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I.

Wstęp

Rok 2017 był drugim kolejnym, a pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania władz
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybranych na kadencję 2016-2020
podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP w czerwcu 2016 r. Uformowany w
roku 2016 skład Prezydium KRASP przedstawiono w załączniku 1, zaś skład komisji stałych,
komisji powołanych na okres jednej kadencji, Zespołu Bolońskiego oraz Komitetu Dobrych
Praktyk, ustalony w wyniku kolejnych decyzji Prezydium, które miały miejsce w drugiej
połowie roku 2016 oraz w roku 2017, a także skład Komisji Rewizyjnej oraz innych
podmiotów działających w ramach KRASP – w załączniku 2.
W roku 2017 status uczelni członkowskiej KRASP nadano Wyższej Szkole Biznesu w
Dąbrowie Górniczej (uchwała Prezydium z 6 lipca 2017 r.).
W efekcie tej decyzji z końcem roku 2017 status uczelni członkowskiej KRASP miało 108
szkół wyższych, w tym 12 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół wyższych miało status
uczelni stowarzyszonej KRASP. Status uczelni stowarzyszonych KRASP miały również
uczelnie należące do Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ).
Konferencja ta zrzesza 33 uczelnie.
W roku 2017 obchodziliśmy 20. rocznicę utworzenia KRASP. Uroczystą sesję jubileuszową,
upamiętniającą 20. rocznicę utworzenia KRASP, która miała miejsce 8 czerwca, podczas
posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP na Politechnice Wrocławskiej, rozpoczęliśmy
od uczczenia minutą ciszy pamięci prof. Aleksandra Koja – współzałożyciela i pierwszego
Przewodniczącego KRASP, sprawującego tę funkcję w latach 1997-1999. Prof. Aleksander
Koj zmarł 29 grudnia 2016 r. W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 4 stycznia
2017 r. w Krakowie, wzięła udział grupa rektorów uczelni członkowskich KRASP;
przemówienie pożegnalne w imieniu KRASP i RGNiSW wygłosił prof. Jerzy Woźnicki.
Podczas tej uroczystej sesji historię 20-letniej działalności KRASP i dokonania Konferencji
omówili:
- prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący KRASP w kadencji 1999-2002), który
skoncentrował swoją prezentację na działalności KRASP w kraju,
- prof. Wiesław Banyś (Przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016), który omówił
działalność Konferencji z perspektywy międzynarodowej.
Swoje refleksje związane ze sprawowaniem funkcji Przewodniczącego KRASP przedstawili
następnie:
- prof. Franciszek Ziejka (Przewodniczący KRASP w kadencji 2002-2005),
- prof. Tadeusz Luty (Przewodniczący KRASP w kadencji 2005-2008),
- prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Przewodnicząca KRASP w kadencji 2008-2012).
Przedstawiciele licznych instytucji i organizacji w swoich wystąpieniach oraz przesłanych
okolicznościowych pismach gratulacyjnych podkreślali istotne dokonania i osiągnięcia
KRASP. Za przekazane obserwacje, gratulacje i życzenia podziękował, uzupełniając je
swoimi refleksjami, pełniący obecnie funkcję Przewodniczącego Konferencji rektor Jan
Szmidt.

II.

Charakter i główne kierunki działalności KRASP

Podstawowe formy działalności
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, będąca – zgodnie z postanowieniami
Statutu – przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie
szkolnictwa wyższego i nauki, prowadziła w roku 2017, tak jak w poprzednich latach,
działania na rzecz uczelni akademickich, zabierając głos w sprawach istotnych dla
środowiska akademickiego. Opinie Konferencji były przedstawiane w formie uchwał i
stanowisk 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 oraz przez 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. W
roku 2017 odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego oraz 4 posiedzenia
Prezydium (załącznik 3). O wadze tych sześciu posiedzeń świadczy m.in. uczestnictwo w
trzech z nich Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.
Oficjalne dokumenty – uchwały, stanowiska i apele, będące wynikiem działalności
Zgromadzenia Plenarnego KRASP i Prezydium KRASP w roku 2017 są wymienione w
załączniku 4.
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 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 ciała
funkcjonujące w strukturze KRASP wymienione w załączniku 2. Na posiedzeniu Prezydium
KRASP, które odbyło się 7 lipca, informacje o działaniach podjętych przez poszczególne
komisje przedstawili ich przewodniczący. Informacje o działalności oraz inne materiały
dotyczące poszczególnych komisji są umieszczone na witrynie KRASP. Wybrane aspekty
działalności niektórych komisji będą przedstawione w dalszej części sprawozdania.
Główne kierunki działalności
Działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w roku 2017 obejmowała
przede wszystkim realizację zadań statutowych, w szczególności – kontynuowanie działań
uznanych za priorytetowe w kadencji 2016-2020. Podjęta na posiedzeniu Prezydium KRASP
17 listopada 2016 r. uchwała rozszerzyła i nieco zmodyfikowała przyjęte w poprzedniej
kadencji ustalenia dotyczące priorytetowych obszarów działalności Konferencji, definiując je
w następujący sposób:
- działania na rzecz nadania edukacji (w tym szkolnictwu wyższemu), nauce i kulturze
odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów społeczno-gospodarczych i stworzenie im
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– przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali
realizowanych zadań – właściwych warunków rozwoju, gwarantujących:
- wysoką jakość kształcenia studentów i ich właściwe przygotowanie do
funkcjonowania w zorientowanym na wiedzę społeczeństwie obywatelskim,
- godny status i warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników
uczelni, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wzrostu realnych wynagrodzeń;
śledzenie i komentowanie projektów we wszystkich fazach procesu tworzenia nowych
aktów prawnych oraz składanie własnych propozycji rozwiązań legislacyjnych
dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza w związku z przygotowywaniem
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym;
zdecydowane poprawienie skuteczności procesów komunikacji społecznej w poczuciu
odpowiedzialności za kształcenie przyszłych pokoleń oraz upowszechnianie przesłania o
kluczowym znaczeniu nauki i szkolnictwa wyższego dla rozwoju kraju;
działania na rzecz podtrzymywania etosu akademickiego oraz promocji zasad etyki
zawodowej i dobrych praktyk w uczelniach,
umacnianie pozycji KRASP w kraju i za granicą; budowanie prestiżu KRASP w opinii
publicznej oraz wśród polityków;
wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a
zwłaszcza integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w
ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni
Badawczej, m.in. przez działania na rzecz powołania Polskiej Agencji Wymiany
Akademickiej;
podejmowanie i wspieranie inicjatyw – w zakresie kształcenia i badań naukowych –
zmierzających do zintegrowania uczelni akademickich z otoczeniem społecznogospodarczym, zwłaszcza przez realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych
wspierających proces rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
działania na rzecz uczelni członkowskich, m.in. w zakresie zapewnienia rektorom i innym
członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego,
szkoleniowego i doradczego,
pozyskiwanie odpowiednich środków umożliwiających profesjonalną realizację ww.
zadań.

Istotnym, nowym zadaniem KRASP uwidocznionym na tej liście stało się pozyskiwanie
odpowiednich środków umożliwiających realizację coraz szerszego spektrum innych zadań.
Mimo podniesienia – dla dużej grupy uczelni członkowskich - wysokości składki
członkowskiej, wynikający stąd przyrost rocznych przychodów w roku 2017 był niewielki (55
550 zł), co związane było przede wszystkim ze zmniejszeniem się liczby studentów, a w
konsekwencji – wysokości składki wielu uczelni. Zmusza do podjęcia działań, które
doprowadziłyby do uzyskania równowagi budżetu i stworzyły możliwości rozwoju Konferencji.
Podjęto w związku z tym rozmowy z MNiSW w sprawie wsparcia działalności KRASP,
zwłaszcza w sytuacji, gdy Konferencja „wyręcza” MNiSW w realizacji niektórych zadań
(związanych w szczególności z promocją polskiego szkolnictwa wyższego za granicą).
Rozmowy te nie przyniosły jednak – jak dotychczas – oczekiwanych efektów.
W dalszej części sprawozdania omówione zostaną zrealizowane w roku 2017
przedsięwzięcia związane z określonymi przez Prezydium priorytetowymi kierunkami
działalności i innymi zadaniami.
Występujące w tekście daty, jeśli ograniczają się do podania dnia i miesiąca, odnoszą się do
roku 2017.
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III.

Działalność na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa wyższego, nauki i
kultury

