 
posiedzeniu RGNiSW, 18 listopada 

439. Zawiadomienie o wynikach wyborów wybranych przez KRASP kandydatów (Gdynia, 
UMG, 22.10.2021) do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą 
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2025 r., 18 listopada 

440. Spotkanie przedstawicieli Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej KRASP z 
przedstawicielami Polskiej Akcji Humanitarnej pani Janiny Ochojskiej, 19 listopada 
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441. Zdalne spotkanie w sprawie organizacji polskiego stoiska - Expo w Dubaju, KRASP-
KRAUM-NAWA, 19 listopada  

442. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w Gali 
Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes, 20 listopada 

443. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w 
Konferencji Jubileuszowej  z okazji 15-lecia Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz 
uroczystej gali rozdania nagród PRODOK 2021, 20 listopada 

444. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w spotkaniu zorganizowanym w ramach 
spotkań grupy ECAR (Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan - ECAR), 
Paryż, 21-25 listopada 

445. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 8-14.11, 22 
listopada 

446. Ankieta szczepionkowa wśród studentek i studentów, 22-30 listopada; wyniki ankiety z 
3.12. zostały opublikowane w mediach społecznościowych KRASP 

447. Zgłoszenie przedstawicieli KRASP: prof. A. Kraśniewskiego (PW), prof. D. Piotrowskiej 
(PŁ), J. Urbanik (UW), prof. E. Chmieleckiej (SGH) do prac w Zespole Ministra ds. 
mikrokwalifikacji (MEiN), 23 listopada 

448. Udział reprezentanta KRASP – A. Zarzyckiej (UW) w posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 23 listopada   

449. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji, otrzymanej z 
Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącej Letniego Międzynarodowego Spotkania 
Naukowego (Peru, 2-4.01.2022), 23 listopada  

450. Udział Przewodniczącego KRASP, grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz 
pracowników Biura KRASP w Konferencji LUMEN 2021, 23-24 listopada 

451. Zdalne posiedzenie Komisji do spraw Akredytacji i Rankingów KRASP, 24 listopada 
452. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 15-21.11, 24 

listopada 
453. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o propozycjach działań 

Zespołu Bolońskiego KRASP na rzecz uczelni członkowskich, 24 listopada 
454. Udział Przewodniczącego KRASP w Konferencji Horyzont Innowacji, Warszawa, NCBiR, 

25 listopada 
455. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP listu Rady Szkolnictwa Wyższego i 

Nauki oraz KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie organizacji protestu na uczelniach, 
związanego z brakiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni oraz niskim 
finansowaniem szkolnictwa wyższego i nauki, 25 listopada 

456. Zdalne posiedzenie Komisji do spraw Nauki KRASP, 25 listopada 
457. Udział pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w zdalnym posiedzeniu regionalnych 

koordynatorów monitorujących sytuację epidemiczną na uczelniach, 26 listopada; 
komunikat po spotkaniu został przesłany do wiadomości rektorów uczelni członkowskich 
KRASP 30.11.  

458. Posiedzenie Komisji do spraw Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 
Kraków, UJ, 26 listopada 

459. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 26 listopada 
460. Posiedzenie KRUPed, Obchody 30-lecia Konferencji, APS w Warszawie, 29 listopada 
461. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na seminarium KRASP 

Społeczne i prawne aspekty uchodźstwa (online, 6.12), 30 listopada 
462. Przekazanie rektorom uczelni KRASP informacji z MEiN w sprawie zaleceń dotyczących 

kontaktów z przedstawicielami Ambasady Republiki Białorusi w Warszawie w związku z 
sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, 1 grudnia 

463. Pismo Przewodniczącego KRASP do min. M. Jarosińskiej-Jedynak (Sekretarz stanu w 
MFiPR) w sprawie dedykowania środków UE w ramach osi V Programu Fundusze 
Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 na systemy 
informatyczne zarządzania uczelniami wyższymi oraz procesy konsolidacji w uczelniach, 
1 grudnia; pismo zostało przesłane również min. P. Czarnka 

464. Spotkanie Kierownictwa KRASP z min. P. Czarnkiem, 2 grudnia 
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465. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 2 grudnia 

466. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca szefa Kancelarii Sejmu) uwag Konferencji 
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych działającej w ramach KRASP do 
rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych, 2 grudnia 

467. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o wejściu w życie z 
dniem 19.11. rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej, 2 grudnia 

468. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnej konferencji Uczelnie badawcze 2021-2031: 
finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie, UAM, 3 grudnia 

469. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 22-28.11, 3 
grudnia 

470. Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Gliwice, PŚl, 3-4 
grudnia 

471. Seminarium KRASP pt. Społeczne i prawne aspekty uchodźstwa, online, 6 grudnia 
472. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołu ze zdalnego posiedzenia 

Prezydium KRASP (26.11), 7 grudnia; dokumenty zostały udostępnione na witrynie 
internetowej KRASP  

473. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 29.11.-5.12, 9 
grudnia 

474. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora M. Zasady oraz Honorowego 
Przewodniczącego KRASP w zdalnym posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, 9 grudnia 

475. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 10 grudnia 

476. Zdalne spotkanie Zespołu do spraw Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP oraz 
Zespołu doradczego do spraw inicjatywy UE „Uniwersytety Europejskie” MEiN, 10 
grudnia 

477. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w zdalnym spotkaniu EUA, w ramach projektu 
EUA NEWLEAD Innovative  Leadership  and  Change  Management  in  Higher  
Education,10 grudnia 

478. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z Ambasady 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na temat gwarancji rządu 
brytyjskiego do Horyzontu Europa, 10 grudnia 

479. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji przesłanej przez Zespół 
do spraw Europejskich Sieci Uniwersyteckich KRASP o konkursach Komisji Europejskiej 
na finansowanie uniwersytetów europejskich, 13 grudnia 

480. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o powołaniu sekretariatu 
wspierającego pobyt Afgańczyków w Polsce, 14 grudnia 

481. Udział reprezentanta KRASP – rektor B. Marcinkowskiej (APS w Warszawie) w 
posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej, 14 
grudnia 

482. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP w EUA-SG Coffee Chat, 14 grudnia  
483. Poparcie KRASP dla listu otwartego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego skierowanego do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sytuacji związanej z 
nauczaniem fizyki w polskich szkołach, 15 grudnia 

484. Poparcie KRASP dla stanowiska European University Association (EUA) w sprawie 
pełnej integracji Szwajcarii w ramach programów Horizon EU i EU Erasmus+, 15 grudnia 

485. Przekazanie min. D. Salamończykowi (Z-ca szefa Kancelarii Sejmu) uwag KRASP do 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych 
ustaw, 15 grudnia  

486. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Stanowiska Parlamentu Studentów 
RP w sprawie likwidacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, 16 grudnia 
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487. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP wyników badań dotyczących 
indywidualizacji programu studiów w ramach zadania zleconego Parlamentu Studentów 
RP przez MEiN, 16 grudnia 

488. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 6-12.12, 16 
grudnia 

489. Udział Przewodniczącego KRASP w zdalnym posiedzeniu Zespołu do spraw 
wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, 16 grudnia 

490. Udział p.o. Sekretarz Generalnej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej 
w zdalnym posiedzeniu regionalnych koordynatorów monitorujących sytuację 
epidemiczną na uczelniach, 17 grudnia 

491. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - członkiem zwyczajnym Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, 22 grudnia  

492. Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 23 grudnia 
493. Uchwała Prezydium KRASP w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i 

szkolnictwa wyższego w Polsce, 23 grudnia 
494. Odpowiedź Przewodniczącego KRASP na pismo rektora Z. Gacionga (WUM) w sprawie 

pytań egzaminacyjnych, ich ochrony i ewentualnego udostępniania, 23 grudnia 
495. Cykliczny raport z rozwoju sytuacji epidemicznej na uczelniach za okres 13-19.12, 24 

grudnia 
496. Zgłoszenie reprezentanta KRASP - rektora A. Rokity (AWF we Wrocławiu) do 

reprezentowania KRASP w Polskim Komitecie Olimpijskim,  27 grudnia 
497. Przekazanie min. P. Czarnkowi odpowiedzi KRASP, w tym Zespołu Koordynacyjnego  do 

spraw ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczącej projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 27 grudnia 
 

 
 
 

 


