Sprawozdanie z działalności
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
za rok 2016

przedstawione przez Przewodniczącego KRASP
na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP
w dniu 9 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie dotyczy okresu obejmującego dwie kadencje władz akademickich: koniec
kadencji 2012-2016 oraz początek kadencji 2016-2020.

I. Zmiany strukturalne
Zmiany we władzach KRASP
4 czerwca 2016 r. zgromadzenie rektorów-elektów obradujące w ramach posiedzenia
Zgromadzenia Plenarnego KRASP dokonało wyboru władz Konferencji na kadencję 20162020. Wybrani zostali:
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.
Przewodniczącemu KRASP w kadencji 2012-2016, prof. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi,
zgromadzenie nadało status Honorowego Przewodniczącego KRASP w kadencji 2016-2020.
Zgromadzenie dokonało także wyboru członków Komisji Rewizyjnej KRASP.
Do Prezydium KRASP w kadencji 2016-2020 weszli – obok Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących i Honorowego Przewodniczącego – przewodniczący konferencji
rektorów poszczególnych typów uczelni, wybrani przez te konferencje. Decyzją tak
uformowanego gremium, skład Prezydium został rozszerzony o przewodniczących komisji
stałych KRASP. Zgodnie z podjętą 18 listopada 2016 r. uchwałą Zgromadzenia Plenarnego
KRASP do składu Prezydium zostali włączeni także przewodniczący komisji powołanych na
okres jednej kadencji (2016-2020). Tak uformowany skład Prezydium KRASP w kadencji
2016-2020 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 2016 r., a także skład Komisji
Rewizyjnej oraz innych podmiotów działających w ramach KRASP – w załączniku 2.
Wybór nowych władz Konferencji nie spowodował istotnych zmian w organizacji Biura
KRASP – nie uległ też zmianie jego skład i siedziba – dzięki przychylności Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego mieści się ono nadal w Warszawie, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28.
Zmiany w gronie uczelni członkowskich
W 2016 r. status uczelni stowarzyszonej KRASP nadano Wyższej Szkole Gospodarki w
Bydgoszczy (uchwała Prezydium z 3 marca 2016 r.). Status uczelni stowarzyszonej KRASP
utraciła natomiast – w wyniku rezygnacji – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny
Chodkowskiej (uchwała Prezydium z 3 marca 2016 r.).
W efekcie tych decyzji z końcem 2016 r. status uczelni członkowskiej KRASP miało 107
szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 10 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 36 uczelni.

II. Charakter i główne kierunki działalności KRASP
Podstawowe formy działalności
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, będąc – zgodnie z przepisem Statutu –
przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa
wyższego i nauki, prowadziła w 2016 r., 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 jednoosobowo przez rektorów uczelni członkowskich.
Najważniejsze uchwały, stanowiska i inne decyzje podejmowane były – po poprzedzającej
dyskusji – podczas posiedzeń organów KRASP: Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium. W
2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego oraz 5 posiedzeń Prezydium
(załącznik 3). Oficjalne dokumenty – uchwały, stanowiska i apele, będące wynikiem
działalności tych organów w 2016 r. 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.
Główne kierunki działalności
Działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w 2016 r. obejmowała
przede wszystkim realizację zadań statutowych, w szczególności – kontynuowanie działań
uznanych za priorytetowe w kadencji 2012-2016. Podjęta na posiedzeniu Prezydium KRASP
17 listopada 2016 r. uchwała rozszerzyła i nieco zmodyfikowała przyjęte cztery lata
wcześniej 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
– 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;

2

-

-

-

-

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.

W dalszej części sprawozdania omówione zostaną zrealizowane w 2016 r. przedsięwzięcia
związane z ww. i innymi zadaniami.
Występujące w tekście daty, jeśli ograniczają się do podania dnia i miesiąca, odnoszą się do
roku 2016.