Działania na rzecz określenia zasadniczych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki
i kultury
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w całym, niemal dwudziestoletnim
okresie swojego funkcjonowania wielokrotnie inicjowała i angażowała się w przedsięwzięcia
reformatorskie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Efektem naszych działań było
m.in. przyjęcie przez KRASP w roku 2009 projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego:
2010-2020”, a w roku 2015 „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”
opracowanego na zlecenie KRASP przez Fundację Rektorów Polskich.
W roku 2017 zasadnicze wyzwania w tym obszarze działalności pojawiły się w związku z
prowadzonymi przez MNiSW pracami zmierzającymi do opracowania projektu nowej ustawy
zmieniającej – w intencji jej twórców – w istotny sposób funkcjonowanie systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, tzw. ustawy 2.0, której uchwalenie i wejście w życie zaplanowano na rok
2018.
Działania KRASP związane z ustawą 2.0 obejmowały:
- działania własne KRASP, prowadzone także we współpracy z innymi podmiotami,
- udział w przedsięwzięciach organizowanych przez MNiSW.
Merytorycznym zapleczem działań własnych KRASP związanych z ustawą 2.0 stała się
powołana na okres kadencji 2016-2020 Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP. Zasadniczym zadaniem Komisji, zgodnie z propozycją jej
przewodniczącego, prof. Jerzego Woźnickiego, zaakceptowaną przez Zgromadzenie
Plenarne KRASP w listopadzie 2016 r., było opracowanie – w oparciu o wyniki odpowiednich
badań analitycznych i ankietowych – dokumentów zawierających m.in. propozycje regulacji o
strategicznym znaczeniu i propozycje tekstu wybranych rozdziałów nowej ustawy.
W ramach Komisji działały dwa zespoły, w skład których weszli także eksperci delegowani
przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Zespół Konsultantów i Zespół
Redakcyjny. Komisja działała przy wsparciu finansowym uczelni członkowskich KRASP oraz
organizacyjnym Fundacji Rektorów Polskich.
W roku 2017 odbyło się sześć 3-dniowych i jedno 4-dniowe posiedzenia wyjazdowe Zespołu
Redakcyjnego, na których Zespół opracowywał projekty raportów do przedstawienia
Zespołowi Konsultantów. W okresie od marca do grudnia odbyło się też 5 posiedzeń całej
Komisji, w tym jedno wspólne posiedzenie z Komisją ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
KRASP.
Efektem prac Komisji było łącznie 9 opracowań (ponad 500 stron tekstu):
- Raport nr 1, zawierający wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy
2.0,
- Raport nr 2 i Raport nr 3, zawierające proponowany układ treści nowej ustawy oraz
najważniejsze propozycje legislacyjne w formie w pełni zredagowanej, wybranych
fragmentów przyszłej ustawy
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Raport nr 4 (w czterech częściach), zawierający wybrane propozycje zmian w tekście
publikowanych przez MNISW kolejnych wersji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz ustawy,
- Raport nr 5, zawierający harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z
wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wykaz
proponowanych zmian do projektu Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
- Raport nr 6, zawierający zbiór poprawek uznanych za najważniejsze w rządowym
projekcie przekazanym do prac w Parlamencie,
przy czym Raporty nr 4 część IV, Raport nr 5 oraz Raport nr 6 ukazały się już w roku 2018
(odnosiły się do projektów opublikowanych 22 stycznia 2018 r., a ostatni z nich – do projektu
z 26 marca 2018 r.).
Raporty opracowano z uwzględnieniem uwag członków KRASP oraz opinii poszczególnych
Komisji KRASP; uwagi takie zbierała i scalała Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
KRASP.
Wszystkie raporty Komisji zostały opublikowane na stronach www KRASP i Fundacji
Rektorów Polskich, przekazane min. Jarosławowi Gowinowi, rektorom uczelni członkowskich
KRASP oraz Przewodniczącemu Rady NKN – prof. J. Górniakowi. Ich zasadnicze tezy
zostały także omówione w artykułach zamieszczonych w Forum Akademickim.
Sprawozdania z przebiegu prac Komisji, odnoszące się do treści kolejnych raportów, były też
prezentowane na odbywających się w roku 2017 i na początku roku 2018 posiedzeniach
Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP.
Wyniki prac Komisji stały się podstawą do przyjęcia przez statutowe organy KRASP
oficjalnych dokumentów dotyczących ustawy. W roku 2017 przyjęto:
- Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie podstawowych wniosków z dyskusji nad
założeniami Ustawy 2.0, przyjęte w trybie korespondencyjnym 6 września,
- Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie projektu ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, przyjęta 13 października 2017 r.
Zgromadzenie podejmowało też decyzje kierunkowe odnośnie do przebiegu prac
związanych z ustawą. W szczególności 13 października przyjęło plan dalszych działań,
określający podział zadań między poszczególne komisje KRASP w zakresie analiz,
opiniowania i proponowania poprawek do projektu Ustawy
Zbiorcze zestawienie uwag, przygotowane przez Komisję ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP na podstawie uwag nadesłanych przez konferencje poszczególnych
typów uczelni, komisje KRASP, uczelnie członkowskie KRASP oraz indywidualne opinie
członków społeczności akademickiej, zostało przekazanie min. Jarosławowi Gowinowi 19
października – niecały tydzień po posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w Toruniu.
Inną formę aktywności KRASP w związku z Ustawą 2.0 stanowił udział w przedsięwzięciach
organizowanych przez MNiSW.
Przedstawiciele Konferencji aktywnie uczestniczyli w działaniach związanych z
przygotowaniami do Narodowego Kongresu Nauki (NKN). W składzie Rady Kongresu
znaleźli się członkowie Prezydium KRASP: prof. Jan Szmidt (Przewodniczący KRASP) prof.
Wiesław Banyś (Honorowy Przewodniczący KRASP), prof. Wojciech Nowak i prof. Jerzy
Woźnicki. Weszli oni w skład kilku z 9 powołanych zespołów roboczych, pełniąc funkcje
koordynatorów dwóch z tych zespołów: Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej
(prof. Wiesław Banyś) oraz Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (prof. Jerzy
Woźnicki).
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Członkowie Rady NKN, a także inni rektorzy uczelni członkowskich KRASP brali aktywny
udział w zorganizowanych w ramach przygotowań do NKN konferencjach programowych,
których gospodarzami były uczelnie członkowskie KRASP. W roku 2017 odbyło się 6 takich
konferencji:
- Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej, 26-27 stycznia, Uniwersytet Śląski,
- Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych, 23-24 lutego, Uniwersytet A.
Mickiewicza w Poznaniu (konferencja zorganizowana we współpracy z PAN),
- Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość
kształcenia?, 29-30 marca, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
- Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian, 2627 kwietnia, Politechnika Gdańska,
- Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, 25-26 maja, Politechnika Łódzka (we
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim),
- Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym, 19-20 czerwca, Uniwersytet Warszawski,
a także w samym Narodowym Kongresie Nauki – konferencji „Konstytucja dla nauki –
zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym”, 19-20 września w Krakowie.
Działania KRASP związane z pracami nad Ustawą 2.0, w tym
- prace Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego i innych komisji
KRASP,
- dyskusje z udziałem min. Jarosława Gowina na posiedzeniach Zgromadzenia
Plenarnego i Prezydium KRASP,
- oficjalne dokumenty i inne materiały przekazane do MNiSW,
- wkład przedstawicieli KRASP w prace zespołów programowych NKN oraz w dyskusje na
konferencjach programowych NKN i na wieńczącym ten cykl konferencji Kongresie,
- spotkania Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego RGNiSW z min. Jarosławem
Gowinem (notatki z takich spotkań były przekazywane rektorom uczelni członkowskich
KRASP),
przynosiły konkretne efekty – treść kolejnych projektów Ustawy ewoluowała w kierunku
zgodnym z postulatami KRASP
Jako spektakularny przykład wpływu KRASP na kształt projektu Ustawy 2.0 można podać
spotkanie Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego RGNiSW z min. Jarosławem
Gowinem 13 września – tuż przed Narodowym Kongresem Nauki. Podczas tego spotkania
dokonano uzgodnień, w efekcie których MNiSW dokonało kilku kluczowych – z punktu
widzenia KRASP – zmian w projekcie przygotowanym do przedstawienia na NKN.
Z analiz przeprowadzanych przez przewodniczącego Komisji ds. Strategicznych Problemów
Szkolnictwa Wyższego (rezultaty tej analizy zostały przedstawione w Raporcie nr 4 – część
IV oraz Raporcie nr 6) wynika, że stopień uwzględnienia kluczowych propozycji Komisji,
będących w istocie postulatami KRASP, odnoszących się do projektu Ustawy
przedstawionego na Narodowym Kongresie Nauki oraz do projektu ogłoszonego w styczniu
2018 r. w kolejnych projektach Ustawy wynosi ponad 50%.
Obok wkładu w proces kształtowania projektu ustawy 2.0 (ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz związanej z nią ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce) KRASP była zaangażowana w działania prowadzące do
przygotowywania kluczowych rozporządzeń związanych z nową ustawą, w tym –
przygotowania wspólnie z CK, RGNiSW i KEJN projektu rozporządzenia określającego nową
klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych.
W pracach nad Ustawą 2.0 i związanymi z nią aktami wykonawczymi kluczowe jest
wzajemne zaufanie i próba osiągnięcia konsensusu. W związku z tym wskazywaliśmy, że
niektóre działania legislacyjne (nagła zmiana zasad wyboru Przewodniczącego CK,
inicjatywy poselskie dezorganizujące porządek prawny w systemie szkolnictwa wyższego)
podważają zaufanie środowiska akademickiego do działań resortu.
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Działania na rzecz odpowiedniego ukształtowania innych aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Niezależnie od prac nad projektem Ustawy 2.0 MNiSW, a także inne podmioty przedkładały
projekty aktów prawnych dotyczących ważnych z punktu widzenia uczelni sfer działania
systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nakładało to na KRASP obowiązek śledzenia tych
projektów i odpowiedniego reagowania.
Udział w procesie związanym z przygotowaniem projektu Ustawy 2.0 stanowił oczywiście
jedynie jeden aspekt prowadzonej przez KRASP w roku 2017 działalności opiniodawczej.
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 niektórych przypadkach
projekty aktów prawnych dotyczących ważnych z punktu widzenia uczelni sfer
funkcjonowania państwa nie trafiały do KRASP, co nakładało na nas dodatkowy obowiązek
śledzenia tych projektów i odpowiedniego reagowania.
W roku 2017 przygotowaliśmy łącznie 69 opinii odnoszących się do projektów aktów
prawnych (załącznik 5).
Projekty opinii przygotowywały najczęściej komisje stałe (w wielu przypadkach – więcej niż
jedna komisja), a poza tym – konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni lub
indywidualni eksperci. Projekty ustaw, będące często inicjatywami poselskim, opiniowała
najczęściej Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych. W związku z dużą aktywnością
legislacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej szczególnie dużo pracy miała w roku 2017
Komisja ds. Kształcenia.
Przygotowane opinie przekazywane były jako opinie KRASP, opinie komisji lub opinie
konferencji rektorów uczelni określonego typu.
Opinie – obok projektów kluczowych ustaw określających zasady funkcjonowania systemu
szkolnictwa wyższego i nauki (ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawa –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – dotyczyły m.in.
projektów następujących, istotnych dla funkcjonowania uczelni aktów prawnych:
- projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
- projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli,
- projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
- projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym,
- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej,
- projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
- projekt ustawy o ochronie danych osobowych,
- projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
W związku z prowadzoną działalnością opiniodawczą przedstawiciele KRASP brali aktywny
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
Zasadniczym warunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury jest odpowiedni
poziom finansowania tych obszarów działalności państwa ze środków publicznych.
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Dlatego w trakcie dyskusji nad projektem Ustawy 2.0 przedstawiciele KRASP wielokrotnie
podkreślali, że warunkiem efektywnego wdrożenia nowych regulacji oraz osiągnięcia celów
sformułowanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przedstawionym przez
Premiera Mateusza Morawieckiego, jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania nauki i
szkolnictwa wyższego, zapowiadane przez ministra Jarosława Gowina.
Podjęte w roku 2017 przez KRASP starania o zapewnienie odpowiedniego poziomu
finansowania szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, w tym odpowiedniego kształtu budżetu
państwa na rok 2018 objęły m.in. następujące działania:
- udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i
Młodzieży, 5 lipca, poświęconym m.in. środowiskowej debacie o najważniejszych
wyzwaniach nauki i szkolnictwa wyższego,
- wspólne Stanowisko Prezydium KRASP, Prezydium PAN oraz Prezydium RGNiSW z
dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu
finansowania nauki oraz szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.
Działania te przyniosły dość ograniczony efekt; budżet nauki oraz szkolnictwa wyższego na
rok 2018 został zwiększony w porównaniu z rokiem poprzednim, lecz na pewno w stopniu
niesatysfakcjonującym ani środowisko akademickie, ani kierownictwo MNiSW. Sytuację
uczelni poprawiła możliwość pozyskania dodatkowych środków służących wprowadzaniu
zmian prorozwojowych w ogłoszonych w roku 2017 przez NCBiR w ramach PO WER
konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni.
Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania uczelni, przedmiotem troski
KRASP jest zapewnienie godnego statusu i warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich
i innych pracowników uczelni, co wiąże się z koniecznością zagwarantowania
odpowiedniego poziomu wynagrodzeń. W tym kontekście nasze zaniepokojenie wzbudziło
stosowanie nowych przepisów dotyczących 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przez
pracowników uczelni. 19 grudnia przekazaliśmy min. Jarosławowi Gowinowi wniosek o
wydanie przez Ministra Finansów – z urzędu – ogólnej interpretacji prawa podatkowego w
zakresie stosowania przepisu art. 22 ust. 9b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych do niektórych przychodów pracowników nauki. W odpowiedzi na stronie www
MNiSW opublikowane zostały wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tej sprawie oraz
komunikat MNiSW „Nowe zasady korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów”, o
czym niezwłocznie powiadomiliśmy rektorów.
Działalność interwencyjna zmierzająca do eliminowania przepisów i decyzji utrudniających
funkcjonowanie i rozwój uczelni
Istotnym obszarem działalności KRASP w roku 2017 było – tak jak w poprzednich latach –
podejmowanie działań, często o charakterze interwencyjnym, zmierzających do usuwania
eliminowania przepisów i decyzji utrudniających funkcjonowanie, w szczególności efektywną
gospodarkę finansową, i rozwój uczelni.
Taki charakter miał wniosek w sprawie zmian sposobu rozliczania kosztów pośrednich w
grantach FNP w ramach działania 4.4 PO IR, sformułowany w formie stanowiska Prezydium
KRASP z 13 stycznia 2017 r., które zostało przekazane Prezesowi Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej.
Przykładem zakończonych sukcesem działań o charakterze interwencyjnym było pismo
wystosowane 10 lipca do min. Jarosława Gowina, dotyczące przesunięcia terminu składania
wniosków w ogłoszonych przez NCBiR konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni.
Istotnym zadaniem KRASP jest przeciwdziałanie próbom nakładania na uczelnie
dodatkowych obowiązków o charakterze biurokratycznym.
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Interweniowaliśmy zatem w związku z wystosowaną w listopadzie prośbą MNiSW o
przekazanie przez uczelnie danych dotyczących nakładów na działalność naukową i
dydaktyczną oraz liczbie studentów w podstawowych jednostkach organizacyjnych, które to
dane miałyby posłużyć Ministerstwu do wyznaczenia współczynników kosztochłonności
kierunków studiów oraz działalności naukowej prowadzonej w poszczególnych dyscyplinach
naukowych i artystycznych.
Podobny w swej istocie cel – przeciwdziałanie zbędnym czynnościom o charakterze
biurokratycznym – miało stanowisko Prezydium KRASP z 13 lutego 2017 r. w sprawie zajęć
z zakresu gender studies, stanowiące reakcję na kierowane do uczelni publicznych prośby
Fundacji Życie i Rodzina o przekazanie szczegółowych danych na temat zajęć z zakresu
gender studies oraz nazwisk osób prowadzących te zajęcia.
Problemy były też przedmiotem „interpelacji” adresowanych do obecnego na posiedzeniach
Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium min. Jarosława Gowina. Przykładowo, na
posiedzeniu Prezydium, które miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
zwróciliśmy uwagę na problemy uczelni artystycznych wynikające ze zmian dokonanych w
systemie gromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny parametrycznej
jednostek naukowych, które to zmiany zobowiązywały uczelnie do uzupełnienia w trybie
pilnym wcześniej wprowadzonych szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć
pracowników naukowo-dydaktycznych.
Podejmowane przez KRASP działania, zwłaszcza o charakterze interwencyjnym, nie zawsze
prowadziły do osiągnięcia zamierzonego celu. Przekazywane oficjalnie opinie KRASP nie
pozostają jednak bez odpowiedzi. Otrzymujemy z MNiSW i innych instytucji obszerne pisma
wyjaśniające powody podjęcia niekorzystnych – z naszego punktu widzenia – decyzji.
Wyjaśnienia takie przekazujemy, oczywiście, do wiadomości rektorów.
Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych
Systematyczne działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia prowadzi
ustanowiona w roku 2012, działająca pod patronatem KRASP, Fundacja na rzecz Jakości
Kształcenia.
Jedną z form działalności Fundacji jest organizowanie seminariów szkoleniowych
przeznaczonych dla społeczności akademickiej uczelni członkowskich KRASP. 18 września
w gościnnych murach UW odbyło się zorganizowane przez Fundację seminarium „Jak
rzeczywiście doskonalić jakość? Dobre praktyki”.
Bardzo dobrze układa się współpraca KRASP z Polską Komisją Akredytacyjną (PKA). Nowe
kierownictwo PKA konsekwentnie realizuje zmiany w modelu funkcjonowania PKA w
kierunku zgodnym ze sformułowanym przez KRASP postulatem nadania akredytacji takiej
formy, która służyć będzie przede wszystkim promowaniu najlepszych rozwiązań i sprzyjać
rozwojowi kultury jakości kształcenia, w duchu przyjętej w roku 2015 nowej wersji
„Standardów i wskazówek dotyczących zapewniania jakości w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego” (European Standards and Guidelines – ESG).
Przewodniczący PKA, prof. Krzysztof Diks, był gościem obu posiedzeń Zgromadzenia
Plenarnego KRASP.
Tak jak w poprzednich latach, jesienne posiedzenie Zgromadzenia stało się okazją do
wręczenia przez Przewodniczącego PKA specjalnych dyplomów rektorom uczelni
prowadzących programy kształcenia, które uzyskały wyróżniającą ocenę PKA.
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W latach 2014-2016 KRASP uczestniczyła w realizacji koordynowanego przez PKA projektu
Enhancing Internal Quality Assurance Systems (EIQAS), finansowanego z programu
Erasmus+. W projekcie tym uczestniczyły instytucje z czterech krajów: Polski, Bułgarii,
Portugalii i Słowenii. Głównym celem projektu było porównanie i ulepszenie wewnętrznych
systemów zapewniania jakości kształcenia w uczelniach poprzez wymianę doświadczeń, a
także rozwój i upowszechnianie dobrych praktyk oraz zwiększenie świadomości znaczenia
ww. systemów wśród studentów i pracowników, w duchu nowej wersji ESG. W lutym 2017
roku reprezentanci KRASP wzięli czynny udział w seminarium upowszechniającym wyniki
osiągnięte w ramach tego projektu, które miało miejsce w Warszawie.
Jako formę działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia można też potraktować
podpisanie „Porozumienia na rzecz budowy polskiej platformy powszechnie dostępnych
otwartych kursów on-line”. Partnerem KRASP w tym Porozumieniu jest Fundacja Młodej
Nauki. Porozumienie ma formułę otwartą; mogą do niego przystąpić – za zgodą obu
partnerów – inne podmioty spełniające określone w Porozumieniu warunki.
Podnoszenie jakości badań naukowych wymaga z kolei wykorzystania możliwości
związanych z „otwartą nauką”. Prezydium postanowiło zainicjować działania służące
propagowaniu idei otwartej nauki i podnoszeniu w społeczności uczelni akademickich
stopnia zrozumienia problemów związanych z korzystaniem z możliwości stwarzanych przez
cyfryzację nauki, zwracając uwagę na przedłożony przez powołany przez MNiSW zespół
ekspertów, w skład którego wchodził reprezentujący KRASP prof. Marek Niezgódka, raport
śródokresowy na temat „otwartego dostępu”. Prezydium przyjęło też stanowisko w sprawie
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku
cyfrowym, której projekt zawiera regulacje stwarzające zagrożenie dla rozwoju nauki.
Stanowisko to zostało przekazane w szczególności posłom reprezentującym nasz kraj w
Parlamencie Europejskim.
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.
Działając na rzecz interesu publicznego przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich
KRASP podjętą 10 stycznia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałę w sprawie
poszanowania ładu demokratycznego w Polsce, zawierającą m.in. apel o:
- przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartość wymiany opinii, w której
będzie respektowana wolność słowa i odpowiedzialność za słowo, a racjonalność
argumentów weźmie górę nad argumentami siły,
- stanowienie prawa w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne z poszanowaniem
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- poszanowanie niezawisłości instytucji sądowych, które są gwarantem bezstronnej oceny i
respektowania prawa,
proponując, aby poparcie tej uchwały lub przyjęcie podobnego stanowiska było kwestią
decyzji senatów poszczególnych uczelni.
Jednoznaczne stanowisko wobec sytuacji politycznej w kraju zajęliśmy kilka miesięcy
później, kierując 21 lipca Apel Prezydium KRASP do Prezydenta RP, w którym zwracamy się
o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z
Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania i podjęcie wraz ze wszystkimi
środowiskami stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa w naszym kraju.
Dokument ten, wielokrotnie cytowany w mediach, co może być uznane jako docenienie roli,
jaką spełnia KRASP w życiu publicznym.
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Innym przykładem zaangażowania KRASP w sprawy publiczne stanowi podjęta 13
października przez Zgromadzenie Plenarne uchwała wpierająca uchwałę Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych dotyczącą poparcia postulatów Porozumienia
Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
W trosce o rozwój sportu akademickiego skierowaliśmy do Ministra Sportu i Turystyki
wniosek o dofinansowanie ze środków centralnych aktywności drużyn akademickich
występujących w rozgrywkach lig państwowych. Inicjatywa ta nie przyniosła jednak
oczekiwanych rezultatów.
W związku z organizowanymi 22 kwietnia (w Dniu Ziemi) w wielu miastach na całym świecie
Marszami dla Nauki (inicjatywą March for Science), których celem jest przypomnienie
rządzącym i opinii publicznej o kluczowej roli nauki dla rozwoju społeczeństw, będących też
wyrazem protestu przeciwko negatywnemu postrzeganiu nauki, dyskredytowaniu, a niekiedy
wręcz negowaniu jej osiągnięć, przekazaliśmy rektorom uczelni członkowskich KRASP
informację na temat Marszu dla Nauki, zwracając się o jej upowszechnienie wśród
społeczności akademickiej.
Obecność KRASP w życiu publicznym przejawia się też w formie uczestnictwa
przedstawicieli Konferencji, na zaproszenie władz państwa, w ciałach doradczych o
charakterze stałym lub okolicznościowym, takich jak powołany przez Prezydenta RP Komitet
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej.
Przedstawiciele Konferencji uczestniczą też w wydarzeniach o charakterze państwowym. W
szczególności, podobnie jak w ubiegłych latach, w roku 2017 delegacja KRASP zaproszona
przez Prezydenta RP do udziału w uroczystościach Święta Niepodległości 11 listopada
złożyła – tak jak delegacje innych znaczących instytucji publicznych – wieniec przed Grobem
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Istotne znaczenie ma też udział przedstawicieli władz KRASP i prezentacja opinii środowiska
akademickiego w licznych wydarzeniach o charakterze gospodarczo-społecznym,
niezwiązanych bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym (Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy,
19-20 października; II Forum Inteligentnego Rozwoju, 23-24 października; Konferencja
Biznes i Edukacja IT – modele przyszłości, 26 października itp.)
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 Nauki i
Szkolnictwa Wyższego 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 2017 bardzo dobrze układała się współpraca KRASP z Radą
Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to naturalne w sytuacji, gdy funkcję
przewodniczącego Rady sprawował prof. Jerzy Woźnicki – jeden z członków Rady
delegowanych przez KRASP. Prof. Jerzy Woźnicki – jako stały gość posiedzeń Prezydium i
Zgromadzenia Plenarnego KRASP – na bieżąco informował rektorów o najważniejszych
działaniach i wynikach prac RGNiSW. Przedstawiciele KRASP, zapraszani na posiedzenia
Rady, mieli natomiast okazję uczestniczyć w toczących się dyskusjach i prezentować na
forum Rady 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, jak opisano wcześniej,
szczególnie istotne w działaniach związanych z Ustawą 2.0.
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Rok 2017 był ostatnim rokiem rozpoczętej 1 stycznia 2014 r. kadencji RGNiSW. Oznaczało
to konieczność przeprowadzenia przez KRASP wyborów członków Rady na kolejną
kadencję. W czerwcu Zgromadzenie Plenarne KRASP przyjęło w formie uchwały zasady i
tryb wyboru przez KRASP członków Rady. W lipcu Prezydium powołało Komisję Wyborczą
KRASP, działającą pod przewodnictwem rektora Stanisława Michałowskiego, złożoną z
kandydatów zaproponowanych przez konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni, a
także podjęło decyzje dotyczące harmonogramu działań i szczegółowych czynności
związanych z wyborami. Ostatecznie, w październiku Zgromadzenie Plenarne spośród
zgłoszonych przez senaty uczelni 62 kandydatów wyłoniło w wyniku wyborów 12 członków
nowej Rady (liczba 12 wynika z podziału między KRASP i KRZaSP puli 14 miejsc w składzie
RGNiSW przypadających nauczycielom akademickim, proporcjonalnie do liczby studentów w
uczelniach członkowskich obu konferencji). Członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w kadencji rozpoczynającej się 1 stycznia 2018 r. zostali wybrani (w kolejności
alfabetycznej):
- prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- prof. Szczepan Biliński, Uniwersytet Jagielloński,
- dr hab. inż. Anna Chrobok, Politechnika Śląska,
- dr hab. Joanna Gotlib, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- prof. Bronisław Marciniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski,
- prof. Tomasz Miczka, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
- prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie,
- prof. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
- prof. Stanisław Winiarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- prof. Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Wśród partnerów KRASP istotną rolę odgrywa też Polska Akademia Nauk. To właśnie
wspólnie z RGNiSW oraz PAN przyjęliśmy wspomniane wcześniej stanowisko w sprawie
konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki oraz szkolnictwa
wyższego z budżetu państwa.
W roku 2017 formuła tradycyjnych, odbywających się co dwa lata spotkań Prezydium
KRASP i Prezydium PAN została rozszerzona – do udziału w spotkaniu zorganizowanym w
lipcu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zostali zaproszeni członkowie
Prezydium RGNiSW. Przedmiotem wspólnych obrad były m.in.:
- problemy bieżącej i przyszłej oceny jednostek naukowych,
- lepsze wykorzystanie możliwości stworzonych przez H2020,
- współpraca instytutów PAN z uczelniami,
- Otwarta Nauka: perspektywa europejska i rekomendacje EUA, kontekst polski,
- promocja nauki – w kraju i za granicą,
- finansowanie badań przedaplikacyjnych.
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 2017 FRP odegrała kluczową rolę w
następujących przedsięwzięciach:
- organizowanie i wspieranie działalności powołanej na okres kadencji 2016-2020 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”.
Przedsięwzięcia te są omówione w innych częściach sprawozdania.
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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 2017,
połączona często z przewidzianymi w porządku obrad wystąpieniami, zaproszonych
przedstawicieli m.in. następujących instytucji i organizacji:
- Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
- Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów,
- Narodowe Centrum Nauki,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Polska Komisja Akredytacyjna,
- Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego Horyzont 2020,
- Parlament Studentów RP,
- Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
- Komitet Polityki Naukowej,
- Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,
- KSN NSZZ “Solidarność”,
- Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia,
- Fundacja Młodej Nauki,
- International Relations Offices (IROs) Forum,
- Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”,
- Forum Akademickie,
Dzięki nawiązanym kontaktom z partnerami biznesowymi udało się nam uzyskać finansowe
wsparcie niektórych realizowanych przez KRASP przedsięwzięć. W kontekście
sygnalizowanej w punkcie II potrzeby pozyskania dodatkowych środków umożliwiających
realizację rozszerzającego się spektrum zadań Konferencji, należy wspomnieć o pozyskaniu
od firmy Philip Morris w grudniu 2017 r. darowizny w wysokości 100 000 zł na działalność
statutową KRASP.
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IV.

Działalność na rzecz uczelni członkowskich

Obok reprezentowania zbiorowych interesów uczelni przez działania na rzecz kształtowania
właściwych rozwiązań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, celem działalności KRASP
jest świadczenie usług swoim członkom – zrzeszonym w Konferencji uczelniom.
W tym punkcie przedstawiono działania mające wymiar krajowy. Inicjatywy o charakterze
międzynarodowym, a w szczególności działania na rzecz promocji polskich uczelni za
granicą, są omówione w kolejnym punkcie.
Świadczenie usług na rzecz uczelni członkowskich jest realizowane m.in. przez regularne
przekazywanie 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 konferencjach, seminariach i innych spotkaniach – w
kraju i za granicą) są rozsyłane przez Biuro KRASP – głównie przy użyciu poczty
elektronicznej – do rektorów uczelni członkowskich i stowarzyszonych (także do rektorów
uczelni członkowskich KRePSZ).
Wszystkie rozsyłane informacje, jak również ogólne informacje o KRASP i działalności
prowadzonej przez Konferencję, są także dostępne na stale rozwijanej i na bieżąco
aktualizowanej witrynie internetowej KRASP (http://www.krasp.org.pl).
W roku 2017 nastąpiła znaczna modernizacja witryny internetowej KRASP, obejmująca m.in.
reorganizację zakładki „Partnerzy” oraz utworzenie nowej zakładki „Zaproszenia”. W tej nowo
utworzonej zakładce można znaleźć m.in. zaproszenia do udziału w konferencjach,
spotkaniach, warsztatach, seminariach i targach edukacyjnych, oferty współpracy, informacje
o konkursach, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej itp. Zaproszenia zostały
zgrupowane w następujących kategoriach:
- sprawy kształcenia,
- sprawy nauki,
- współpraca międzynarodowa,
- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
We wrześniu skierowaliśmy do rektorów, a za ich pośrednictwem także do prorektorów i
innych zainteresowanych osób, zachętę do przeglądania informacji zamieszczanych w tym
nowo utworzonym dziale i korzystania z umieszczonych tam zaproszeń i innych ofert.
Źródłem informacji o KRASP jest także „Informator KRASP – kadencja 2016−2020”.
Informator został opracowany i udostępniony w formie elektronicznej na witrynie internetowej
KRASP w grudniu 2016 r., a początku 2017 r. jego drukowana wersja została wysłana do
rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego,
polityków, przedstawicieli mediów oraz innych osób i instytucji.
Zadaniem KRASP jest także 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 MNiSW oraz innych instytucji
i organizacji. Wiążą się one zwykle w znacznym stopniu z bieżącymi działaniami, w które
zaangażowana jest Konferencja. Protokoły z obrad Zgromadzenia Plenarnego (a także
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Prezydium) oraz przedstawione podczas obrad prezentacje są dostępne na witrynie
internetowej KRASP.
Inicjatywę w tym zakresie podjęła Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej –
nowa, powołana na początku bieżącej kadencji komisja stała KRASP, organizując 10 maja
na Politechnice Warszawskiej, we współdziałaniu z Instytutem Problemów Współczesnej
Cywilizacji, konferencję „Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność
i etos akademicki”.
Działalność KRASP na rzecz uczelni członkowskich wspierają powiązane z KRASP
podmioty.
Przedsięwzięcia KRASP w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności
akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego w roku
2017, tak jak w ubiegłych latach, aktywnie wspierała Fundacja Rektorów Polskich (FRP) i
współdziałający z nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW).
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
2017 zorganizowana została XIX Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie
wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich (Gniew, 4
– 7 czerwca),
Ponadto, 8 września FRP zorganizowała w swej siedzibie doroczne ogólnopolskie
posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW, mające tradycyjnie charakter seminarium
akademickiego z udziałem m.in. nowych fundatorów oraz zaproszonych gości. Posiedzenie
miało tym razem charakter jubileuszowy w związku z 15-leciem działalności FRP-ISW. Z
okazji jubileuszu FRP-ISW Prezes FRP i Dyrektor ISW – prof. Jerzy Woźnicki odebrał liczne
listy gratulacyjne i wiele życzeń. Gratulacje przekazał m.in. obecny na posiedzeniu min.
Jarosław Gowin.
Fundacja Rektorów Polskich organizuje także cykle krótkich, najczęściej jednodniowych
seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych, poświęconych tematom realizowanych projektów,
istotnych z punktu widzenia uczelni. W roku 2017 odbyły się trzy seminaria (20 stycznia, 25
września i 8 grudnia) oraz ogólnopolska konferencja (14 marca), związane z realizacją przez
FRP-ISW wspólnie z Pearson Central Europe projektu „Piąty poziom Krajowych Ram
Kwalifikacji”, dotyczącego różnych form kształcenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji
na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Działalność szkoleniową prowadzi także ustanowiona w roku 2012, działająca pod
patronatem KRASP, Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia. Są one omówione w
podpunkcie dotyczącym działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia i badań
naukowych.
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V.

Działalność międzynarodowa

Obok działań w kraju Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadziła w roku
2017 także ożywioną działalność międzynarodową. W porządku obrad każdego z posiedzeń
Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego znajdowały się liczne pozycje dotyczące spraw
międzynarodowych.
Niektóre z punktów porządku obrad związanych ze sprawami międzynarodowymi miały
charakter informacyjny, inne dotyczyły różnych form działań podejmowanych przez KRASP
na forum międzynarodowym.
Miarą wzrostu liczby spraw związanych z działalnością międzynarodową można uznać,
umieszczanie w porządku obrad posiedzeń Prezydium zamiast pozycji „Informacje
Przewodniczącego” dwóch punktów: „Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP –
sprawy krajowe” oraz „Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy
międzynarodowe”, przy czym sprawy międzynarodowe referował Honorowy Przewodniczący
KRASP – prof. Wiesław Banyś, koordynujący różnorodne działania Konferencji na forum
międzynarodowym.
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 jest
reprezentowany przez:
- prof. Wiesława Banysia – członka 9-osobowego Zarządu EUA (EUA Board), wybranego
w roku 2015 przez Zgromadzenie Ogólne EUA (EUA General Assembly) na czteroletnią
kadencję,
- prof. Stanisława Bieleckiego – reprezentującego KRASP w Radzie EUA (EUA Council).
Ponadto, w dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego (Bergen, 6-7 kwietnia) wzięli
udział rektorzy lub – w ich zastępstwie – prorektorzy uczelni członkowskich EUA (status
członka EUA mają obecnie 34 uczelnie członkowskie KRASP). W posiedzeniach Rady i
Zgromadzenia Ogólnego brali też udział – jako obserwatorzy – Sekretarz Generalny i
Kierownik Biura KRASP.
Przedstawiciele KRASP są też członkami różnych ciał decyzyjnych i doradczych oraz
zespołów eksperckich działających w ramach EUA:
- rektor Lech Dzienis jest członkiem EUA Research Policy Working Group,
- rektor Marcin Pałys jest członkiem Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS3) Expert Group,
- prof. Karol Sztekler jest członkiem UNI-SET Steering Committee.
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-

prof. Marek Niezgódka jest członkiem Science 2.0/Open Science Expert Group; w
grudniu 2016 r. został także zaproszony do prac w EUA High-Level Group on Big Deals
with Publishers,