III. Działalność na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa wyższego, nauki i kultury
Działania na rzecz określenia 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 2009 r. projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego:
2010-2020”, a w 2015 r. „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”
opracowanego na zlecenie KRASP przez Fundację Rektorów Polskich.
Nowe wyzwania pojawiły się w związku z zapowiedzią przygotowania przez MNiSW projektu
nowej ustawy regulującej funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, tzw. ustawy
2.0.
Po ogłoszeniu przez MNiSW konkursu na opracowanie założeń przyszłej ustawy
rozważaliśmy ewentualne przystąpienie KRASP do tego konkursu. W wyniku
przeprowadzonej dyskusji postanowiliśmy jednak, że − w sytuacji formalnego wykluczenia
KRASP z możliwości udziału w konkursie, braku realnych możliwości wpływania na
propozycje opracowywane przez zespół lub zespoły uczelniane, które przystąpiłyby do
konkursu i którym KRASP mogłaby udzielić patronatu i możliwym z tego powodu
wykluczeniem KRASP z kolejnych, finalnych etapów przygotowywania przepisów ustawy −
Konferencja nie będzie angażowała się w postępowanie konkursowe. Włączy się natomiast
do prac przygotowujących finalne przepisy ustawy na etapie pokonkursowym oraz w trakcie
Kongresu Nauki Polskiej we wrześniu 2017 r.
Merytorycznym zapleczem tych działań stała się powołana na okres kadencji 2016-2020
Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, działająca przy
wsparciu Fundacji Rektorów Polskich. Zasadniczym zadaniem Komisji – zgodnie z
propozycją jej przewodniczącego, prof. Jerzego Woźnickiego, zaakceptowaną przez
Zgromadzenie Plenarne KRASP – jest opracowanie w oparciu o wyniki odpowiednich badań
analitycznych i ankietowych raportu zawierającego m.in. propozycje regulacji o
strategicznym znaczeniu i tekstu wybranych rozdziałów nowej ustawy.
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Niezależnie od działań Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego,
przedstawiciele Konferencji aktywnie uczestniczą 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).
Członkowie Rady NKN, a także inni rektorzy uczelni członkowskich KRASP brali aktywny
udział w zorganizowanych w ramach przygotowań do NKN konferencjach programowych,
które odbyły się w 2016 r.:
- Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni, 20-21 października,
Uniwersytet Rzeszowski,
- Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce, 24-25 listopada, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
- Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności, 8-9 grudnia,
Politechnika Wrocławska.
Działania na rzecz odpowiedniego ukształtowania
funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki

aktów

prawnych

regulujących

W 2016 r. trwała zapoczątkowana przed kilku laty „gorączka legislacyjna”. Przedkładane
projekty aktów prawnych dotyczyły ważnych z punktu widzenia uczelni sfer działania
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, co nakładało na KRASP obowiązek śledzenia tych
projektów i odpowiedniego reagowania.
Pierwszym elementem planowanych przez kierownictwo MNiSW zmian systemowych w
szkolnictwie wyższym była mała, „czyszcząca” nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, która weszła w życie 1 października 2016 r.
W związku z tą inicjatywą na prośbę ministra Jarosława Gowina przekazaliśmy w marcu
2016 r. obszerny pakiet materiałów zawierających postulaty dotyczące pożądanych zmian w
przepisach regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym
zwłaszcza zmian prowadzących do odbiurokratyzowania systemu. Zostały one opracowane
na podstawie materiałów przekazanych przez nasze komisje stałe i konferencje rektorów
poszczególnych typów uczelni.
W oddzielnym piśmie przekazaliśmy ministrowi Jarosławowi Gowinowi przyjęte przez
Prezydium KRASP, zgodnie z propozycją Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych,
stanowisko w sprawie uniwersytetów niespełniających warunków określonych w art. 3 ust. 1
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, postulujące przedłużenie okresu, w którym nazwy
uczelni powinny zostać dostosowane do wymagań ustawy (zgodnie z tymi wymaganiami
nazwa „uniwersytet” bez dodatkowych przymiotników jest zastrzeżona dla uczelni mającej
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej 10 dyscyplinach, w
tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z wymienionych w ustawie trzech grup
dziedzin nauki).
Przyjęte przez Ministerstwo tempo prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym wymusiło konieczność przygotowania już miesiąc później opinii dotyczącej projektu