Dzięki aktywności wyżej wymienionych i innych osób Konferencja nasza 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, w tym do państwowych
wyższych szkół zawodowych zrzeszonych w KRePSZ. 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 koordynowane przez to
Stowarzyszenie. W roku 2017 kontynuowano z udziałem KRASP realizację rozpoczętego w
listopadzie 2015 r. dużego, 3-letniego projektu EFFECT: European Forum for Enhanced
Collaboration in Teaching – a feasibility study. EFFECT jest realizowany w ramach programu
ERASMUS+ przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: 4 organizacje działające na
poziomie europejskim (EUA, ESU, EADTU, ETUCE), 4 konferencje rektorów (Irlandia,
Niemcy, Polska, Węgry), 3 uczelnie (z Finlandii, Łotwy i Portugalii) oraz jedna organizacja
krajowa zajmująca się doskonaleniem jakości kształcenia (HEA, W. Brytania). Tematem
projektu jest doskonalenie metod i technik kształcenia w szkołach wyższych. Działania
KRASP związane z realizacją tego projektu wspierała w pewnym okresie Politechnika
Łódzka.
W ramach tego projektu w roku 2017 przeprowadzono m.in. badanie mające na celu
identyfikację form i zakresu nagradzania nauczycieli akademickich – w poszczególnych
krajach i uczelniach europejskich (w tym w uczelniach polskich) – za osiągnięcia w zakresie
kształcenia.
W ramach realizacji projektu EFFECT narodziła się też inicjatywa zorganizowania
konferencji, która byłaby forum wymiany dobrych praktyk w zakresie kształcenia – European
Learning & Teaching Forum. Pierwsza taka konferencja odbyła się w Paryżu pod koniec
września 2017 r. z udziałem grupy reprezentantów uczelni członkowskich KRASP. W trakcie
Forum ogłoszono opracowane w ramach projektu EFFECT “European Principles for the
Enhancement of Learning and Teaching” – uniwersalnych zasad, które powinny być
wdrażane w uczelniach w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Gospodarzem kolejnego European Learning & Teaching Forum (w lutym 2019 r.) będzie
Uniwersytet Warszawski. Przyznanie UW organizacji Forum można potraktować jako wyraz
uznania i docenienia przez EUA wkładu polskich uczelni i KRASP w dotychczasowe
działania w zakresie rozwijania i rozpowszechniania dobrych praktyk w kształceniu i
kształtowanie polityki europejskiej w zakresie kształcenia (o organizację Forum ubiegało się
kilkanaście uczelni).
Członkostwo KRASP w EUA wiąże się z udziałem w licznych projektach badawczych, także
w tych, w których nie występujemy formalnie jako partner Stowarzyszenia. Na potrzeby tego
typu projektów Biuro KRASP gromadzi, opracowuje i przekazuje dane dotyczące systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
Przykładowo, w związku z realizacją przez EUA projektu Public Funding Observatory,
którego celem jest monitorowanie poziomu finansowania uczelni ze środków publicznych w
Europie, począwszy od roku 2008 co rok przekazujemy dane dotyczące finansowania
polskich uczelni. Dane takie przekazaliśmy także w roku 2017. Wyniki projektu są
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prezentowane m.in. w formie interaktywnej mapy, umożliwiającej porównanie aktualnej
sytuacji oraz zmian w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych
w poszczególnych krajach europejskich; mapa ta znajduje się na stronie
http://www.eua.be/activities-services/projects/eua-online-tools/public-funding-observatorytool.aspx.
Odpowiednie dane przekazaliśmy także w związku z realizacją przez EUA projektu
Autonomy Scorecard – Country Profiles.
Przekazujemy także na prośbę EUA nasze opinie, służące opracowaniu przez EUA
dokumentów określających oficjalne stanowisko Stowarzyszenia w ważnych kwestiach
dotyczących polityki europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach
prowadzonych przez EUA konsultacji śródokresowych w sprawie programu Erasmus+
(Erasmus+ Midterm Review: EUA’s Recommendations for the 2020 Programme), Komisja
ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP podjęła w roku 2016 działania polegające na
zebraniu uwag uczelni członkowskich Konferencji i sformułowaniu na tej podstawie opinii
KRASP – opinia ta została przesłana do EUA w styczniu 2017 r.
Oprócz bezpośredniego uczestnictwa KRASP w prowadzonych przez EUA projektach,
zachęcamy też uczelnie do udziału w rozmaitych przedsięwzięciach realizowanych przez
EUA. W roku 2017 prowadzone przez EUA wśród uczelni członkowskich Stowarzyszenia
badania dotyczyły m.in. następujących kwestii:
- tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (projekt Trends 2018),
- otwarty dostęp i otwarta nauka (projekt, którego wyniku opublikowano m.in. w raporcie
Open Access Survey Report 2016-2017).
W roku 2016 apelowaliśmy do naszych uczelni członkowskich m.in. o włączenie się w
realizację prowadzonego przez EUA projektu USTREAM: Universities for Strategic, Efficient
and Autonomous Management poprzez udział w badaniu ankietowym dotyczącym
efektywności zarządzania uczelnią. Odzew naszych uczelni był na tyle duży, że główni
wykonawcy projektu zdecydowali o potraktowaniu Polski jako „case study”, który będzie
zaprezentowany w raporcie końcowym. Z związku z tym w lipcu 2017 r. miała miejsce
zorganizowana przez KRASP wizyta ekspertów EUA w Polsce w celu zebrania bardziej
szczegółowych informacji o stosowanych w naszym kraju na poziomie systemowym i
instytucjonalnym rozwiązaniach w zakresie zarządzania uczelniami. Wizyta objęła: spotkanie
w MNiSW (z udziałem min. Aleksandra Bobko), spotkanie z reprezentantami uczelni
członkowskich KRASP (na PW) oraz spotkanie z grupą rodzimych ekspertów w siedzibie
Fundacji Rektorów Polskich.
Udział uczelni członkowskich KRASP w projektach prowadzonych przez EUA wzmacnia
naszą pozycję i poprawia wizerunek Polski jako kraju zaangażowanego w rozwój i
doskonalenie systemu badań naukowych i kształcenia uniwersyteckiego.
Dzięki badaniom prowadzonym w ramach realizowanych przez EUA projektów mamy
ponadto rzetelny obraz sytuacji i zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym i nauce w
Europie oraz w poszczególnych krajach europejskich, co wykorzystujemy m.in. w
prowadzonych w kraju debatach na temat obecnej kondycji i warunków rozwoju polskich
uczelni.
KRASP włącza się także w inicjatywy EUA będące reakcją na wydarzenia mające wymiar
polityczny. Przewodniczący KRASP był jednym z sygnatariuszy opublikowanego 25
października wspólnego stanowiska 22 konferencji rektorów krajów europejskich w sprawie
konieczności przyśpieszenia politycznych decyzji dotyczących Brexitu. Stanowisko to
znalazło oddźwięk w mediach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Było cytowane, niemal w
całości, m.in. przez Guardian, Times Higher Education, ScienceBusiness, a także przez
Neth-ER (w języku niderlandzkim).
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Dokumenty EUA dotyczące polityki europejskiej, opracowane z naszym udziałem lub
przyjęte z naszym poparciem, przekazujemy odpowiednim organom władz centralnych w
naszym kraju, a także naszym przedstawicielom w instytucjach europejskich, w
szczególności posłom reprezentującym nasz kraj w Parlamencie Europejskim. Przykładowo,
we wrześniu upowszechniliśmy w kraju i przekazaliśmy polskim posłom do Parlamentu
Europejskiego informację o poparciu przez KRASP stanowiska EUA dotyczącego projektu
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku
cyfrowym (Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital
Single Market).
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 de Présidents des Universités (CPU).
Formuła tradycyjnych dorocznych trójstronnych spotkań delegacji tych konferencji została w
roku 2017 rozszerzona – odbyły się dwa dwudniowe spotkania.
Tematyka pierwszego spotkania (Berlin, 22-23 maja) obejmowała m.in.
- ustalenie wspólnego stanowiska w sprawach związanych z kształtowaniem polityki
europejskiej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego,
- wolność akademicka,
- dyscypliny niszowe (rare disciplines),
- konsekwencje Brexitu,
- przyszłość Procesu Bolońskiego,
- perspektywy dalszej współpracy.
Efektem spotkania były propozycje inicjatyw dotyczących m.in.:
- koncepcji „rozproszonej doskonałości” (distributed excellence), wynikającej m.in. z
doświadczeń związanych z realizacją w Niemczech programu Exzellenzinitiative,
- programu finansowania współpracy regionów europejskich o podobnym profilu
inteligentnych specjalizacji w zakresie badań i wdrażania wyników tych badań,
skoncentrowanej wokół uczelni (territorial connections).
Stały się one przedmiotem dyskusji z udziałem min. Jarosława Gowina na posiedzeniu
Prezydium KRASP w październiku.
Koncepcji „rozproszonej doskonałości” poświęcone było krótkie, towarzyszące innym
wydarzeniom spotkanie przedstawicieli CPU, HRK i KRASP w Brukseli (19 października).
Efektem drugiego „dużego” spotkania (Paryż, 7-8 grudnia) była m.in. Trójstronna Deklaracja
Konferencji Rektorów Francji, Niemiec i Polski w związku z planowanym posiedzeniem Rady
Europejskiej 15 grudnia. W dokumencie tym wyraziliśmy zadowolenie z zainteresowania
Rady tematyką współpracy europejskiej w zakresie edukacji i kultury, podkreślając znaczenie
uczelni w procesie promowania idei europejskich i rozwiązywaniu problemów społecznych
oraz wyrażając nadzieję, że Rada będzie regularnie zajmowała się sprawami związanymi z
trójkątem wiedzy (edukacja, nauka, innowacje) i kulturą. Deklaracja została przesłana m.in.
Przewodniczącemu Rady Europejskiej, D. Tuskowi – zgodnie z ustaleniami w Paryżu – przez
Przewodniczącego KRASP.
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Inną formą współpracy Konferencji Rektorów Francji, Niemiec i Polski był udział
reprezentantów HRK i KRASP w zorganizowanym przez CPU spotkaniu dotyczącym
dyscyplin niszowych (Bruksela, 20 października).
Zacieśnianiu współpracy naukowej środowisk akademickich Polski i Niemiec służyło
Pierwsze Polsko-Niemieckie Spotkanie Naukowe 2017/First Polish-German Science Meeting
2017 (Monachium, 15-16 maja) z udziałem reprezentantów KRASP.
W czerwcu 2016 r. na UW odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie delegacji KRASP z
delegacją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Hiszpańskich (CRUE). Przyjęto wówczas
wstępną koncepcję porozumienia o współpracy między KRASP i CRUE. Uzgadniane w
drodze długotrwałych negocjacji porozumienie podpisano rok później – podczas spotkania
delegacji KRASP (Przewodniczący oraz Honorowy Przewodniczący) z władzami CRUE
(Madryt, 27 lipca).
Prowadzone są także rozmowy o przyszłej współpracy – związanej niekiedy z konkretną
tematyką (np. otwartym dostępem do publikacji naukowych) − z przedstawicielami
konferencji rektorów kolejnych krajów europejskich – Holandii, Szwajcarii i Włoch.
Współdziałanie 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).
W ramach współpracy KRASP ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU),
zainicjowanej podpisaniem w roku 2014 umowy ramowej, grupa rektorów uczelni ukraińskich
złożyła w listopadzie 2017 r. na zaproszenie KRASP oraz Fundacji Rektorów Polskich (FRP)
kilkudniową wizytę w Polsce. Jej najważniejszym punktem było podpisanie w MNiSW, w
obecności min. A. Bobko, trójstronnej umowy o partnerstwie i współpracy KRASP-URHEIUFRP, otwierającej nowe perspektywy współpracy uczelni polskich z uczelniami na Ukrainie.
Delegacja URHEIU odwiedziła także uczelnie krakowskie.
Oprócz zacieśniania relacji z tradycyjnymi partnerami staraliśmy się nawiązywać w roku
2017 współpracę z kolejnymi krajami, także pozaeuropejskimi.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich umacnia swoją pozycję
międzynarodową także poprzez udział swoich reprezentantów w spotkaniach z delegacjami
instytucji i organizacji międzynarodowych.
W lutym delegacja KRASP uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Parlamentu
Europejskiego, które miało miejsce w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w
Warszawie.
Przedstawiciele KRASP brali też dwukrotnie (w marcu i w czerwcu) udział w spotkaniu z
ekspertami Komisji Europejskiej biorącymi udział w Peer Review of the Polish R&I system w
ramach inicjatywy Horizon 2020 Policy Support Facility.
W duchu solidarności akademickiej KRASP przedstawiła inicjatywę nawiązania współpracy z
organizacją Scholars at Risk (SAR), zajmującą się udzielaniem wsparcia członkom
społeczności akademickiej prześladowanym w swoich krajach, w szczególności w związku z
głoszonymi poglądami bądź prowadzoną działalnością publiczną. Zgodnie z decyzją
Prezydium do uczelni zostało skierowane pismo z propozycją utworzenia przez uczelnie –
pod patronatem KRASP – polskiej sekcji SAR. Inicjatywa ta nie wywołała jednak zbyt dużego
oddźwięku.
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Działania na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej oraz promocji polskiego
szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i studiowania w Polsce
Działając w intencji poszerzenia skali wymiany akademickiej, KRASP od ponad 10 lat
wskazywał na potrzebę utworzenia – wzorem krajów zachodnich – instytucji, która
zajmowałaby się kwestią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Dlatego z
zadowoleniem przyjęliśmy ogłoszoną w roku 2016 przez MNiSW i sfinalizowaną w roku 2017
w formie ustawy inicjatywę powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
NAWA – z określonym w ustawie zakresem zadań i poziomem finansowania – nie spełnia
wprawdzie wszystkich oczekiwań środowiska, tworzy jednak dodatkowe mechanizmy
wspierania wymiany akademickiej. Przedstawicielem KRASP w Radzie NAWA jest prof.
Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący KRASP.
Działania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na rzecz rozwoju
międzynarodowej wymiany akademickiej oraz promocji polskiego szkolnictwa wyższego,
polskich uczelni i studiowania w Polsce mają zróżnicowany charakter.
Szansę promocji szkolnictwa wyższego w Polsce i polskich uczelni stwarzają m.in. wyjazdy
na targi edukacyjne i inne spotkania, realizowane w ramach prowadzonego przez Fundację
Edukacyjną „Perspektywy” we współdziałaniu z KRASP programu Study in Poland.
Jedną z form realizacji programu Study in Poland są też organizowane corocznie przez
Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współdziałaniu z KRASP ogólnopolskie konferencje
„Studenci zagraniczni w Polsce”. W roku 2017 konferencja ta odbyła się w lutym na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Nową inicjatywą było zsynchronizowanie terminu konferencji z
terminem posiedzenia Prezydium KRASP, które odbyło się także w Krakowie – na
Uniwersytecie Ekonomicznym. Umożliwiło to szerszy niż dotychczas udział przedstawicieli
KRASP w obradach konferencji. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie (ok. 280
uczestników, w tym spora grupa gości z zagranicy) i była – jak co roku – okazją do
omówienia najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia
polskich uczelni. Jej celem była też wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy
międzynarodowej i pozyskiwania studentów zagranicznych, promocji polskich uczelni za
granicą oraz wprowadzania programów studiów w językach obcych.
Innym przedsięwzięciem organizowanym od niedawna przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy” we współdziałaniu z KRASP są doroczne międzynarodowe konferencje
„Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą
wyższą” (Polish Universities in International Perspective).
KRASP współpracuje także z siecią znajdujących się w strukturach uczelni komórek
zajmujących się sprawami międzynarodowymi – International Relations Offices (IROs)
Forum. Na jesiennym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP uczestnicy mieli
okazję wysłuchać wystąpienia przewodniczącej IROs Forum na temat internacjonalizacji w
praktyce administracyjnej.
Do roku 2016 przedstawiciele KRASP (prof. Stanisław Bielecki oraz Kierownik Biura KRASP)
brali udział w regularnie organizowanych przez MNiSW spotkaniach zespołu ds.
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Od października 2017 r. rozpoczęliśmy
współpracę z NAWA.
Okazję do promowania polskiego szkolnictwa wyższego i możliwości studiowania w polskich
uczelniach stwarzają m.in. konferencje i targi międzynarodowe poświęcone
internacjonalizacji studiów. Na spotkaniach takich Biuro KRASP – we współpracy z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, oraz
Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, która przejęła od MNISW prowadzenie kampanii
„Ready, Study, Go! Poland” – organizuje „polskie stoisko”, które cieszy się zwykle dużym
zainteresowaniem zwiedzających. W roku 2017 KRASP była reprezentowana na
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konferencji/targach zorganizowanych przez EAIE – European Association for International
Education (Sewilla, 12-15 września), w których wzięła też udział liczna grupa reprezentantów
uczelni członkowskich KRASP.
Zacieśnianie relacji KRASP-EAIE było tematem spotkania Honorowego Przewodniczącego
KRASP z Prezydentem EAIE – Markusem Laitinenem, które miało miejsce podczas
Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.
Przedstawiciele KRASP byli ponadto obecni na następujących spotkaniach, których istotną
częścią były targi edukacyjne:
- Polsko-Ukraińskie Dni Edukacyjne, Nauki i Innowacji oraz II Forum Rektorów Uczelni
Technicznych Polski i Ukrainy (Kijów, 6-8 kwietnia),
- konferencja Association of International Educators – NAFSA (Los Angeles, 28 maja-2
czerwca),
- Targi edukacyjne Osvita ta Kariera (Kijów, 16-18 listopada),
- Targi edukacyjne Edukacja i Nauka XXI wieku (Astana, 22-24 listopada).
Prowadzimy także działania ukierunkowane na współpracę z konkretnymi krajami, przy czym
obok działań ugruntowujących współpracę z naszymi tradycyjnymi partnerami europejskimi
staramy się rozszerzać nasz krąg partnerów o kraje na innych kontynentach.
Staraliśmy się podtrzymywać ożywione w wyniku wielu wzajemnych spotkań kontakty z
krajami Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk).
Interesującymi dla polskich uczelni partnerami we współpracy akademickiej są też uczelnie z
krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin, Indii, Indonezji i Kazachstanu. Znaczna intensyfikacja
działań KRASP służących rozwijaniu współpracy z tymi krajami jest w znacznym stopniu
zasługą przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektora
Marka Tukiendorfa.
Współpraca z Chinami nabiera rozmachu w związku z projektem „One Belt, One Road”,
któremu przyświeca idea odtworzenia „jedwabnego szlaku”. W marcu 2017 r. dzięki
inicjatywie rektora Marka Tukiendorfa w Pekinie utworzone zostało pierwsze na świecie
konsorcjum skupione wokół tego projektu. Konsorcjum skupia 23 uczelnie z Polski i Chin. W
ślad za tym w kwietniu 2017 r. w Opolu odbyła się konferencja „One Belt One Road”,
współorganizowana przez Politechnikę Opolską, w której wzięli udział ministrowie polskiego
rządu, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz ambasador Chińskiej Republiki
Ludowej w Polsce.
W maju miała miejsce wizyta delegacji KRASP w Indiach (w stanie Gujarat). Ważnym
punktem tej wizyty było spotkanie z przedstawicielami agencji rekrutujących kandydatów na
studia w Polsce, wytypowanych przez Fundację Indyjsko-Polską z siedzibą w Warszawie,
rekomendowaną przez Ambasadora Indii w Polsce. Delegacja odbyła też spotkania z
ministrami edukacji oraz budownictwa i dróg stanu Gujarat. Członkowie delegacji, w imieniu
swoich uczelni, podpisali dodatkowo bilateralne deklaracje nawiązania współpracy w
zakresie m.in. wymiany studentów, nauczycieli akademickich i prowadzenia prac naukowobadawczych z uczelniami indyjskimi.
Nowym kierunkiem działań promocyjnych KRASP jest Indonezja. We wrześniu, z inicjatywy
ambasadora Indonezji w Warszawie, zorganizowane zostały w Dżakarcie – przy znacznym
zaangażowaniu KRASP – targi edukacyjne (Polish Education Fair), w których wzięła udział
duża grupa reprezentantów uczelni członkowskich KRASP. Targi – głównie ze względu na
niezbyt aktywne działania miejscowych instytucji – nie do końca spełniły oczekiwania naszej
delegacji. Zaowocowały jednak nawiązaniem bliskich relacji z Ambasadą RP w Dżakarcie,
która otoczyła delegację troskliwą opieką i podjęła działania w celu rozwinięcia polskoindonezyjskiej współpracy na polu edukacji, oferując m.in. wsparcie przy organizacji stoiska
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polskiego podczas odbywających się w Dżakarcie kolejnych targów – EHEF (European
Higher Education Fairs).
W ramach nawiązywania kontaktów z krajami Azji Centralnej reprezentant KRASP – prof.
Stanisław Bielecki wziął udział w Forum of Rectors of European Union and Central Asia
Higher Education Institutions (Astana, 23-24 czerwca).
We wrześniu miała miejsce wizyta delegacji KRASP w Kazachstanie w związku z PolskoKazachskim Forum Gospodarczym, odbywającym się z udziałem prezydentów obu krajów.
W trakcie rozmów, jakie miały miejsce podczas tej wizyty, ustalono, że wiosną 2018 r. na
zaproszenie Przewodniczącego KRASP przybędzie do Polski liczna delegacja Rady
Rektorów Uczelni Kazachstanu z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Kazachstanu, m.in. w
celu podpisania umowy o współpracy między obiema konferencjami rektorów.
W związku z rozwijającą się wymianą akademicką, a zwłaszcza w kontekście wysiłków
zmierzających do zwiększenia liczby cudzoziemców kształcących się w polskich uczelniach,
istotnego znaczenia nabiera kwestia zapewnienia bezpieczeństwa studentom zagranicznym.
W związku ze wzrostem liczby doniesień o inspirowanych nietolerancją i ksenofobią aktach
agresji wobec studentów zagranicznych oraz niezbyt aktywną postawą służb
odpowiedzialnych za ściganie tego typu przestępstw, bagatelizujących znaczenie i skalę
problemu, w listopadzie 2016 r. wystosowaliśmy apel, skierowany m.in. do właściwych służb
państwa, o skuteczne zapewnienie pełnego bezpieczeństwa studentom zagranicznym w
naszym kraju.
W ślad za tym, w styczniu 2017 r. Przewodniczący KRASP wystosował do rektorów uczelni
członkowskich Konferencji pismo, w którym zwraca się o otoczenie szczególną opieką
studiujących w polskich uczelniach cudzoziemców i udzielanie im niezbędnej pomocy w
przypadku skierowanych przeciw nim aktów agresji i innych zachowań o podłożu
ksenofobicznym. Niejako w uzupełnieniu tego pisma, w lutym przekazaliśmy rektorom
informację o działaniach, jakie podjął w tym zakresie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
Inną formą podejmowanych w kraju działań na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany
akademickiej są działania służące przezwyciężaniu barier administracyjnych związanych z
mobilnością studentów i kandydatów na studia.
Przedmiotem działań w tym zakresie w roku 2017 była kwestia traktowania w procesie
rekrutacji na studia osób, które legitymują się maturą międzynarodową – IB (temat ten
podjęto m.in. w związku z korespondencją w tej sprawie skierowaną do Przewodniczącego
KRASP przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Ambasadę Hiszpanii w Polsce).
Przeprowadzona przez Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP przy wsparciu
Biura KRASP analiza rozwiązań stosowanych w uczelniach członkowskich Konferencji
wskazuje na zróżnicowane podejście do stosowania różnych mechanizmów preferencji w
odniesieniu do kandydatów z maturą IB. W związku z tym Prezydium KRASP przyjęło
stanowisko, w którym zwraca się do rektorów uczelni członkowskich Konferencji o
eliminowanie w procedurach rekrutacji barier wynikających z dyskryminującego charakteru
przepisów ustawy o systemie oświaty, utrudniających podejmowanie kształcenia w Polsce
osobom posiadającym dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia,
różne od wydanego w Polsce świadectwa dojrzałości (dyplom IB lub inne). Kierując się
dążeniem do wspierania uczniów podejmujących dodatkowy wysiłek zwiększający ich
kompetencje, Prezydium zwraca się też o rozważenie możliwości tworzenia preferencji dla
tych absolwentów szkół średnich uczących się w ramach Programu Oddziałów
Dwujęzycznych, którzy na egzaminie z języka obcego wybrali poziom dwujęzyczny.
Rozwojowi wymiany akademickiej dobrze służy skuteczna promocja osiągnięć polskiego
środowiska naukowego. Kierując się tą przesłanką, na posiedzeniu Zgromadzenia
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Plenarnego w listopadzie 2016 r. rektor UW – prof. Marcin Pałys przedstawił inicjatywę
ustanowienia roku 2018 rokiem nauki polskiej za granicą. Realizacja tej idei wymagałaby
przygotowania przez uczelnie odpowiedniego „wsadu merytorycznego” m.in. w postaci
atrakcyjnych stron www, prezentujących w języku angielskim dotychczasowe osiągnięcia i
potencjał uczelni w zakresie prowadzenia projektów badawczych we współpracy z
partnerami z zagranicy.
W wyniku rozmów z MNiSW ustalono, że projekt taki, służący bardziej skutecznej promocji
osiągnięć polskiego środowiska akademickiego, mógłby być finansowany ze środków
programu „Dialog”. Objąłby on m.in. następujące działania ministerstw (MNiSW, MSZ,
MKiDN i innych) oraz innych instytucji (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut
Adama Mickiewicza, Instytut Książki i innych) we współpracy z uczelniami:
- włączenie promocji polskich uczelni i polskich badań naukowych do priorytetów polityki
zagranicznej, realizowanej przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie,
- włączenie „Roku Polskiej Nauki za Granicą” w międzyresortowy program Niepodległa ’18;
- organizacja – przede wszystkim przez MSZ – wydarzeń naukowych za granicą oraz
działania skierowane do Polonii i Polaków mieszkających za granicą (planowanych jest
osiem „Tygodni Polskich” w stolicach wybranych krajów);
- uruchomienie przez MNiSW strony internetowej z bazą prestiżowych projektów
naukowych, bazą infrastruktury badawczej, interaktywną wystawą na temat polskiej
nauki, itp., a także odpowiednich aplikacji mobilnych,
- organizacja w Polsce kilku wydarzeń ważnych dla nauki światowej.
W związku z tym Biuro KRASP skierowało do uczelni oraz PAN korespondencję zaproszenie
do udziału w projekcie wraz z prośbą o wskazanie osiągnięć, które mogłyby stać się
przedmiotem prezentacji promujących polską naukę. Odpowiedziało na nie ok. 40 uczelni
oraz PAN, przekazując informacje o:
- projektach/osiągnięciach naukowych (i artystycznych – w przypadku uczelni
artystycznych) lub osobach, które mają uznaną pozycję w nauce, o dużym stopniu
doskonałości naukowej,
- projektach naukowych (i artystycznych – w przypadku uczelni artystycznych) o dużym
potencjale w zakresie współpracy międzynarodowej,
- infrastrukturze badawczej stwarzającej unikatowe możliwości realizowania badań
doskonałych naukowo w Polsce i przyciągnięcia do Polski badaczy o uznanej pozycji
światowej lub o dużym potencjale naukowym,
- kierunkach studiów (obcojęzycznych), które cieszą się dużą popularnością wśród
obcokrajowców i mogłyby być wizytówką polskich uczelni.
Propozycje te były przedmiotem analizy przez zespół ekspertów złożony z przedstawicieli
NCN, NCBiR oraz FNP. Biorąc pod uwagę wyniki tej analizy, wytypowano osiągnięcia mające
największy „potencjał promocyjny” i które mogłyby stanowić wizytówkę polskiej nauki na
świecie.
Po zakończeniu tych prac przygotowawczych na przełomie listopada i grudnia opracowano i
złożono do MNiSW wniosek do konkursu w ramach programu „Dialog” o finansowanie
działań związanych z promocją nauki polskiej za granicą w roku 2018. Wniosek nadal
oczekuje na rozpatrzenie przez Ministerstwo.
Niezależnie od realizowanych i planowanych specjalnie w tym celu przedsięwzięć, promocja
polskiego szkolnictwa wyższego jest elementem bieżącej aktywności KRASP. Służy jej udział
reprezentantów Konferencji w wielu organizowanych przez różne organizacje w różnych
krajach poświęconych różnej tematyce dużych międzynarodowych spotkaniach
przedstawicieli środowiska akademickiego. Podobną funkcję pełnią wywiady udzielane przez
przedstawicieli KRASP mediom zagranicznym oraz instytucjom międzynarodowym
prowadzącym prace analityczne dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki.
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VI.