tej nowelizacji. Przygotowała ją Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych. Opinia została
przekazana wraz z dodatkowymi komentarzami otrzymanymi od niektórych innych komisji i
konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.
Udział w procesie związanym z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowił
oczywiście jedynie jeden aspekt prowadzonej przez KRASP w 2016 r. działalności
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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 2016 r. przygotowaliśmy łącznie 72 opinie odnoszące się do projektów aktów prawnych
(załącznik 5), przy czym okres wzmożonej aktywności w tym zakresie przypadł – już niemal
tradycyjnie – w okresie szczytu urlopowego (9 opinii wysłaliśmy w okresie 1 – 20 sierpnia).
Projekty opinii przygotowywały najczęściej komisje stałe (w wielu przypadkach – więcej niż
jedna komisja), a poza tym – konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni lub
indywidualni eksperci. W związku z dużą aktywnością legislacyjną Ministerstwa Edukacji
Narodowej szczególnie dużo pracy miała w 2016 r. Komisja ds. Kształcenia.
Przygotowane opinie przekazywane były jako opinie KRASP, opinie komisji lub opinie
konferencji rektorów uczelni określonego typu.
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.
Stanowisko takie zostało zawarte w jednomyślnie przyjętej przez Prezydium KRASP w trybie
glosowania elektronicznego uchwale z 13 września 2016 r. w sprawie konieczności
wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu
państwa. W uchwale tej rektorzy zwracają się do Rządu i Parlamentu RP z apelem o
zdecydowane zwiększenie – w porównaniu z rokiem 2016 – nakładów przeznaczonych na
finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, tak aby stworzyć realną możliwość osiągnięcia
celów sformułowanych w przedłożonym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego Planie
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, stwierdzając m.in.: Polska zobowiązała się wobec
Komisji Europejskiej, że do roku 2020 nakłady na naukę wzrosną do poziomu 1,7 % PKB. W
przyjętym przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sformułowano
jeszcze ambitniejszy cel – wzrost nakładów na naukę do poziomu 2 % PKB. Ufamy, że
założenia te są wyrazem słusznego przekonania, że tylko właściwe wykorzystanie potencjału
polskiej nauki może stworzyć „masę krytyczną” innowacji służących modernizacji naszego
kraju i zapewniających jego przyśpieszony rozwój. Celów rozwojowych nie da się też
osiągnąć bez dodatkowego finansowania szkolnictwa wyższego, docelowo do przynajmniej 1
% PKB środków budżetowych, nauka i szkolnictwo wyższe są bowiem ze sobą
nierozerwalnie powiązane, a jakość kształcenia warunkuje jakość badań w takim samym
stopniu, jak jakość badań warunkuje jakość kształcenia.
Podjęte w 2016 r. przez KRASP starania o zapewnienie odpowiedniego kształtu budżetu
państwa na rok 2017 objęły ponadto m.in. następujące działania:
- spotkanie delegacji KRASP (z udziałem reprezentantów PAN, RGNiSW i NCN) z
ministrem Jarosławem Gowinem, 30 czerwca; przekazanie ministrowi wspólnego pisma
KRASP, PAN, RGNiSW i NCN, dotyczącego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki
w 2017 r.;
- wystąpienie Przewodniczącego KRASP – rektora Wiesława Banysia na posiedzeniu
sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego (z udziałem
Przewodniczącego-elekta KRASP – rektora Jana Szmidta), 6 lipca;
- udział Przewodniczącego KRASP – rektora Wiesława Banysia, Przewodniczącego-elekta
KRASP – rektora Jana Szmidta oraz Przewodniczącego KOiL – rektora Marcina Pałysa
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w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 20 lipca; efektem tego
posiedzenia był apel środowiska akademickiego i Komisji do Premier Beaty Szydło o
zwiększenie środków finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe;
pismo Przewodniczącego KRASP – rektora Jana Szmidta, do rektorów uczelni
członkowskich, apelujące o podjęcie w lokalnych środowiskach, m.in. w związku z
inauguracjami roku akademickiego, działań wspierających wspólne starania Ministerstwa
i instytucji reprezentujących społeczność akademicką, w tym KRASP, o korzystne
decyzje budżetowe, 20 września; do pisma tego załączono ww. uchwałę Prezydium
KRASP w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i
szkolnictwa wyższego z budżetu państwa; korespondencja ta została przekazana do
wiadomości ministra Jarosława Gowina, minister Teresy Czerwińskiej oraz organizacji
związkowych działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora Andrzeja Tretyna we wspólnym
posiedzeniu komisji sejmowych/senackich: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz
Budżetu i Finansów Publicznych, 18-19 października.

Działania te przyniosły dość ograniczony efekt; budżet nauki na 2017 r. został zwiększony w
porównaniu z 2016 r. (i w porównaniu z wcześniejszym projektem), lecz na pewno w stopniu
niesatysfakcjonującym ani środowisko akademickie, ani kierownictwo MNiSW. Należy jednak
pozytywnie ocenić wzrost o 4.6% środków krajowych przeznaczonych na naukę,
kompensujący w pewnym stopniu spadek nakładów z funduszy europejskich, a także
wyraźny wzrost (o 16.2%) wysokości środków przekazanych do dyspozycji NCN.
Budżet państwa określa ogólną kondycję finansową polskich uczelni. Poziom finansowania
poszczególnych uczelni jest w znacznym stopniu zależny od kształtu algorytmu podziału
dotacji podstawowej. W algorytmie tym dokonano w 2016 r. dość istotnych zmian. We
wrześniu przekazaliśmy rektorom otrzymany z MNiSW dokument „Koncepcja zmian
algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich i zawodowych” wraz z
pismem przewodnim minister Teresy Czerwińskiej. W odpowiedzi otrzymaliśmy uwagi od ok.
40 rektorów reprezentujących uczelnie lub grupy uczelni członkowskich KRASP. Stały się
one podstawą do opracowania opinii KRASP dotyczącej ww. dokumentu, starającej się
uwzględnić i w możliwie znacznym stopniu pogodzić niekiedy sprzeczne uwagi i postulaty
najczęściej zgłaszane przez rektorów.
W opinii tej stwierdziliśmy, że proponowane zmiany algorytmu podziału dotacji podstawowej
idą w dobrym kierunku – należy je uznać za wyraz dążenia do stworzenia warunków
sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia oraz zachęcających uczelnie do
podejmowania zdecydowanych działań projakościowych, wątpliwości może wzbudzać
natomiast zakładane szybkie tempo wprowadzania zmian oraz ich „skokowy” charakter, który
dla wielu uczelni może skutkować poważnymi problemami. Uznaliśmy, że proponowane
zmiany powinny być wprowadzane stopniowo; powinny być one rozłożone na okres
najbliższych 2-3 lat. Stwierdziliśmy ponadto, że uczelnie najbardziej dotknięte przez zmianę
zasad podziału dotacji, wymagające najdalej idących działań restrukturyzacyjnych i mające
intencję przeprowadzenia takich działań nie poradzą sobie bez dodatkowych środków
łagodzących skutki wprowadzenia nowych zasad finansowania działalności podstawowej.
Środki takie powinny wesprzeć odpowiednio przygotowany, wiarygodny plan
restrukturalizacji, zakładający osiągnięcie w ciągu kilku lat pożądanych wartości wskaźników
charakteryzujących jakość kształcenia.
Ostateczna wersja algorytmu, określona w rozporządzeniu, uwzględnia część zgłoszonych
przez KRASP postulatów. Ponadto, w konkursach ogłaszanych w 2017 r. w ramach POWER
przewidziano możliwość ubiegania się uczelni dotkniętych zmianami zasad podziału dotacji
podstawowej o dodatkowe środki służące wprowadzaniu zmian skutkujących poprawą
wskaźników decydujących o wysokości przyznawanej uczelni dotacji.
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Działalność zmierzająca do usuwania barier utrudniających efektywną gospodarkę
finansową i rozwój uczelni
Istotnym obszarem działalności KRASP było w 2016 r. – tak jak w poprzednich latach –
podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier utrudniających efektywną
gospodarkę finansową i rozwój uczelni.
W 2016 r. istotna dla uczelni była kwestia dodatkowych obciążeń wynikających z
wprowadzenia obowiązku przekazywania danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.
Działania KRASP w tej sprawie objęły m.in.:
- uchwałę Prezydium KRASP z 2 czerwca 2016 r. w sprawie obowiązku przekazywania
przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego;
- pismo Przewodniczącego KRASP do ministra Jarosława Gowina z załączoną ww.
uchwałą; odpowiedź ministra Jarosława Gowina została przekazana rektorom 4 sierpnia;
- kolejne pismo Przewodniczącego KRASP do ministra Jarosława Gowina w tej sprawie,
19 sierpnia;
- pismo Przewodniczącego KRASP do Ministra Finansów, 25 sierpnia; pismo zostało
przekazane do wiadomości Premier Beaty Szydło, ministra Jarosława Gowina i minister
Teresy Czerwińskiej; odpowiedź ministra Leszka Skiby – podsekretarza stanu w
Ministerstwie Finansów, z załączonym pismem Ministra Finansów – Pawła Szałamachy
do ministra Jarosława Gowina, została przekazana rektorom 12 września.
Działania te nie przyniosły niestety oczekiwanych efektów.
Inną ważną dla uczelni kwestią było rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących sposobu
interpretacji przepisów znowelizowanej w 2015 r. ustawy o podatku od towarów i usług,
określającej zasady korygowania podatku VAT naliczonego od nieruchomości. Prezydium
KRASP w uchwale z 2 czerwca 2016 r. zaleciło uczelniom członkowskim KRASP przyjęcie
jednolitej, określonej w treści tej uchwały, zasady korygowania tego podatku w przypadku
nakładów poniesionych przed początkiem 2016 r.
Kwestia obciążeń uczelni wynikających z obowiązku zapewnienia dostępu do informacji
publicznych była tematem obrad Prezydium KRASP już w 2015 r. Propozycję wspólnych
zasad postępowania uczelni z wnioskami podmiotów zewnętrznych o udostępnienie takich
informacji, opartą na odpowiednich ekspertyzach prawnych, przedstawiła wówczas Komisja
ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Zaproponowany przez Komisję sposób
postępowania powinien uwzględniać m.in. następujące przesłanki:
- nie ma obowiązku przekazywania informacji przetworzonej (stworzenie publicznie
dostępnej „bazy wiedzy” o uczelni zawierającej „dane pierwotne” zmusza żądającego
dostępu do samodzielnego wyszukania i przetworzenia informacji),
- należy żądać dokładnego uzasadnienia interesu publicznego stojącego za
udostępnieniem każdej z żądanych informacji,
- nie ma obowiązku ujawniania informacji, która jest „tajemnicą przedsiębiorstwa”
(powołanie się uczelni na to ograniczenie wymaga odpowiednich klauzul w umowach
zawieranych z podmiotami zewnętrznymi).
Kwestia ta pozostaje nadal aktualna w związku z rosnącą liczbą wniosków o udostępnienie
różnego rodzaju informacji, kierowanych do uczelni przez rozmaite podmioty.
Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia
Po długim okresie zmagań z formalnymi procedurami w lutym 2016 r. zakończono czynności
administracyjne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez ustanowioną w
2012 r., działającą pod patronatem KRASP, Fundację na rzecz Jakości Kształcenia.
Jedną z form działalności Fundacji jest organizowanie seminariów szkoleniowych
przeznaczonych dla społeczności akademickiej uczelni członkowskich KRASP. W 2016 r.
odbyły się dwa takie seminaria, oba w gościnnych murach UW:
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-