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 2017 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 3 500 zł
amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu w momencie zakupu,
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się według zasady liniowej,
- wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3 500 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.
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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
W roku 2013 dokonano zakupu majątku trwałego o wartości początkowej 3 997,50 zł. Środek
trwały został całkowicie umorzony w roku 2016.
W roku 2016 dokonano zakupu majątku trwałego o wartości początkowej 4120,50 zł.
Dotychczasowe umorzenie wynosi 1 545,19 zł.
Wartość środka trwałego do bilansu wynosi:

2 575,31

Na aktywa składają się:
- środki trwałe:
- środki pieniężne na rachunku bankowym:
- należności krótkoterminowe:
razem
Na pasywa składają się:
- nadwyżka przychodów nad kosztami:
- zobowiązania krótkoterminowe:
a. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych
w grudniu 2017 roku
b. zobowiązania z dostawcami
razem

2 575,31
411 171,49
30 461,64
444 208,44
433 614,19

9 512,40
1 081,85
444 208,44

RACHUNEK WYNIKÓW
Wynik finansowy stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami bieżącego roku.
1. Przychody z działalności statutowej:

1 415 736,32

Przychody KRASP stanowi kwota składek członkowskich przekazanych w roku 2017 przez
uczelnie członkowskie, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Plenarnego KRASP – 937 550,00 zł
oraz dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego – 478 186,32 zł.
2. Koszty realizacji zadań statutowych:

629 219,41

Na koszty realizacji zadań statutowych w roku 2017 składa się wartość wypłaconych
dodatków z tytułu ryczałtu za pełnienie funkcji dla Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących, Honorowego Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego,
koszty realizacji zadań statutowych wykonanych przez Uniwersytet Warszawski oraz
Politechnikę Warszawską, zgodnie z zawartymi umowami.
3. Koszty administracyjne według struktury:

366 090,89
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lp. wyszczególnienie

kwota

1. zużycie materiałów i energii

10 006,25

2. usługi obce
3. podatki i opłaty
wynagrodzenia oraz ubezpieczania
4.
społeczne i inne świadczenia
5. amortyzacja

56 243,30
59,00

6. pozostałe koszty

84 710,61
1 236,15
213 835,58

Pozostałe przychody
Koszty finansowe
Przychody finansowe

14 213,13
5 943,49
4 918,53

Dodatni wynik finansowy w wysokości 433 614,19 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 2017 roku żadnych gwarancji i poręczeń.
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VII. Szczegółowe informacje
Bardziej szczegółowe informacje o działaniach KRASP w roku 2017 znajdują się w
załączniku 6, w którym przedstawiono zestawienie – w porządku chronologicznym – różnych
działań KRASP, 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 2018 r.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
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 KRASP
Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej
Wiceprzewodniczący KRASP
prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Honorowy Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016)
Członkowie
dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
prof. dr hab. Antoni Cygan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
Rektor Politechniki Białostockiej
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. Andrzej Eliasz
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (rektor 1996-2016)
Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych
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prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-2016)
Przewodniczący Komisji ds. Nauki
dr hab. Jan Łaszczyk, prof APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor
2008-2016)
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Komisji ds. Sportu Akademickiego
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rektor 2008-2016)
Przewodniczący Komisji ds. Dużej Infrastruktury Badawczej
dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. AWF
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
dr hab. Jerzy Nowacki, prof. PJATK
Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
prof. dr hab. Witold Stankowski
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Oświęcimiu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)
- członek stowarzyszony Prezydium
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016)
Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów
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kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Rektor-komendant Wojskowej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego
Osoby biorące udział w pracach Prezydium z głosem doradczym
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Rektor Politechniki Koszalińskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski
Politechnika Warszawska
Sekretarz Generalny KRASP
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Uniwersytet Warszawski
Przewodniczący Zespołu Bolońskiego
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załącznik 2

Komisje i inne podmioty działające w ramach KRASP
Komisje stałe
Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
Przewodniczący
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Członkowie
prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w
Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016)
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG – rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Jurek – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu, przedstawiciel KRePSZ
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
prof. dr hab. Tomasz Miczka – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach (rektor 2008-2016)
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor
2005-2008)
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie (rektor 2008-2012)
prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 20122016)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)
prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Komisja ds. Kształcenia
Przewodniczący
dr hab. Jan Łaszczyk, prof APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2008-2016)
Zastępca Przewodniczącego
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – rektor Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach
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Członkowie
prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (rektor 20022008)
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
prof. dr hab. Krystian Kiełb – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
(rektor 2008-2016)
dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Politechnika Warszawska, Pełnomocnik rektora
ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia
dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu
dr hab. Michał Lenartowicz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, Przewodniczący
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w prorektor
do spraw kształcenia
dr Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds.
kształcenia i studentów
prof. dr hab. Inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Elblągu, przedstawiciel KRePSZ
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD – rektor Akademii Jana Długosza w
Częstochowie
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w
Warszawie, prorektor ds. kształcenia i rozwoju

Komisja ds. Nauki
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny
(rektor 2008-2016)
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej
Członkowie
prof. dr hab. Marian Binek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prorektor ds. nauki
dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS – rektor SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego w Warszawie
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds.
Collegium Medicum
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, prorektor ds. nauki
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prof. dr hab. Mirosław Pawlak – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie, przedstawiciel KRePSZ
prof. dr hab. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
dr hab. Robert Rządca, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadry
prof. dr hab. Cezary Sanecki – rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w
Łodzi
prof. dr hab. Jacek Semaniak – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Politechnika Wrocławska, prorektor ds. badań
naukowych i umiędzynarodowienia
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prorektor
ds. nauki i zarządzania
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska, prorektor ds.
rozwoju

Komisja ds. Ekonomicznych
Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rektor 20082016)
Członkowie
dr hab. Witold Bielecki, prof. ALK – rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds.
organizacji i rozwoju
dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prorektor
ds. finansów i rozwoju
prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor
2005-2012)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we
Włocławku, przedstawicielka KRePSZ
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Kwestor
dr Adam Przybyłowski – Akademia Morska w Gdyni
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prorektor ds. nauki i zarządzania
prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
(rektor 2005-2012)

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – rektor Politechniki Opolskiej
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Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka (rektor 2008-2016)
Członkowie
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych
prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rektor 20082016)
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Piotr Kielan – rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu
Ramowego HORYZONT 2020
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Politechnika Koszalińska (rektor 2005-2012)
prof. dr hab. Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński – prorektor do spraw rozwoju
dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego, prorektor do
spraw współpracy z zagranicą
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF – rektor Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu, przedstawicielka KRePSZ
prof. dr hab. Michał Zasada – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie

Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – rektor Politechniki Wrocławskiej
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska (rektor 2008-2016)
Członkowie
dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP – rektor (do marca 2017 r.) Państwowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, przedstawiciel
KRePSZ
dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. AWF – rektor Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie, prorektor ds. kształcenia i studentów
dr hab. Jerzy Nowacki, prof. PJATK – rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych
prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński – Politechnika Warszawska
dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM – rektor Akademii Morskiej w
Szczecinie
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej
dr Tomasz Wolniewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczelniany
koordynator ds. informatyzacji
prof. dr hab. Grzegorz Zięba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej
Zastępca Przewodniczącego
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Członkowie
dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Sączu, przedstawiciel KRePSZ
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – Warszawski Uniwersytet Medyczny,
prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju
prof. dr hab. Jarosław Janicki – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku
Białej
.
mgr inż. Dariusz Jerzy Koenig – Prezes Zarządu KenBIT sp. j., Warszawa
prof. dr hab. Roman Kołacz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (rektor 20082016)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr inż. Ireneusz Marciniak – dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna (rektor 20082016)
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, prorektor ds. nauki i rozwoju uczelni
mgr inż. Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow sp. z o.o. w
Suwałkach
Petros Psyllos – student Politechniki Białostockiej, młody wynalazca i innowator
prof. dr hab. Grzegorz Sędek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w
Warszawie, prorektor ds. nauki
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM – rektor Akademii Morskiej w
Szczecinie
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej
Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w
Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016)
Zastępca Przewodniczącego
ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – rektor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie
Członkowie
prof. dr hab. Klaudiusz Baran – rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie
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dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia
prof. dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds.
Komunikacji i Współpracy
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie
prof. dr hab. Ewa Kutryś – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie (od 1.10 2017 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława
Wyspiańskiego w Krakowie) (rektor 2008-2016)
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (rektor 2008-2016)
dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ – prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie (rektor 1996-2016)
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie (rektor 2003-2007)
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski (rektor 1998-2004)
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Katedra Kultury Współczesnej, kulturoznawca

Komisja ds. Akredytacji i Rankingów
Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 20122016)
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Członkowie
dr hab. Dominik Antonowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Witold Bielecki, prof. ALK – rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prorektor ds.
finansów i rozwoju
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, Przewodniczący
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor
2005-2008)
prof. dr hab. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
prof. dr hab. Antoni Różalski – rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Marek Ratajczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Roman Słowiński – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku
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prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Tretyn – rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska (rektor 2008-2016)
prof. dr hab. Edward Włodarczyk – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Komisja ds. Sportu Akademickiego
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Członkowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Politechnika Świętokrzyska (rektor 20082012)
prof. dr hab. inż. Jan Kazior - rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF - rektor Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (rektor 2008-2016)
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr hab. Aleksander Tyka – rektor Akademii Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – rektor Akademii Morskiej w Gdyni

Komisje powołane na okres jednej kadencji
Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)
Członkowie
a) zespół konsultantów
prof. dr hab. Ewa Bagińska – Uniwersytet Gdański, członek RGNiSW 2010-2013
prof. dr hab. Wiesław Banyś – Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016),
przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016, członek EUA Board
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska (rektor 2008-2016)
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prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodniczący
RGNiSW
prof. dr hab. inż. Józef Lubacz – Politechnika Warszawska, przewodniczący RGNiSW
2010-2013
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący
KOiL
prof. dr hab. Witold Stankowski – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, przewodniczący KRePSZ
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH – rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej w Katowicach
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, członek Prezydium RGNiSW
prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski, członek PAN
b) zespół redakcyjny
dr Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Sekretarz Komisji
dr Iryna Degtyarova – FRP, wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców na
Ukrainie, analityk badań komparatywnych w SzW, habilitantka NAPA
mgr Marcin Dokowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek
Prezydium RGNiSW, Rzecznik Praw Doktoranta
dr Tomasz Jędrzejewski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, doradca KOiL 2008-2016
mgr Anna Mrozowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, członek Prezydium RGNiSW 2014-2015

Komisja ds. Dużej Infrastruktury Badawczej
Przewodniczący
prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(rektor 2008-2016)
Członkowie
prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz – Politechnika Warszawska, prorektor ds. nauki
dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych
dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM, prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – Politechnika Łódzka
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Inne podmioty statutowe
Zespół Boloński
Przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski
Członkowie
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Chwirot – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. inż. Edward Jezierski – Politechnika Łódzka
dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Elblągu
prof. dr hab. Maria Ziółek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Grzegorz Kurzyński – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu

Komitet Dobrych Praktyk
Przewodniczący
prof. dr hab. Wiesław Banyś – Uniwersytet Śląski w Katowichach (rektor 2008-2016),
Honorowy Przewodniczący KRASP
Członkowie
prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w
Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016)
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor
2008-2016)
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (rektor
1998-2004)
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – rektor Politechniki Koszalińskiej
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
Członkowie
prof. Grzegorz Kurzyński – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi
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dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – rektor Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach
prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Inne podmioty
Komisje działające przy KRASP
Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Przewodniczący: dr hab. Henryk Nowicki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Przewodnicząca: prof. dr hab. Janina Filek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Komisja ds. Akademickich Biur Karier
Przewodnicząca (do 25.10.2017): Agnieszka Dunaj – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Przewodniczący (od 26.10.2017): Grzegorz Kierner – Politechnika Łódzka

Pełnomocnicy Przewodniczącego KRASP
Pełnomocnik w zakresie współpracy z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów
dr Joanna Gocłowska-Bolek – Uniwersytet Warszawski
Pełnomocnik w zakresie współpracy akademickiej z Republiką Chińską:
Yingnan Sun – Politechnika Opolska
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załącznik 3

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP
nr(a)

(a)

termin

organizator

goście

P. Dardziński, K. Wiatr, J. Duszyński,
J. Woźnicki, K. Diks, L. Rafalski, K.
Chałasińska-Macukow, T. Luty, F.
Ziejka, W. Tłokiński, Z. Błocki, J.
Janeczek, M. Chorowski, M. Gorynia,
B. Klajnert-Maculewicz, M. Gajda, T.
Tokarski, J. Lewicki, J. Filek, T.
Więckowski, M. Niezgódka, K.
Lubczyńska-Cichocka, G. Kołtuniak,
B. Dołęga, T. Kulik, J. Rak, B.
Siwińska, P. Kieraciński
39
13.10.2017
Uniwersytet Mikołaja Kopernika J. Gowin, P. Całbecki, J. Ramlau, M.
w Toruniu
Zaleski, M. Czyżewski, A. Myrcha, P.
Müller, P. Ziółkowski, J. Duszyński, J.
Woźnicki, K. Diks, K. ChałasińskaMacukow, W. Tłokiński, M. Liana, A.
Nawrat, M. Gorynia, J. Brdulak, M.
Gajda, T. Tokarski, B. Dołęga, T.
Kulik, J. Rak, L. Lato, K. KurowskaWilczyńska, W. Siwiński, G. Filip,
członkowie Komisji Wyborczej
KRASP
kolejne posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego są numerowane od początku istnienia KRASP
38

9.06.2017

Politechnika Wrocławska

Posiedzenia Prezydium KRASP
nr(a)

termin

organizator

goście

Uniwersytet Ekonomiczny w
J. Gowin, T. Czerwińska, L. Bosek,
Krakowie
S. Bielecki, P. Müller, P. Ziółkowski.
VII-4
8.06.2017
Politechnika Wrocławska
VII-5(b)
6-7.07.2017
Uniwersytet WarmińskoR. Górecki
Mazurski w Olsztynie
VII-6
12.10.2017
Uniwersytet Mikołaja Kopernika J. Gowin, P. Müller, P. Ziółkowski, S.
w Toruniu
Michałowski
(a) kolejne posiedzenia Prezydium są numerowane od początku każdej kadencji i są poprzedzone
numerem kadencji (VI: kadencja 2012-2016, VII: kadencja 2016-2020)
(b) także wspólne posiedzenie Prezydium KRASP, Prezydium PAN oraz Prezydium RGNiSW
VII-3

28.02.2017
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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
Dokument Prezydium KRASP z 13 stycznia 2017 r.


Stanowisko w sprawie sposobu rozliczania kosztów pośrednich w grantach Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4. PO IR (dokument nr 8/VII)

Dokument Prezydium KRASP z 13 lutego 2017 r.


Stanowisko w sprawie zajęć z zakresu gender studies (dokument nr 9/VII)

Dokument Prezydium KRASP z 8 czerwca 2017 r.


Stanowisko w sprawie eliminowania barier utrudniających podjęcie studiów
kandydatom posiadającym dokumenty o charakterze międzynarodowym (dokument
nr 10/VII)

Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego z 9 czerwca 2017 r.




Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP za rok 2016
oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 (dokument nr 11/VII)
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP za rok 2016
(dokument nr 12/VII)
Uchwała w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół
Polskich członków Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. (dokument nr 13/VII)

Dokument Prezydium KRASP z 6 lipca 2017 r.


Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej statusu
uczelni członkowskiej KRASP (dokument nr 14/VII)

Dokument Prezydium KRASP z 6 września 2017 r.


Stanowisko w sprawie podstawowych wniosków z dyskusji nad założeniami Ustawy
2.0 (dokument nr 15/VII)

Dokument Prezydium KRASP z 12 października 2017 r.


Stanowisko w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej praw
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dokument nr 16/VII)
45

Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 13 października 2017 r.



Uchwała w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(dokument nr 17/VII)
Uchwała w sprawie poparcia uchwały Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych dotyczącej poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (dokument nr 18/VII)

Inne dokumenty KRASP


Apel Prezydium KRASP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
aktualną sytuacją polityczną w kraju (z 21 lipca 2017 r.)

Dokumenty wspólne KRASP i innych instytucji i organizacji










Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu
finansowania nauki oraz szkolnictwa wyższego z budżetu państwa (7 lipca 2017 r.)
Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania badań przedaplikacyjnych (7 lipca
2017 r.)
Umowa o współpracy między KRASP i Hiszpańską Konferencją Rektorów (CRUE)
(27 lipca 2017 r.)
Stanowisko 22 konferencji rektorów krajów europejskich, w tym KRASP, w sprawie
konieczności przyśpieszenia politycznych decyzji dot. Brexitu (25 października 2017
r.)
Umowa trójstronna o partnerstwie i współpracy między KRASP, Związkiem Rektorów
Uczelni Ukrainy (URHEIU) i Fundacją Rektorów Polskich (FRP) (14 listopada 2017 r.)
Trójstronna deklaracja CPU-HRK-KRASP w związku z posiedzeniem Rady
Europejskiej 15 grudnia 2017 r. (8 grudnia 2017 r.)
Porozumienie na rzecz budowy polskiej platformy powszechnie dostępnych otwartych
kursów on-line, podpisane przez KRASP i Fundację Młodej Nauki 31 marca 2017 r.
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Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych
oznaczenia:
KS
MNiSW
MEN
MRiF
MC
MKiDN
MZ
MIiB
WSRP

Kancelaria Sejmu
Ministerstwo (Minister) Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo (Minister) Edukacji Narodowej
Ministerstwo (Minister) Rozwoju i Finansów
Ministerstwo (Minister) Cyfryzacji
Ministerstwo (Minister) Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo (Minister) Zdrowia
Ministerstwo (Minister) Infrastruktury i Budownictwa
Wicemarszałek Sejmu RP

KOiL
KK
KII
KIiWG
KN
KE
KWM
ZB
KRPUT
KRAUM
KRUA

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
Komisja ds. Kształcenia KRASP
Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP
Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP
Komisja ds. Nauki KRASP
Komisja ds. Ekonomicznych KRASP
Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Zespół Boloński KRASP
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych

lp.

opiniowany akt legislacyjny (projekt)

instytucja
zwracająca
się o opinię

data
przekazania
opinii

podmioty
przygotowujące
projekt opinii

1

Projekt rozporządzenia w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego

MEN

02.01.2017

KK

2

Projekt rozporządzenia w sprawie
podstawy programowej kształcenia w
zawodach

MEN

03.01.2017

KK

3

Projekt rozporządzenia w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników

MEN

11.01.2017

KK

4

Projekt rozporządzenia w sprawie osób
zastępowanych przez Prokuratorię
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a
także sposobu i trybu uiszczania oraz
wysokości opłat ponoszonych za usługi
prawne świadczone przez Prokuratorię
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

MNiSW

13.01.2017

KOiL

5

Projekt ustawy o Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej

MNiSW

16.01.2017

KWM

6

Projekt rozporządzenia w sprawie
ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół

MEN

20.01.2017

KK

47

7

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli

MEN

20.01.2017

KK

8

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie trybu udzielania
oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na
dofinansowanie lub finansowanie kosztów
realizacji inwestycji w uczelni publicznej

MNiSW

20.01.2017

KE

9

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na
założenie odpowiednio z dniem 1
września 2017 r. lub z dniem 1 września
2018 r. przez osobę prawną lub osobę
fizyczną publicznego dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i
dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i dotychczasowego
czteroletniego technikum