Dobra Akredytacja – co to znaczy? (20 czerwca),
Logika aktualnych zmian w akredytacji (28 listopada).

Coraz lepiej układa się współpraca KRASP z Polską Komisją Akredytacyjną (PKA). Nowo
powołany Przewodniczący PKA, prof. Krzysztof Diks, jeszcze przed podjęciem obowiązków
(1 stycznia 2016 r.) przy różnych okazjach deklarował intencję zmiany modelu
funkcjonowania PKA w kierunku zgodnym ze sformułowanym w uchwale Zgromadzenia
Plenarnego z 16 października 2015 r. postulatem nadania akredytacji takiej formy, która
służyć będzie przede wszystkim promowaniu najlepszych rozwiązań i sprzyjać rozwojowi
kultury jakości kształcenia, w duchu przyjętej w 2015 r. nowej wersji „Standardów i
wskazówek dotyczących zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego” (European Standards and Guidelines – ESG).
Tak jak w poprzednich latach, jesienne posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego stało się
okazją do wręczenia przez Przewodniczącego PKA specjalnych dyplomów rektorom uczelni
prowadzących programy kształcenia, które uzyskały wyróżniającą ocenę PKA.
W 2016 r. w końcową fazę wkroczyła realizacja koordynowanego przez PKA projektu
Enhancing Internal Quality Assurance Systems (EIQAS), finansowanego z programu
Erasmus+. W projekcie tym uczestniczyli instytucje z czterech krajów: Polski, Bułgarii,
Portugalii i Słowenii; partnerami PKA były podobne agencje działające w pozostałych
krajach, konferencje zrzeszające rektorów uczelni polskich (KRASP) i portugalskich (CRUP –
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas), a także 3 uczelnie (dwie ze Słowenii,
jedna z Portugalii). 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 wyniku realizacji projektu w 2016 r. powstało opracowanie-przewodnik „Guide to IQA
Based on Part 1 ESG”, w którym rozdział poświęcony dobrym praktykom w zakresie
wdrażania standardu 1.5 (Teaching staff) napisał Sekretarz Generalny KRASP wspólnie z
kolegami z CRUP – Melo Borgesem i Samuelem Vileila.
Działania na rzecz zapewnienia otwartości środowiska uczelni na różnorodność i
wielokulturowość
Miarą otwartości systemu szkolnictwa wyższego jest m.in. podejście do wyrównywania szans
edukacyjnych studentów defaworyzowanych i reprezentujących rozmaite mniejszości.
W 2016 r., w wyniku aktywności działającej przy KRASP Komisji ds. Wyrównywania Szans
Edukacyjnych, Konferencja zajęła się w większym niż dotychczas stopniu sprawami
studentów będącym osobami niepełnosprawnymi.
Prezydium KRASP, dostrzegając potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia na
poziomie wyższym, podjęło w czerwcu uchwałę, w której zwraca się do uczelni
członkowskich o stworzenie i realizację – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – oferty
wsparcia dla studentów niepełnosprawnych, zgodnej ze sformułowanymi w tej uchwale
wskazówkami.
Ponadto, działając w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRASP, Przewodnicząca Komisji ds.
Wyrównywania Szans Edukacyjnych – prof. Janina Filek, przekazała ministrowi Jarosławowi
Gowinowi pismo w sprawie zapewnienia uczelniom publicznym i niepublicznym
odpowiednich środków (w formie dotacji) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i
doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w
procesie kształcenia (odpowiedź na to pismo uzyskaliśmy od minister Teresy Czerwińskiej).
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Kolejne pismo Przewodniczącej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych,
zawierające krytyczne uwagi dotyczące planowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu ABSOLWENT, skierowane
zostało do Doroty Habich – zastępcy Prezesa Zarządu PFRON.
Na potrzebę działań w zakresie zwiększenia otwartości środowiska akademickiego na
różnorodność i wielokulturowość zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam
Bodnar. W piśmie skierowanym do Przewodniczącego KRASP wskazał on m.in. na
niepokojące przypadki dyskryminacji na uczelniach i zaapelował o podjęcie działań na rzecz
realizacji zasady równego traktowania. Pismo to zostało przekazane rektorom z apelem o
podjęcie działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania, w szczególności działań
prewencyjnych i edukacyjnych, przyjęcie standardów antydyskryminacyjnych oraz procedury
zgłaszania skarg na nierówne traktowanie.
Do kategorii spraw związanych z zapewnieniem otwartości uczelni na różnorodność i
wielokulturowość można zaliczyć działania KRASP na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
cudzoziemcom studiującym w naszym kraju. Zostały one opisane w punkcie dotyczącym
współpracy międzynarodowej.
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 2016 r. 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, a
zwłaszcza w pracach związanych opiniowaniem aktów prawnych dotyczących szkolnictwa
wyższego i nauki, KRASP i RGNiSW prezentowały podobne stanowisko.
Reprezentanci KRASP brali czynny udział w pracach działającego w ramach RGNiSW
zespołu, który w lutym 2016 r. opublikował raport Rekomendacje w sprawie
odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości. Zawarte z tym raporcie
postulaty zostały w znacznym stopniu wykorzystane przez MNiSW w pracach nad dokonaną
w 2016 r. nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniami
dotyczącymi akredytacji, warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie
kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Wśród partnerów KRASP istotną rolę odgrywa też Polska Akademia Nauk. To właśnie
wspólnie z RGNiSW oraz PAN podejmowaliśmy wymienione wcześniej działania na rzecz
odpowiedniego ukształtowania budżetu na rok 2017.
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 2016 r. FRP odegrała kluczową rolę w
następujących przedsięwzięciach:
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końcowe prace nad opracowaniem – na zlecenie KRASP – „Programu rozwoju
szkolnictwa wyższego do 2020 r.”,
- 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.
-

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 w 2016 r., 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,
- Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
- Urząd Patentowy RP,
- Ośrodek Przetwarzania Informacji
- Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego Horyzont 2020,
- Parlament Studentów RP,
- Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
- Rada Młodych Naukowców,
- Rzecznik Praw Absolwenta,
- Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
- Komitet Polityki Naukowej,
- Rada Narodowego Programu Humanistyki,
- Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,
- KSN NSZZ “Solidarność”,
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
- Fundacja na Rzecz Jakości Kształcenia,
- Fundacja Młodej Nauki,
- Obywatele Nauki,
- Związek Banków Polskich,
- Lewiatan,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
- EF Education First,
- Deloitte,
- Europejska Akademia Nauk i Sztuk,
- Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta,
- Stowarzyszenie Francja-Polska,
- Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”,
- International Relations Offices Forum,
- IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
- Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”,
- Forum Akademickie,
Dzięki nawiązanym kontaktom z partnerami biznesowymi (EF Education First, Bank
Millennium, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Deloitte, PZU Życie S.A.) udało się
nam uzyskać finansowe wsparcie niektórych realizowanych przez KRASP przedsięwzięć.
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Pozycja i efekty działania
Po niemal dwudziestu latach działalności Konferencja Rektorów Akademickich Szkół
Polskich stała się poważnym partnerem władz państwowych – Parlamentu i Rządu w
kreowaniu polityki edukacyjnej państwa, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego i
nauki.
Dowodzi tego choćby dominujący udział przedstawicieli KRASP w delegacjach środowiska
akademickiego prowadzących w 2016 r. rozmowy w sprawie stanu i perspektyw
finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2017 r.
Konsekwentne działania KRASP zmierzające do zwrócenia uwagi politykom oraz opinii
publicznej na potrzebę nadania odpowiednio wysokiej rangi sprawom szkolnictwa wyższego i
nauki, przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali
realizowanych zadań, przyniosły pewne rezultaty, choć trudno mówić o w pełni
satysfakcjonujących nas rozwiązaniach.
Osiągnięty w wyniku podjętych w 2016 r. działań dość wyraźny wzrost poziomu finansowania
nauki z budżetu państwa w kolejnym roku, istotny zwłaszcza w kontekście zmniejszenia
finansowania ze środków europejskich, a także znaczny wzrost budżetu NCN – w warunkach
gdy w wielu krajach Unii Europejskiej obserwuje się redukcje wysokości nakładów na
badania ze środków publicznych – można uznać za drobny sukces.
Warto odnotować postępującą ewolucję charakteru działalności KRASP. Coraz większe
znaczenie przywiązujemy do działań proaktywnych – wytyczania kierunków zmian w
obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz inicjowania przedsięwzięć zgodnych z tymi
kierunkami, a nie tylko reagowania na działania innych podmiotów funkcjonujących w tym
obszarze. W tym kontekście istotne jest powołanie na okres kadencji 2016-2020 Komisji ds.
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Jednym z głównych zadań tej
Komisji jest przygotowanie propozycji tekstu regulacji o strategicznym znaczeniu, które
powinny się znaleźć w ustawie 2.0.
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.
Coraz częściej też publikowane są w mediach wypowiedzi Przewodniczącego KRASP i
innych przedstawicieli Konferencji, odnoszące się przede wszystkim do bieżących wydarzeń
dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.
Inną formą udziału i aktywnego zaangażowania Konferencji w życiu publicznym są apele
skierowane do całego społeczeństwa. W związku z przybierającą na sile falą aktów agresji
wymierzonych przeciw obcokrajowcom, w tym studentom polskich uczelni, uznaliśmy za
istotne promowanie podstawowych wartości uniwersyteckich. Naszą reakcją na te