MEN

01.02.2017

KK

10

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzoru znaków
graficznych informujących o poziomach
Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych
do kwalifikacji pełnych i cząstkowych
Włączonych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji

MEN

02.02.2017

KRASP

11

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów
tych szkół, studentów, słuchaczy,
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich

MZ

06.02.2017

KRASP

12

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli

MEN

07.02.2017

KK

13

Projekt rozporządzenia 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

21.02.2017

KK

14

Rządowy projekt ustawy o zmianie
niektórych innych ustaw w związku z
zadaniami organów administracji
publicznej w zakresie niektórych rejestrów
publicznych

KS

21.02.2017

KOiL

15

Projekt rozporządzenia w sprawie
sposobu podziału i trybu przekazywania
dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych

MNiSW

24.02.2017

KE

48

16

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach

MEN

03.03.2017

KK

17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw

MRiF

10.03.2017

KOiL

18

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany
nazwy Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w
Krakowie

MKiDN

23.03.2017

KOiL, KRUA

19

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu
ustalania wysokości dotacji i rozliczania
środków finansowych na utrzymanie
potencjału badawczego oraz badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz
zadania z nimi związane, służące
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich

MNiSW

27.03.2017

KE, KN

20

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu
nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego

MEN

31.03.2017

KK

21

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie realizacji
edukacji dla bezpieczeństwa

MEN

31.03.2017

KK

22

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych

MEN

06.04.2017

KK

23

Projekt rozporządzenia w sprawie
sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie

MEN

12.04.2017

ZB

24

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie
Technologicznym

MNiSW

14.04.2017

KOiL

25

Poselski projekt ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw

KS

18.04.2017

KOiL

26

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych

Klub
Poselski
Kukiz’ 15

15.05.2017

KE

27

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej

MNiSW

10.05.2017

KOiL

49

28

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego
trybu postępowania wyjaśniającego i
dyscyplinarnego prowadzonego wobec
nauczycieli akademickich oraz sposobu
wykonywania i zatarcia kar
dyscyplinarnych

MNiSW

22.05.2017

KK

29

Projekt rozporządzenia w sprawie
egzaminu ósmoklasisty

MEN

25.05.2017

KK

30

Projekt rozporządzenia w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich

MNiSW

25.05.2017

KK, KN

31

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu
ustalania wysokości dotacji i rozliczania
środków finansowych na utrzymanie
potencjału badawczego oraz na badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz
zadania z nimi związane, służące
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich

MNiSW

30.05.2017

KE, KN

32

Projekt rozporządzenia w sprawie
połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Zielonej Górze oraz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

MNiSW

31.05.2017

KOiL

33

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków
prowadzenia studiów

MNiSW

31.05.2017

KK, ZB

34

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i kryteriów
udzielania, spłacania oraz umarzania
kredytów i pożyczek studenckich

MNiSW

31.05.2017

KE

35

Rządowy projekt ustawy o zmianie
niektórych innych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin

KS

09.06.2017

KOiL

36

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na
założenie przez osobę prawną lub osobę
fizyczną szkoły lub placówki publicznej

MEN

13.06.2017

KK

37

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi

KS

19.06.2017

KOiL

38

Projekt rozporządzenia w sprawie
wysokości wynagrodzenia członków
Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej,
zespołów ewaluacji i zespołów
powoływanych przez ministra właściwego
do spraw nauki oraz recenzentów i
ekspertów

MNiSW

19.06.2017

KN

39

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020
oraz niektórych innych ustaw

KS

20.06.2017

KOiL, KE
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40

Projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru
pedagogicznego

MEN

29.06.2017

KK

41

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

MEN

30.06.2017

KK

42

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

MEN

30.06.2017

KK

43

Projekt rozporządzenia w sprawie
powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad szkolnymi punktami
konsultacyjnymi, szkołami i zespołami
szkół, a także wykonania w odniesieniu do
nich zadań organu prowadzącego

MEN

30.06.2017

KK

44

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

MEN

14.07.2017

KK

45

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i kryteriów
udzielania, spłacania oraz umarzania
kredytów i pożyczek studenckich

MNiSW

20.07.2017

KE

46

Projekt rozporządzenia w sprawie
Państwowego Egzaminu z Ratownictwa
Medycznego

MZ

31.07.2017

KRAUM

47

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej

MNiSW

01.08.2017

KOiL

48

Projekt ustawy o Sieci Badawczej:
Łukasiewicz

MNiSW

04.08.2017

KOiL

49

Projekt rozporządzenia w sprawie statutu
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

MNiSW

16.08.2017

KWM

50

Projekt rozporządzenia w sprawie
wysokości wynagrodzeń członków Rady
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

MNiSW

16.08.2017

KWM

51

Projekt rozporządzenia w sprawie praktyki
realizowanej w ramach kształcenia w
zakresie ratownictwa medycznego

MZ

23.08.2017

KRAUM

52

Projekt ustawy o architektach, inżynierach
budownictwa oraz urbanistach

MIiB

01.09.2017

KIiWG, KRPUT

53

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego
„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu 2004-2017”

KS

13.09.2017

KOiL

54

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o ochronie danych osobowych

MC

14.09.2017

KOiL, KII

55

Projekt ustawy o ochronie danych
osobowych

MC

14.09.2017

KOiL, KII

51

56

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

MNiSW

16.09.2017

KRASP

57

Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

MNiSW

16.09.2017

KRASP

58

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z uproszczeniem procesu
inwestycyjno-budowlanego

MIiB

20.09.2017

KOiL

59

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego

MEN

21.09.2017

KK

60

Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej
„Monter stolarki budowlanej do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

MIiB

26.09.2017

przedstawiciel
KRASP w Radzie
Interesariuszy
Zintegrowanego
Systemu
Kwalifikacji

61

Objaśnienia projektu budżetu w zakresie
szkolnictwa wyższego oraz w części 38 –
Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy
budżetowej na 2018 r.

MNiSW

05.10.2017

KE

62

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych

KS

23.10.2017

KE

63

Rządowy projekt ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2018

KS

26.10.2017

KE

64

Poselski projekt ustawy o Instytucie
Solidarności i Odwagi

KS

02.11.2017

KOiL

65

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora

MNiSW

02.11.2017

KN

66

Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy
de minimis na działalność
upowszechniającą naukę

MNiSW

10.11.2017

KE

67

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków
finansowych na działalność
upowszechniającą naukę

MNiSW

10.11.2017

KN

68

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany
rozporządzenia w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na
egzaminatorów, sposobu prowadzenia
ewidencji egzaminatorów oraz trybu
wpisywania i skreślania egzaminatorów z
ewidencji

MEN

13.11.2017

KK, ZB

69

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz niektórych innych ustaw oraz
rozporządzeń wykonawczych

KS

14.12.2017

KRAUM
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załącznik 6

Działania KRASP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

Udzielenie przez Honorowego Przewodniczącego wywiadu nt. programu Erasmus+ dla Firmy
ICF, wybranej przez Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny śródokresowej programu
Erasmus+ i programów poprzedzających program Erasmus+, 2 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o śmierci prof. A. Koja,
współzałożyciela i pierwszego Przewodniczącego KRASP, oraz informacji o uroczystościach
pogrzebowych (publikacja nekrologu w prasie – 3.01, udział delegacji rektorów w
uroczystościach pogrzebowych – 4.01), 2 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z KPK Programów
Badawczych UE dot. ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych nt. oceny
programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, 4 stycznia
Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz Komisji ds. Nauki
KRASP dot. projektu rozporządzenia Ministra NiSW w sprawie kształcenia na studiach
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, 4 stycznia
Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Nauki KRASP dot. projektu rozporządzenia w
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 4
stycznia
Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP dot. projektu rozporządzenia
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz
niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, 4 stycznia
Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP – prof. M. Krawczyka w dyskusji „Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius?”, FNP, Warszawa,
10 stycznia
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektora M.
Tukiendorfa w inauguracji obchodów 30-lecia Programu Erasmus, Warszawa, 11 stycznia
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w uroczystych obchodach
Jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 11 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP uchwały nr 1/I/2017 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 10 stycznia 2017 roku w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w
Polsce (dodatkowa korespondencja w tej sprawie została wysłana do wiadomości rektorów
uczelni członkowskich KRASP 17.01.2017), 12 stycznia
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w posiedzeniu
RGNiSW, 12 stycznia
Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu rozliczania
kosztów pośrednich w grantach FNP w ramach działania 4.4 PO IR; stanowisko przekazane
Prezesowi FNP i rektorom 16 stycznia
Przekazanie do EUA kwestionariusza dot. Erasmus+ Midterm Review: EUA’s
Recommendations for the 2020 Programme, opracowanego przez Komisję ds. Współpracy
Międzynarodowej KRASP, 16 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Turcji dot.
stypendiów rządu tureckiego dla studentów zagranicznych, 17 stycznia
Przekazanie min. A. Bobko opinii Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot.
projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób zastępowanych przez
Prokuratorię Generalną RP, a także sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłat
ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną RP, 19 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dot. upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa, 20 stycznia
Udział reprezentanta KRASP – prof. R. Stawarza (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w
konferencji “The State of Digital Education: Engaging with Connected, Blended and Open
Learning”, Malta, Balzan, 19-20 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego KRASP w
sprawie aktów agresji wobec cudzoziemców studiujących w Polsce, 20 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji KPK Programów
Badawczych UE dot. europejskiej i krajowej wersji portalu EURAXESS, 23 stycznia
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32.
33.

34.
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37.

38.

39.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dot. seminarium
upowszechniającego rezultaty osiągnięte w ramach realizowanego przy współudziale KRASP
projektu EIQAS – Enhancing Internal Quality Assurance Systems (Warszawa, 9.02.2017), 23
stycznia (korespondencja została ponownie wysłana 1.02.2017)
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 23 stycznia
Zgłoszenie udziału prof. T. Koszczyca jako przedstawiciela KRASP w pracach RGNiSW w
kadencji 2014-2017 w związku z rezygnacją reprezentującego KRASP prof. A Sobkowiaka
(informacja o intencji zgłoszenia nowego reprezentanta KRASP do RGNiSW została wysłana do
wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP 20.01.2017), 24 stycznia
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, 24 stycznia
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektora M.
Tukiendorfa w drugim seminarium eksperckim dot. wypracowania do krajowego stanowiska do
następnego Programu Ramowego Badań i Innowacji Unii Europejskiej (FP9), Warszawa, 25
stycznia
Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz grupy
rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój
kadry naukowej” (konferencja programowa NKN), UŚ, 26-27 stycznia
Udział Kierownik Biura KRASP w posiedzeniu EUA Council (w charakterze obserwatora) oraz w
EUA Secretary General meeting, Bruksela, 26-27 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji w sprawie gender studies,
27 stycznia
Przekazanie min. T. Wargockiej (Sekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP
dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, 31 stycznia
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w konferencji „Forum Informatyki
Polskiej”, EFPiE, Warszawa, 31 stycznia
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach, 31 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dot. listy projektów finansowanych w ramach obszaru Marii Skłodowskiej-Curie i
realizowanych przez polskie jednostki w Programie Ramowym H2020, 31 stycznia
Udział pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w seminarium „What's New in Brussels?
Recent Developments in European Policies and Programmes”, Bruksela, 2 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o nowym konkursie „Fulbright
Slavic Award”, dla wykładowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy
specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, 8 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dot. III edycji Konkursu o
Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. T. Kotarbińskiego za wybitną
pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, 8 lutego
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w posiedzeniu
plenarnym RGNiSW, 9 lutego
Udział Sekretarza Generalnego KRASP (referat), Przewodniczącego Komisji ds. Akredytacji i
Rankingów KRASP – prof. T. Szapiro oraz pracowników Biura KRASP w seminarium
upowszechniającym wyniki osiągnięte w ramach realizowanego przy współudziale KRASP
projektu EIQAS – Enhancing Internal Quality Assurance Systems, Warszawa, 9 lutego
Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 13 lutego w sprawie zajęć z zakresu gender studies;
stanowisko – przyjęte w trybie korespondencyjnym - zostało przekazane rektorom uczelni
członkowskich 15 lutego
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, 13 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o działaniach, jakie podjął UAM
w Poznaniu w związku z aktami przemocy skierowanymi przeciw studiującym w Polsce
cudzoziemcom, 14 lutego
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Udział Sekretarza Generalnego w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT – European
Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja prowadzona z Biura EUA w
Brukseli), 14 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji oraz prośby o udział w badaniu,
mającym na celu identyfikację form i zakresu nagradzania nauczycieli akademickich – w
poszczególnych krajach i uczelniach europejskich – za osiągnięcia w zakresie kształcenia, 14
lutego (plik zawierający pytania zawarte w dostępnym on-line kwestionariuszu został dodatkowo
wysłany do wiadomości rektorów uczelni członkowskich KRASP 15.02.2017)
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP listu Przewodniczącej Stowarzyszenia
Erasmus Student Network Polska, p. A. Krysiuk, 15 lutego
Przekazanie min. M. Drab (Podsekretarz Stanu w MEN) uwag dot. projektu rozporządzenia
MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie
odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub
osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i
dotychczasowego czteroletniego technikum, 15 lutego
Przekazanie min. A. Zalewskiej uwag KRASP do projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej
Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 16 lutego
Przekazanie min. J. Gowinowi uwag Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP dot.
projektu ustawy o NAWA, 16 lutego
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół, 16 lutego
Wydanie publikacji „Informator KRASP w kadencji 2016-2020” (3.02.2017); udostępnienie na
stronie www KRASP; wysyłka do rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz instytucji nauki i
szkolnictwa wyższego, polityków, przedstawicieli mediów, związków zawodowych oraz innych
osób i instytucji (6-17.02.2017)
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia KRASP – prof. J. Łaszczyka w posiedzeniu
sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 22 lutego
Spotkanie delegacji KRASP z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Warszawa, 22
lutego
Spotkanie delegacji KRASP z Ambasadorem Republiki Indonezji w sprawie nawiązania
współpracy, 23 lutego
Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz grupy
rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji „Doskonałość naukowa – Jak równać do
najlepszych?” (konferencja programowa NKN), UAM/PAN, Poznań, 23-24 lutego
Udział Sekretarza Generalnego w seminarium/warsztatach zespołu ekspertów opracowujących
sektorową ramę kwalifikacji dla usług rozwojowych, 24 lutego
Przekazanie do Sekretariatu EUA informacji (w formie wypełnionego kwestionariusza)
dotyczącej nagród za osiągnięcia w dydaktyce – w związku z realizacją projektu EFFECT –
European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching, 25 lutego
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP z udziałem Przewodniczącego
KRASP, Kraków, 26 lutego
Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP, grupy rektorów
uczelni członkowskich KRASP, Sekretarza Generalnego oraz pracowników Biura KRASP w
konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, Kraków, 27 lutego
Udział Kierownik Biura KRASP oraz dr J. Gocłowskiej-Bolek w spotkaniu roboczym dotyczącym
Roku Polskiej Nauki za Granicą, MNiSW, 1 marca
Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w
Prezentacji projektów założeń do Ustawy 2.0, PW, Warszawa, 1 marca
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w obchodach jubileuszu
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2 marca
Przekazanie do Sekretariatu EUA uwag dotyczących treści raportu przygotowywanego w
ramach realizacji projektu Autonomy Scorecard – Country Profiles, 4 marca
Przekazanie do Sekretariatu EUA uwag dotyczących formularza badania realizowanego w
ramach projektu Trends 2018, 6 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji EUA w sprawie udziału w
badaniu ankietowym dotyczącym otwartego dostępu i otwartej nauki (wiadomość została
przekazana rektorom także 22 lutego), 7 marca
Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
7 marca
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Udział
Honorowego
Przewodniczącego
KRASP,
Przewodniczącego
Komisji
ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora M. Pałysa oraz przewodniczącego Komisji
ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP - rektora L. Dzienisa w spotkaniu z
ekspertami Komisji Europejskiej biorącymi udział w Peer Review of the Polish R&I system w
ramach inicjatywy Horizon 2020 Policy Support Facility, 9 marca
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w posiedzeniu
RGNiSW, 9 marca
Udział Kierownik Biura KRASP w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Universities UK,
Warszawa, 9 marca
Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRUP, UW, 9-10 marca
Przekazanie min. A. Zalewskiej uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczania w języku polskim wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, 10 marca
Udział Przewodniczącego KRASP w konferencji „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia,
społeczeństwo, rynek pracy”, Warszawa, 14 marca
Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego w ostatnim, XXXIV posiedzeniu Komitetu
Monitorującego POKL, Mszczonów, 15-16 marca
Spotkanie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP z udziałem
Przewodniczącego KRASP, FRP, Warszawa, 16 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o spotkaniu na temat Brexitu,
organizowanym przez de Montford University (Warszawa, 29.03), 20 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dotyczącego warsztatów poświęconych instrumentowi Twinning (Wrocław, 28.03), 21 marca
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora M.
Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds. Sportu Akademickiego KRASP – rektora T.
Łodygowskiego oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w
posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 22 marca
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora W. Bielawskiego, w posiedzeniu sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 22 marca
Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego w posiedzeniu Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Finansowego, Warszawa, 22 marca
Deklaracja poparcia inicjatywy organizacji EXPO 2022 w Łodzi, 23 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej możliwości
dołączenia uczelni do listy sygnatariuszy dokumentu Magna Charta Universitatum, 23 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o wyborach do Zarządu EUA,
28 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego KRASP
dotyczącego wyników działalności Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP (z załączonym raportem nr 1 Komisji), 28 marca; podobne pismo zostało
przekazane także min. J. Gowinowi
Przekazanie min. W. Bańce (Minister Sportu i Turystyki) pisma dotyczącego sytuacji drużyn
akademickich uczestniczących w rozgrywkach ligowych, 28 marca
Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji „Doskonałość edukacji
akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” (konferencja programowa
NKN), Lublin, KUL, 29-30 marca
Przekazanie min. A. Zielińskiej pisma dotyczącego wyrównywania szans w ubieganiu się o
przyjęcie na studia kandydatów posiadających świadectwa zagraniczne, 30 marca
Udział reprezentanta KRASP – Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej
KRASP, rektora C. Madryasa, w konferencji na temat Ustawy 2.0, zorganizowanej przez PSRP,
oraz dra J. Lamperskiego (PWr) w debacie na temat przyszłego kształtu Ustawy 2.0, Wrocław,
31 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Departamentu Współpracy
Międzynarodowej MNiSW o planowanym forum Rektorów państw UE i Azji Centralnej (Astana,
23-24.06), 31 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Włoch dotyczącej
możliwości ubiegania się o stypendia rządu włoskiego na rok akademicki 2017/2018 dla
studentów zagranicznych, 31 marca
Podpisanie „Porozumienia na rzecz budowy polskiej platformy powszechnie dostępnych
otwartych kursów on-line” przez KRASP i Fundację Młodej Nauki, 31 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego KRUP, rektora
W. Nowaka, do min. J. Gowina w sprawie systemu POL-on wraz z odpowiedzią z Departamentu
Nauki MNiSW, 3 kwietnia
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89.
90.
91.
92.
93.