wydarzenia był Apel Prezydium KRASP z 10 maja 2016 r. „Uczelnie przeciw rasizmowi”.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że będące naszą powinnością docieranie z wyraźnym
przekazem do całego środowiska akademickiego, a także do całego społeczeństwa, nie jest
mocną stroną KRASP. Liczymy na to, że nasza nowa komisja stała – Komisja ds.
Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej wniesie nowe elementy do tak potrzebnego
obszaru naszej działalności.
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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.
Jedną z form obecności KRASP w życiu uczelni członkowskich są posiedzenia
Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP organizowane w połączeniu z
uroczystościami rocznicowymi uczelni lub innymi ważnymi dla uczelni wydarzeniami. Taki
charakter miały w mijającej kadencji:
- posiedzenie Prezydium w marcu 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, połączone z obchodami jubileuszu 70-lecia Uczelni,
- posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego w czerwcu 2016 r., zorganizowane
przez Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską w roku obchodów 200-lecia
Uniwersytetu,
- posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego w listopadzie 2016 r., zorganizowane
przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w roku obchodów 20-lecia Uczelni.
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).
Źródłem informacji o KRASP jest także opracowany i udostępniony w formie elektronicznej
na witrynie internetowej w grudniu 2016 r. „Informator KRASP – kadencja 2016−2020”. Na
początku 2017 r. drukowana wersja Informatora 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.
Przedsięwzięcia KRASP w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności
akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego w 2016
r., tak jak w poprzednich 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
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doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich”. W ramach tego programu w 2016 r.
zorganizowane zostały:
- XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy,
kwestorów i dyrektorów finansowych uczelni (Olsztyn, 29 maja – 1 czerwca),
- XVIII Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów- i
prorektorów-elektów, wybranych na kadencję 2016−2020 (Giżycko, 10 – 14 lipca).
Ponadto, 15 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. Po
wystąpieniach o charakterze informacyjnym (prof. Jerzy Woźnicki, prof. Jan Szmidt, prof.
Zbigniew Marciniak), odbyła się dyskusja dotyczącą najważniejszych trendów, wydarzeń i
planowanych przedsięwzięć w szkolnictwie wyższym w Europie i w Polsce, zainicjowana
wystąpieniem prof. Wiesława Banysia.
Fundacja Rektorów Polskich organizuje także cykle krótkich, najczęściej jednodniowych
seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych, poświęconych tematom realizowanych projektów,
istotnych z punktu widzenia uczelni. W 2016 r. odbyły się dwa seminaria (5 lipca i 14
października 2016 r.) 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.
Inną formę działalności KRASP na rzecz uczelni członkowskich są konferencje, szkolenia i
warsztaty organizowane przez inne niż FRP powiązane z KRASP podmioty.
Dużą aktywność w tym zakresie przejawia utworzona w 2014 r., działająca przy KRASP
Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W marcu 2016 r. na kampusie
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym, Komisja, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich, dzięki wsparciu
udzielonemu przez Bank Millennium, zorganizowała duże seminarium na temat dobrych
praktyk partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze budowy i zarządzania akademikami.
Wzięli w nim udział przedstawiciele międzynarodowych firm – Warbud S.A., Alumno
Winterbourne Developments London i Grupa Mota-Engil.
Kolejna komisja działająca przy KRASP – Komisja ds. Akademickich Biur Karier
zorganizowała w 2016 r. I Ogólnopolską Konferencję: Standaryzacja i nowe perspektywy
pracy biur karier (Łódź, 12 – 13 maja).