94.

95.

96.
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.
104.
105.

106.

107.

108.

Udział Przewodniczącego KRASP oraz Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia KRASP,
prof. J. Łaszczyka, w posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, 4 kwietnia
Udział reprezentanta KRASP – prof. H. Rybińskiego (PW) w konferencji „Wsparcie
technologiczne dla uczelni i placówek badawczych”, 4 kwietnia
Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Filek (UE w Krakowie) w X Krakowskich Dniach
Integracji, Kraków, 3-8 kwietnia
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, rektora M.
Pałysa, w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 6 kwietnia
Udział przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia KRASP – prof. J. Łaszczyka w posiedzeniu
plenarnym RGNiSW, Warszawa, 6 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego oraz Przewodniczącego
Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w spotkaniu na dotyczącym EXPO 2022, Łódź,
6 kwietnia
Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP, prof. S. Bieleckiego, Sekretarza Generalnego
KRASP i Kierownik Biura KRASP w posiedzeniu Rady i Zgromadzenia Ogólnego EUA oraz
grupy rektorów KRASP w dorocznej konferencji tematycznej EUA, Bergen, 5-7 kwietnia
(sprawozdanie z posiedzenia zostało przekazane rektorom uczelni członkowskich KRASP 5
maja)
Udział Przewodniczącego KRASP, grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP oraz
pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w Polsko-Ukraińskich Dniach Edukacji, Nauki i
Innowacji oraz II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy, Kijów, 6-8 kwietnia
Udział Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora M.
Pałysa w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 7 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu dotyczącego tegorocznej
konferencji eksperckiej Association of International Educators – NAFSA (USA, Los Angeles,
28.05-2.06), 11 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE w sprawie cyklu trzech spotkań dotyczących realizacji projektów Marii Skłodowskiej-Curie w
programie Horyzont 2020, 12 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia amb. J. Knotta do udziału w
wizycie studyjnej (Coventry, UK, 23-24.05.), mającej na celu wzmocnienie bilateralnej
współpracy między Polską i Wielką Brytanią, 12 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat II Ogólnopolskiej
Konferencji Akademickich Biur Karier „Nowoczesne narzędzia doradztwa kariery i promocji
usług ABK” (Łódź, 18-19.05), 13 kwietnia
Przekazanie min. P. Lewandowskiemu (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego) opinii Komisji ds. Organizayjnych i Legislacyjnych KRASP dotyczącej
projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie zmiany nazwy PWST im. L. Solskiego w Krakowie,
13 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej stanowiska
uniwersytetów europejskich w sprawie Central European University w Budapeszcie, 13
kwietnia; informacja została przekazana również min. J. Gowinowi
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat Marszu dla Nauki, 18
kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w XXIII Krajowej Konferencji
Parlamentu Studentów RP, Kościelisko, 20-23 kwietnia
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 24
kwietnia
Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji
edukacji dla bezpieczeństwa, 24 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat konferencji
„Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki”
(Warszawa, 10.05), 24 kwietnia (informacja o konferencji została ponownie przesłana rektorom
4 maja)
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE w sprawie konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim
przemyśle?” (Warszawa, 17.05), 25 kwietnia
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109. Przekazanie min. T. Czerwińskiej uwag Komisji ds. Ekonomicznych KRASP i Komisji ds. Nauki
KRASP dotyczących projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie
potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 25
kwietnia
110. Udział Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora M.
Pałysa oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w posiedzeniu
senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, 25 kwietnia
111. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Kodeksu etyki pracownika naukowego publikacji Komisji ds. etyki w nauce PAN, 25 kwietnia
112. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w II Edukacyjnym Forum
Energetyki Jądrowej, Warszawa, Ministerstwo Energii, 25 kwietnia
113. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o
zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, 26 kwietnia
114. Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz grupy
rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji
badawczych – kierunek i instrumenty zmian” (konferencja programowa NKN), Gdańsk, PG, 2627 kwietnia
115. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji Prezesa PAN – prof. J.
Duszyńskiego w sprawie wyborów członków zagranicznych PAN, 27 kwietnia
116. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (Podsekretarz Stanu w MNiSW) informacji o braku
możliwości przygotowania opinii dotyczącej projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków
finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium
doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ze względu na zbyt krótki termin,
28 kwietnia
117. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma MON dotyczącego Konkursu na
najlepszą pracę naukową i wdrożenie z zakresu obronności, 27 kwietnia; informacja o
przedłużeniu terminu na składanie wniosków do Konkursu została przekazana rektorom – 26
maja
118. Przekazanie min. M. Machałek (Sekretarz Stanu w MEN) uwag Zespołu Bolońskiego KRASP
dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie, 27
kwietnia
119. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Komitetu Monitorującego
POKL - fiszki konkursu na zintegrowane programy uczelni, 28 kwietnia
120. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat projektu EUA Trends
2018, 5 maja; dodatkowe informacje na temat projektu zostały przekazane rektorom 10 maja
121. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Brytyjskiej Konferencji
Rektorów - UUK International dotyczącej potwierdzenia przez rząd brytyjski gwarancji
finansowych obejmujących pełny cykl studiów dla obywateli UE aplikujących na studia w
Wielkiej Brytanii w roku akademickim 2018/2019, 5 maja
122. Wizyta delegacji KRASP z udziałem przewodniczącego Komisji ds. Współpracy
Międzynarodowej KRASP – rektora M. Tukiendorfa oraz przewodniczącego Komisji ds.
Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP - rektora L. Dzienisa w Indiach, 8-11 maja
123. Udział Przewodniczącego KRASP i grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji
„Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki”,
współorganizowanej przez KRASP, Warszawa, PW, 10 maja
124. Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego w XIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego
PO WER, 10 maja
125. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w uroczystościach wręczenia
Medalu PAN im. T. Kotarbińskiego, 10 maja
126. Udział Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka oraz grupy rektorów
w posiedzeniu RGNiSW, 11 maja
127. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu opinii Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
dotyczącej projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym, 12 maja
128. Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz Pracownika Biura RASP – D. Wyczułkowskiej w III
Ogólnopolskiej Konferencji „Co nowego w Procesie Bolońskim? Kompetencje społeczne”,
Warszawa, SGH, 12 maja
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129. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat Erasmus+ Student
Loan Guarantee Facility for Universities, 15 maja
130. Udział Honorowego przewodniczącego KRASP oraz Kierownik Biura KRASP w First PolishGerman Science Meeting 2017, Monachium, 15-16 maja
131. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) opinii Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP dotyczącej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, 18 maja
132. Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz Kierownik Biura KRASP w nieformalnym
spotkaniu sekretarzy generalnych konferencji rektorów zrzeszonych w EUA, Belgrad, 18-19
maja
133. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz Sekretarza Generalnego KRASP w
trójstronnym spotkaniu przewodniczących konferencji rektorów Niemiec, Francji i Polski (HRKCPU-KRASP), Berlin, 22-23 maja
134. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRUP, Warszawa, UKSW, 22 maja
135. Udział Pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w spotkaniu „Porozmawiajmy o przyszłej
ustawie. Jakich zmian oczekujemy i dlaczego?”, 24 maja
136. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z MEN o zamieszczeniu na
stronie portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji komunikatu w sprawie tłumaczenia na
język angielski tekstu znaku graficznego PRK, 24 maja
137. Udział reprezentantów KRASP – prof. M. Lenartowicza (AWF Warszawa) oraz dr. J. Dobosza
(AWF Warszawa) we wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 24 maja
138. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej stypendiów rządu
kolumbijskiego na studia bądź badania naukowe w Kolumbii, 24 maja
139. Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz grupy
rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji „Finansowanie nauki i szkolnictwa
wyższego” (konferencja programowa NKN), Łódź, 25-26 maja
140. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z MSZ dotyczącej praktyk w
Ambasadzie RP w Meksyku, 26 maja
141. Udział Kierownik Biura KRASP w konferencji Association of International Educators (NAFSA),
Los Angeles, 28 maja – 2 czerwca
142. Udział Przewodniczącego KRASP i grupy rektorów z spotkaniu roboczym z przedstawicielami
MNiSW na temat Roku Polskiej Nauki za Granicą, PW, 29 maja
143. Udział Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora M.
Pałysa w otwartej Debacie Obywateli Nauki na temat ustawy 2.0, Warszawa, 30 maja
144. Udział reprezentanta KRASP – prof. T. Szapiro w konferencji uzgodnieniowej organizowanej w
celu omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw, Warszawa, 30 maja
145. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRURiP, Warszawa, SGGW, 30 maja
146. Udział Przewodniczącego KRASP i grupy rektorów w posiedzeniu Komisji ds. Strategicznych
Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, Warszawa, FRP, 31 maja
147. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna oraz Przewodniczącego Komisji ds.
Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w XV Sympozjum Stowarzyszenia KRAB, 2 czerwca
148. Udział Przewodniczącego KRASP w XIX Szkole Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie
wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni członkowskich KRASP,
Gniew, 4-7 czerwca
149. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz przewodniczącego Komisji ds.
Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP - rektora L. Dzienisa w spotkaniu z
ekspertami Komisji Europejskiej biorącymi udział w Peer Review of the Polish R&I system w
ramach inicjatywy Horizon 2020 Policy Support Facility, 7 czerwca
150. Przekazanie min. T. Czerwińskiej uwag Komisji ds. Ekonomicznych KRASP i Komisji ds. Nauki
KRASP dotyczących projektu rozporządzenia Ministra NiSW zmieniającego rozporządzenie w
sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie
potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 7
czerwca
151. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Karpierza (PW) w posiedzeniu sejmowej Podkomisji
stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 8 czerwca
152. Udział reprezentanta KRASP – dr. hab. M. Duszczyka w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji
Nauki i Młodzieży, 8 czerwca
153. Przekazanie do Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Stanowiska Prezydium
KRASP z dn. 8 czerwca 2017 r. w sprawie eliminowania barier utrudniających podjęcie studiów
kandydatom posiadającym dokumenty o charakterze międzynarodowym, 12 czerwca
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154. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na seminarium „Jak
rzeczywiście doskonalić jakość? Dobre praktyki” organizowane przez Fundację na rzecz
Jakości Kształcenia (Warszawa, 19.06.2017), 12 czerwca; ostatecznie seminarium przełożono
na 18 września (informacja w korespondencji z 14 czerwca).
155. Przekazanie min. M. Kopeć (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie ósmoklasisty, 14 czerwca
156. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w 10th EUA-CDE Annual Meeting: Digitalisation: A
game changer for doctoral education?, Tallin, 14-16 czerwca
157. Przekazanie min. J. Gowinowi uchwały KRPUT nr 4/2016-2020 z dn. 2 czerwca 2017 w sprawie
postulatów kwestorów uczelni technicznych zgłoszonych na konferencji programowej NKN
(Łódź, 25-26.05.2017), 19 czerwca
158. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji „Ustrój i zarządzanie w
szkolnictwie wyższym” (konferencja programowa NKN), UW, Warszawa, 19-20 czerwca
159. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Zarządu EUA, Bruksela, 19-20
czerwca
160. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego (PŁ) w posiedzeniu sejmowej Podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej, 20 czerwca
161. Zgłoszenie do MNiSW reprezentanta KRASP – prof. J. Choińska-Mika (UW) do udziału w
warsztatach „Teaching Generations Y and Z: pedagogical challenges in teaching and learning
enviroments in higher education” (Paryż, 12-13.07.2017), 21 czerwca
162. Zgłoszenie do Urzędu Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentanta KRASP – p. M.
Szalacha (PRz) do udziału w pracach KM RPO WP, 21 czerwca
163. Udział Przewodniczącego KRASP oraz prof. M. Binka (SGGW) w posiedzeniu sejmowej Komisji
Edukacji Nauki i Młodzieży, 21 czerwca
164. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego (PŁ) w spotkaniu poświęconemu konsultacji
programów NAWA, Warszawa, 21 czerwca
165. Przekazanie min. A. Bobko opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP dotyczącej projektu
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania
wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz
sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych, 22 czerwca
166. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w posiedzeniu sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży, 22 czerwca
167. Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w
sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sulechowie, 23 czerwca
168. Udział Przewodniczącego KRASP w konferencji „Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce.
Koncepcje partnerów społecznych”, Warszawa, 23 czerwca
169. Udostępnienie protokołów z ostatniego posiedzenia Prezydium KRASP i Zgromadzenia
Plenarnego KRASP (Wrocław, 8-9.06.2017), 23 czerwca
170. Udział Sekretarza Generalnego KRASP, Kierownika Biura KRASP oraz dr. J. Gocłowskiej Bolek
(UW) w spotkaniu z kierownictwem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dotyczącym
realizacji projektu Rok Nauki Polskiej za Granicą, 23 czerwca
171. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego (PŁ) w Forum of Rectors of EU and Central
Asia Higher Education Institutions, Astana, 23-24 czerwca
172. Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Ekonomicznych KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, 26 czerwca
173. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Studenckiego Projektu Założeń do Ustawy
2.0, 26 czerwca
174. Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz Komisji ds. Nauki
KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów
doktoranckich, 26 czerwca
175. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania
Uczelni Technicznych i Wojskowych dotyczącego zapisów w nowej ustawie, przesłanego przez
Przewodniczącego KRPUT – rektora T. Słomkę, 26 czerwca
176. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli kwestionariusza zawierającego dane o finansowaniu
polskich uczelni ze środków publicznych, związanego z realizacją projektu Public Funding
Observatory, 26 czerwca
177. Przekazanie min. M. Drab (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i
cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki
publicznej, 28 czerwca
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178. Udział reprezentanta KRASP – prof. H. Krawczyka (PG) w posiedzeniu KM POPC, 28 czerwca
179. Przekazanie min. J. Gowinowi Raportu nr 2.1 Komisji ds. Strategicznych Problemów
Szkolnictwa Wyższego KRASP, 28 czerwca
180. Wywiad prof. T. Szapiro dla Deutsche Univiersitäts-Zeitung dotyczący wpływu Brexitu na
szkolnictwo wyższe i badania w Europie, 29 czerwca
181. Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz Zespołu Bolońskiego
KRASP dotyczących rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
prowadzenia studiów, 30 czerwca
182. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w European
Learning & Teaching Forum (Paryż, 28-29.09.2017), 30 czerwca
183. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o udostępnieniu na witrynie
internetowej KRASP Raportu nr 2.1 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP, 3 lipca
184. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w uroczystości podpisania
porozumienia o współpracy między NCN a Towarzystwem Maxa Plancka, Kraków, 4 lipca
185. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia MEN w spr. nadzoru pedagogicznego, 4 lipca
186. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w konferencji uzgodnieniowej
dotyczącej projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym, Warszawa, MNiSW, 4
lipca
187. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma z MON dot. konkursu dla projektów
związanych z rozwojem kluczowych umiejętności i kompetencji w sferze obronności, 4 lipca
188. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP oferty współpracy z uczelniami w zakresie
efektywnego rozliczania podatku VAT, 5 lipca
189. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży,
5 lipca
190. Przekazanie dyr. A. Kurkiewiczowi (DIiR MNiSW) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz
Zespołu Bolińskiego dot. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w spr. odnowionego
programu UE dla szkolnictwa wyższego (dokument COM (2017) 247), 5 lipca
191. Udział reprezentanta KRASP – prof. G. Sędka (członek Komisji ds. Innowacyjności i
Współpracy z Gospodarką KRASP) w konferencji uzgodnieniowej poświęconej omówieniu
uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczeniu prawnego
działalności innowacyjnej, 11 lipca
192. Udostępnienie protokołu z posiedzenia Prezydium KRASP (6.07.2017, UWM, Olsztyn), 11 lipca
193. Pismo do min. J. Gowina dot. przesunięcia terminu składania wniosków w ogłoszonych przez
NCBiR konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni, 10 lipca; pismo zostało przekazane
rektorom 11 lipca
194. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji dot. wyborów do RGNiSW
(skład Komisji Wyborczej, procedura wyborcza), 11 lipca (korespondencja w ww. sprawie
została ponownie wysłana do uczelni członkowskich KRASP – 1.09 oraz 22.09)
195. Posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, 13 lipca
196. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, 13 lipca
197. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych
innych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, 13 lipca
198. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Ministerstwa Rozwoju
(Instytucji Zarządzającej PO WER) w sprawie stanowiska w odniesieniu do zaostrzenia przez
Instytucje Pośredniczące warunków kwalifikowania wydatków wynikających z Wytycznych, w
tym warunków dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych o wartości poniżej 50 tys.
zł, 13 lipca
199. Wizyta ekspertów EUA w ramach realizacji projektu USTREAM, w tym spotkanie z
reprezentantami uczelni członkowskich KRASP, Warszawa, 13-14 lipca
200. Przekazanie min. A. Zalewskiej (MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia KRASP do projektów
rozporządzeń MEN: rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą; rozporządzenia w
sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
rozporządzenia w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi, szkołami i
zespołami szkół, 13 lipca
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201. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dot. II edycji anglojęzycznego Biuletynu KPK, 14 lipca
202. Przekazanie min L. Szumowskiemu (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag KRASP dot. projektu
rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków KEJN, KPN zespołów ewaluacji
i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i
ekspertów, 14 lipca
203. Przekazanie min. J. Gowinowi Raportu nr 3 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP, 14 lipca
204. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 17 lipca
205. Apel Prezydium KRASP do Prezydenta RP w związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju, 21
lipca
206. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego Przewodniczącego KRASP w
dwustronnym spotkaniu władz KRASP oraz władz CRUE – Hiszpańskiej Konferencji Rektorów
(podpisanie umowy o współpracy), Madryt, 27 lipca
207. Przekazanie min. S. Skuzie (Podsekretarz Stanu w MNiSW) odpowiedzi KRASP dot. projektu
rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, 2 sierpnia
208. Przekazanie dr M. Jędrasikowi (Naczelnik Wydziału Analiz o Monitoringu Rynku PPP w
Ministerstwie Rozwoju) odpowiedzi Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP na
pytania MR w ramach konsultacji zmian ustawy o PPP, 8 sierpnia
209. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT –
European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja prowadzona z
Biura EUA w Brukseli), 10 sierpnia
210. Przekazanie min. A. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, 16
sierpnia
211. Zgłoszenie udziału prof. W. Banysia, Honorowego Przewodniczącego KRASP, jako
przedstawiciela KRASP w pracach Rady NAWA, 22 sierpnia
212. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o inicjatywie nawiązania
współpracy KRASP (uczelnie członkowskie) ze Scholars at Risk (SAR), 31 sierpnia
213. Przekazanie min. M. Tombarkiewiczowi (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia)
odpowiedzi KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie Państwowego Egzaminu z
Ratownictwa Medycznego, 31 sierpnia
214. Zgłoszenie udziału prof. R. Naskręckiego (UAM) oraz dr hab. S. Kalinowskiego (UEP) jako
Przedstawicieli KRASP w pracach Komitetu Monitorującego WRPO+, 31 sierpnia
215. Udział Sekretarza Generalnego w spotkaniu WG3 BFUG „New goals” – Final meeting,
Bruksela, 5 września
216. Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie podstawowych wniosków z dyskusji nad założeniami
Ustawy 2.0, przyjęte w trybie korespondencyjnym 6 września; stanowisko zostało przekazanie
rektorom uczelni członkowskich KRASP 7 września; (stanowisko zostało przekazanie rektorom
uczelni członkowskich KRASP 7 września oraz min. J. Gowinowi 13 września)
217. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym Przewodniczącego KRASP, w
posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW, Warszawa, 8 września
218. Zgłoszenie udziału rektora S. Wiaka (PŁ) jako przedstawiciela KRASP w pracach Komitetu
Monitorującego POPT 2014-2020, 11 września
219. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Narodowych
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 11 września
220. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o nowych konkursach NCBiR
na 2017 rok oraz planie konkursów na 2018 rok w ramach POWER, 11 września
221. Udział reprezentantów KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia
KRASP oraz rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP, w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, 12
września
222. Modernizacja witryny KRASP - www.krasp.org.pl; utworzenie nowej zakładki „Zaproszenia”;
informacja o tych zmianach została przekazana rektorom uczelni członkowskich KRASP 12
września
223. Udział licznej delegacji polskich uczelni oraz Kierownik Biura KRASP w targach edukacyjnych
EAIE, Sewilla, 12-15 września
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224. Udział reprezentantów KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, oraz rektora L. Dzienisa - Przewodniczącego Komisji
ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką, w spotkaniu poświęconym prezentacji
końcowego raportu ekspertów Policy Support Facility „Peer review of Poland’s higher education
and science”, MNiSW, 13 września
225. Spotkanie Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego RGNiSW z min. J. Gowinem w
sprawie prac nad projektem Ustawy 2.0, 13 września; przekazanie rektorom uczelni
członkowskich KRASP informacji o umieszczeniu notatki ze spotkania na witrynie internetowej
www.krasp.org.pl – 18 września
226. Przekazanie min. M. Tombarkiewiczowi (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia) pisma
KRASP dot. uwag KRAUM do projektu rozporządzenia w sprawie praktyki realizowanej w
ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego, 14 września
227. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting
European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences”, 14-15 września
228. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, 14
września
229. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w konferencji Science for the Future, Kraków, 18
września
230. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym Przewodniczącego KRASP, w
konferencji „Konstytucja dla nauki – zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym”
(Narodowym Kongresie Nauki), Kraków, 19-20 września
231. Udział delegacji polskich uczelni oraz Kierownik Biura KRASP w targach edukacyjnych w
Indonezji, Dżakarta, 21-26 września
232. Udział reprezentanta KRASP – prof. Z. Marciniaka, Przewodniczącego Zespołu Bolońskiego
KRASP, w uroczystej Gali IV edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, 21
września
233. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP projektu Ustawy 2.0, 21 września
234. Zgłoszenie udziału prof. M. Zasady (SGGW) jako przedstawiciela KRASP w pracach Zespołu
ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030) z
Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju, 25 września
235. Udział grupy rektorów/prorektorów uczelni członkowskich KRASP w seminarium konsultacyjnym
„Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe”, Warszawa, 25
września
236. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, w Zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 26 września
237. Przekazanie min. T. Żukowskiemu (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
Budownictwa) uwag Komisji ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką KRASP dot. projektu
ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach, 26 września
238. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT –
European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching oraz konferencji 1st European
Learning & Teaching Forum, Paryż, 26-29 września
239. Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego (UW) w posiedzeniu KM POWER, Supraśl,
26-27 września
240. Przekazanie polskim posłom do Parlamentu Europejskiego poparcia KRASP dla stanowiska
EUA dot. Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital
Single Market, 27 września
241. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia
KRASP, w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 27 września
242. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego (PŁ) w konferencji: Research&Innovation for
Europe. What after 2020?”, Bruksela, 27 września
243. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Tukiendorfa, Przewodniczącego Komisji ds.
Współpracy Międzynarodowej KRASP, w World Education Day – 2017 (WED-2017), Dalian,
China, 27-29 września
244. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji dot. weryfikacji listy
kandydatów w wyborach do RGNiSW, 3 października
245. Przekazanie przez Sekretarza Generalnego uwag do projektu dokumentu będącego wynikiem
prac WG3 BFUG „New goals”, 5 października
246. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych KRASP dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, 7 października
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247. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag Komisji ds.
Legislacyjnych i Organizacyjnych KRASP dot. projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz,
7 października
248. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRAUN, 10 października
249. Połączone posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
oraz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w sprawie projektu Ustawy 2.0
250. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i
Młodzieży, 10 października
251. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP uchwały KM POWER w sprawie
zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działania (RPD) 2017 i uchwały w sprawie nowego
RPD na rok 2018, 10 października
252. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 10
października
253. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, w posiedzeniu RGNiSW, 10 października
254. Przekazanie min. J. Gowinowi Raportu nr 4 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP (raport został umieszczony na witrynie internetowej KRASP), 10
października
255. Przekazanie min. T. Żukowskiemu (Podsekretarz Stanu w MIiB) opinii dot. projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, 11
października
256. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma dot. projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce wraz z dokumentami 16/VII, 17/VII, 18/VII przyjętymi na posiedzeniach Prezydium i
Zgromadzenia Plenarnego KRASP (12-13.10.2017, Toruń), 16 października
257. Przekazanie min. A. Streżyńskiej (MC) uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz
Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP dot. projektu Ustawy o ochronie danych
osobowych danych osobowych oraz projektu Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o
ochronie danych osobowych, 16 października
258. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20042017, 18 października
259. Przekazanie min. J. Gowinowi zestawienia uwag do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, przygotowanego przez Komisję ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
na podstawie uwag nadesłanych przez uczelnie członkowskie KRASP (14), konferencje
poszczególnych typów uczelni działające w ramach KRASP (2), komisję KRASP (1) oraz
indywidualne opinie członków społeczności akademickiej (9 osób), 19 października
260. Udział reprezentantów KRASP: prof. T. Szapiro, Przewodniczącego Komisji ds. Akredytacji i
Rankingów KRASP, oraz prof. S. Bieleckiego, reprezentanta KRASP w EUA Council, w
trójstronnym spotkaniu CPU-HRK-KRASP dot. distributed excellence i rare disciplines,
Bruksela, 19-20 października
261. Wystąpienie Przewodniczącego KRASP na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym, Siedlce,
19-20 października
262. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w posiedzeniu KRUP, Katowice, 1920 października
263. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KRPUT, Kazimierz Dolny, 19-21 października
264. Udział reprezentantów KRASP: prof. T. Szapiro, Przewodniczącego Komisji ds. Akredytacji i
Rankingów KRASP, prof. D. Malec (UJ), prof. J. Witkosia (UAM) w spotkaniu dot. rare
disciplines, zorganizowanym przez CPU, Bruksela, 20 października
265. Udostępnienie protokołów z posiedzenia Prezydium KRASP i Zgromadzenia Plenarnego
KRASP (Toruń, 12-13.10.2017 r.), 23 października
266. Przekazanie właściwym organom władzy państwowej, instytucjom szkolnictwa wyższego i nauki
oraz przedstawicielom mediów dokumentów 16/VII, 17/VII, 18/VII, przyjętych na posiedzeniach
Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP (12-13.10.2017, Toruń), 24 października
267. Wystąpienie Honorowego Przewodniczącego KRASP na II Forum Inteligentnego Rozwoju,
Rzeszów-Jasionka, 23-24 października
268. Stanowisko 22 konferencji rektorów krajów europejskich, w tym KRASP, w sprawie konieczności
przyśpieszenia decyzji dot. Brexitu, 25 października
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269. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Tukiendorfa, Przewodniczącego Komisji ds.
Współpracy Międzynarodowej KRASP, w IX International Seminar and X General Assembly of
the CGBU, Brazylia, 23-27 października
270. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, oraz rektora M. Pałysa, Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP, w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 25 października
271. Wystąpienie Przewodniczącego KRASP na konferencji Biznes i Edukacja IT – modele
przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją, Warszawa, 26 października
272. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komitetu Narodowego Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, 26 października
273. Udział prof. W. Banysia – członka Zarządu EUA, reprezentanta KRASP - prof. S. Bieleckiego,
Sekretarza Generalnego KRASP i Kierownik Biura KRASP w posiedzeniu Rady EUA (Sekretarz
Generalny oraz Kierownik Biura KRASP wzięli także udział w posiedzeniu Sekretarzy
Generalnych EUA), Bruksela, 26-27 października
274. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia
KRASP, w posiedzeniu Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK, 27 października
275. Udział Przewodniczącego KRASP oraz Honorowego KRASP w spotkaniu inaugurującym prace
Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, 30 października
276. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE w sprawie ogłoszenia przez Komisję Europejską nowych programów pracy w obszarach
tematycznych unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na
lata 2018-2020, 2 listopada
277. Przekazanie min. M. Kamińskiemu (Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb
Specjalnych) uwag KRASP dot. projektu ustawy o jawności życia publicznego, 3 listopada
278. Pisma Przewodniczącego KRASP do Ambasadora Indonezji w Warszawie oraz Chargé
d'affaires w ambasadzie RP w Dżakarcie (pismo zostało przekazane do wiadomości min. W.
Waszczykowskiego) dot. udziału reprezentantów uczelni członkowskich KRASP w targach
edukacyjnych w Dżakarcie (22-26.09), 3 listopada
279. Przekazanie min. S. Skuzie (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag Komisji ds. Ekonomicznych
KRASP dot. dokumentu Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w
części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na 2018 r., 6 listopada
280. Udział reprezentanta KRASP – dr. hab. W. Bieleckiego (SGGW) w posiedzeniu Sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 8 listopada
281. Przekazanie min. J. Gowinowi popieranych przez KRASP uwag kwestorów uczelni
członkowskich KRASP dot. zastrzeżeń do rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, 8 listopada
282. Udział reprezentantów KRASP: Wiceprzewodniczącego – rektora A. Tretyna oraz prof. M.
Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki, w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 9
listopada
283. Udział reprezentanta KRASP – rektora A. Mastalerza (AWF w Warszawie) w widowisku
multimedialnym z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada
284. Udział reprezentanta KRASP, rektora S. Dziekońskiego (UKSW), w posiedzeniu Komisji
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, 9 listopada
285. Udział delegacji rektorów uczelni członkowskich KRASP w uroczystościach Święta
Niepodległości 11 listopada, Warszawa, 11 listopada
286. Wystąpienie Przewodniczącego KRASP na konferencji LUMEN 2017, 13-14 listopada
(ponowna korespondencja dot. konferencji została wysłana do rektorów uczelni członkowskich
KRASP 26.10)
287. Podpisanie trójstronnej umowy o partnerstwie i współpracy KRASP-URHEIU-FRP, w obecności
Sekretarza Stanu w MNiSW, Warszawa, 14 listopada
288. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) opinii Komisji ds.
Ekonomicznych KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, 14 listopada
289. Przekazanie Przewodniczącemu RGNiSW - prof. J. Woźnickiemu informacji o wynikach
wyborów przez KRASP członków RGNiSW na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2021 r., 14 listopada
290. Opublikowanie Raportu nr 4 cz. 2 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego
KRASP; przekazanie Raportu min. J. Gowinowi, 13 listopada
291. Przekazanie min. S. Skuzie (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag dot. dostarczenia przez
uczelnie danych służących do wyznaczenia współczynników kosztochłonności kształcenia i
badań w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, 15 listopada
(korespondencja została przekazana rektorom uczelni członkowskich KRASP 15.11.)
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292. Udział pracowników Biura KRASP: D. Biernackiej i B. Frankiewicz w targach edukacyjnych
Osvita i Kariera, Kijów, 16-18 listopada
293. Udział reprezentanta KRASP – prof. A. Eliasza (SWPS) w konferencji Społeczna
Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, Warszawa, 16
listopada
294. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w 22. Wielkiej Gali Integracji
(Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych), Warszawa, 18 listopada
295. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w posiedzeniu Podkomisji ds.
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, 21 listopada
296. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) uwag Komisji ds.
Ekonomicznych KRASP dot. rządowego projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, 21 listopada
297. Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego w XVII posiedzeniu KM POWER 2014-2020,
Płock, 21-22 listopada
298. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w międzynarodowych targach
edukacyjnych Edukacja i Nauka XXI wieku, Astana, 22-24 listopada
299. Udział reprezentantów KRASP: prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, prof. M. Niezgódki (UW), prof. H. Rybińskiego (PW) w posiedzeniu Komisji Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, 23 listopada
300. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, 23 listopada
301. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, w V Jubileuszowej Gali Nagród Środowiska Studenckiego „ProJuvenes”, 25 listopada
302. Przekazanie min. S. Skuzie (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag Komisji ds. Nauki KRASP
dot. projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora, 27 listopada
303. Przekazanie min. S. Skuzie (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag Komisji ds. Ekonomicznych
KRASP dot. projektu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis na działalność
upowszechniającą naukę, 27 listopada
304. Wystąpienia Przewodniczącego KRASP oraz innych rektorów na konferencji „Polskie uczelnie
w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, Warszawa, 2728 listopada
305. Udział Kierownik Biura KRASP w spotkaniu w Ambasadzie Indonezji, 28 listopada
306. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma Przewodniczącego KRASP, popierającego prośbę
International Relations Offices (IROs) Forum w sprawie rozwoju mobilności i zwiększenia
stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, 29 listopada
307. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu) opinii Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dot. poselskiego projektu ustawy o Instytucie
Solidarności i Odwagi, 29 listopada
308. Przekazanie min. S. Skuzie (Podsekretarz Stanu w MNiSW) uwag Komisji ds. Nauki KRASP do
projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz
rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, 29 listopada
309. Zgłoszenie udziału prof. M. Woźniaka (PWr) do udziału w pracach Komitetu Sterującego
projektu ZSUN II, 30 listopada
310. Przekazanie min. M. Kopciowi (Podsekretarz Stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia
KRASP oraz Zespołu Bolońskiego KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie zmiany
rozporządzenia dot. ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu
prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z
ewidencji, 30 listopada
311. Złożenie i uzupełnienie wniosku do konkursu w ramach programu „Dialog” o finansowanie
działań związanych z promocją nauki polskiej za granicą w 2018 r., listopad – grudzień 2017
312. Udział reprezentanta KRASP - prof. Z. Marciniaka w posiedzeniu Rady Interesariuszy ZSK, 1
grudnia
313. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w Zgromadzeniu
Narodowym, zwołanym w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP, 5 grudnia
314. Zgłoszenie udziału Honorowego Przewodniczącego KRASP jako przedstawiciela KRASP w
Konferencji Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, 5 grudnia
315. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji dot. podwyższonych
kosztów uzyskania przychodów (opinia prawna UJ), 6 grudnia
316. Udział reprezentantów KRASP: prof. J. Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia
KRASP, oraz prof. M. Zasady (SGGW) w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży, 7 grudnia
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317. Udział reprezentanta KRASP – rektora T. Szubrychta (AMW w Gdyni) w Konferencji
Bezpieczeństwo – prawo studenta a powinności uczelni i środowisk, Toruń, 7 grudnia
318. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w 135. Sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN, 7 grudnia
319. Wystąpienie Przewodniczącego KRASP na ostatnim posiedzeniu plenarnym RGNiSW XI
kadencji, 7 grudnia
320. Udział delegacji KRASP w trójstronnym spotkaniu CPU-HRK-KRASP, Paryż, 7-8 grudnia
321. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego, Przewodniczącego Komisji ds.
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, w posiedzeniu plenarnym
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 8 grudnia
322. Przekazanie do EUA informacji na temat działań systemowych dotyczących kształcenia
(national developments in terms of L&T) w związku z udziałem KRASP w realizacji projektu
EFFECT, 8 grudnia
323. Przekazanie Przewodniczącemu Rady Europejskiej - D. Tuskowi pisma Przewodniczącego
KRASP wraz z Trójstronną Deklaracją Konferencji Rektorów Francji, Niemiec i Polski w związku
z posiedzeniem Rady Europejskiej 15 grudnia, 11 grudnia
324. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komisji ds. Strategicznych Problemów
Szkolnictwa Wyższego KRASP, 11 grudnia
325. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o zmianach w rocznych planach
działania PO WER, 12 grudnia
326. Opublikowanie Raportu nr 4 cz. 3 oraz Raportu nr 5 Komisji ds. Strategicznych Problemów
Szkolnictwa Wyższego KRASP; przekazanie Raportu min. J. Gowinowi, 12 grudnia
327. Zgłoszenie udziału rektora L. Dzienisa, Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i
Współpracy z Gospodarką KRASP, do udziału w pracach Rady Programowej ds. kompetencji,
14 grudnia
328. Udział reprezentanta KRASP – prof. M. Krawczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
KRASP, w uroczystości wręczenia nagród naukowych Wydziałów PAN, 14 grudnia
329. Udział Przewodniczącego KRASP oraz reprezentanta KRASP – rektora A. Mastalerza,
Przewodniczącego KRAWF, w zorganizowanym przez CK spotkaniu poświęconym nowej
klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych z udziałem przedstawicieli CK,
KRASP, RGNiSW i KEJN, Warszawa, 18 grudnia
330. Przekazanie min. J. Gowinowi wniosku o wydanie przez Ministra Finansów – z urzędu – ogólnej
interpretacji prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisu art. 22 ust. 9b pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych do niektórych przychodów pracowników nauki, 19
grudnia (korespondencja została przekazana rektorom uczelni członkowskich KRASP 20.12.)
331. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu wigilijnym w MNiSW, 20 grudnia
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