V. Działalność międzynarodowa
Obok działań w kraju Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadziła w 2016
r. także ożywioną działalność międzynarodową. W porządku obrad każdego z posiedzeń
Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego w 2016 r. 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.
Międzynarodowa działalność KRASP ma wiele wymiarów. Obejmuje ona między innymi:
- współpracę z European University Association,
- współpracę z konferencjami rektorów innych krajów oraz innymi instytucjami
zagranicznymi i wspólnie podejmowane przedsięwzięcia,
- działania na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej oraz promocji
polskiego szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i studiowania w Polsce.
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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 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne EUA (EUA General Assembly) na czteroletnią
kadencję,
- prof. Stanisława Bieleckiego – reprezentującego KRASP w Radzie EUA (EUA Council);
prof. Stanisław Bielecki do sierpnia 2016 r. brał udział w obradach Rady jako
Wiceprzewodniczący KRASP, a od września uczestniczy w posiedzeniach Rady jako
desygnowany przez Prezydium KRASP reprezentant Konferencji w tym gremium.
Ponadto, w dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego (Galway, 7-8 kwietnia) wzięli
udział rektorzy lub – w ich zastępstwie – prorektorzy uczelni członkowskich EUA (36 uczelni
członkowskich KRASP ma status członka EUA). 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:
- prof. Tomasz Krzyżyński był do kwietnia 2016 r. członkiem 5-osobowego ciała – EUA
Nominations Committee, którego zadaniem jest selekcja i rekomendowanie kandydatów
na Prezydenta EUA i członków Zarządu (EUA Board),
- Honorowa Przewodnicząca KRASP – prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow była
członkiem EUA Research Policy Working Group do września 2016 r.; po jej rezygnacji na
wniosek KRASP w skład tej grupy roboczej został włączony rektor Lech Dzienis,
- rektor Marcin Pałys jest członkiem Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS3) Expert Group,
- 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,
- prof. Karol Sztekler jest członkiem UNI-SET Steering Committee.
Dzięki aktywności wyżej wymienionych i innych osób Konferencja nasz wnosi istotny wkład w
działalność EUA.
Dzięki przynależności KRASP do EUA informacje o pracach Stowarzyszenia (m.in. w formie
sprawozdań ze spotkań organów statutowych EUA oraz organizowanych przez nie
konferencji tematycznych i innych spotkań) docierają 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) uczestniczenie w niektórych projektach koordynowanych przez
EUA.
KRASP od wielu lat angażuje się – jako partner EUA – w projekty koordynowane przez to
Stowarzyszenie. W listopadzie 2015 r. z udziałem KRASP rozpoczęła się realizacja 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
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metod i technik kształcenia w szkołach wyższych. Działania KRASP związane z realizacją
tego projektu wspiera Politechnika Łódzka. Zadaniem KRASP było m.in. opracowanie
taksonomii stanowiącej podstawę do systematycznego przedstawienia dobrych praktyk
związanych z doskonaleniem kształcenia – pierwszą wersję dokumentu „Good practice in
teaching – Taxonomy”, przesłano do EUA w styczniu, a uzupełnioną – w lutym.
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 własnego Public Funding Observatory, którego celem jest monitorowanie poziomu
finansowania uczelni ze środków publicznych w Europie, począwszy od 2008 r. co rok
przekazujemy dane dotyczące finansowania polskich uczelni. Dane takie przekazaliśmy
także w roku 2016. Wyniki projektu są 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-onlinetools/public-funding-observatory-tool.aspx.
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. Przykładem
takich działań było przesłanie w lutym stanowiska KRASP w związku z realizowanym przez
Komisję Europejską przeglądem działań zmierzających do modernizacji szkolnictwa
wyższego w Europie (EU agenda for modernisation of higher education systems).
Stanowisko to, przekazane do wiadomości ministrowi Jarosławowi Gowinowi, przesłaliśmy
także bezpośrednio do Dyrektoriatu Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.
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 2016 r. 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 2016 r. 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. Wiąże się z tym intencja przeprowadzenia w naszym kraju wizyty
studyjnej w celu zebrania bardziej szczegółowych informacji – wizyta ta odbędzie się
prawdopodobnie w lipcu 2017 r.
Przekazaliśmy także informację o możliwości udziału w inicjatywie związanej z planowaną
organizacją przez EUA, we współpracy z Francuską Konferencją Rektorów pierwszej edycji
European Learning & Teaching Forum (Paryż, wrzesień 2017 r.). Jako jeden z elementów
przygotowań do tego Forum planowane było utworzenie pod koniec 2016 r. czterech grup
roboczych, złożonych z reprezentantów uczelni członkowskich EUA, zajmujących się
najbardziej istotnymi zagadnieniami związanymi z kształceniem. Zachęcaliśmy nasze
uczelnie członkowskie do podjęcia działań zmierzających do włączenia się w prace tych
grup, co stworzyłoby możliwość wymiany doświadczeń, a jednocześnie wniesienia wkładu w
kształtowanie polityki europejskiej w zakresie kształcenia.
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Udział uczelni członkowskich KRASP w tego typu 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.
Kilkanaście uczelni odpowiedziało na będący następstwem inicjatywy EUA apel
Przewodniczącego KRASP o deklarowanie różnych form wsparcia dla przybywających do
Polski uchodźców. Informacje o tych deklaracjach zostały przekazane do EUA.
Stowarzyszenie przeprowadziło też wśród swoich uczelni członkowskich badania ankietowe
dotyczące działań związanych z problemem uchodźców. Apel KRASP o udział w tym
badaniu spotkał się umiarkowanie pozytywną reakcją. Na opracowanej przez EUA
interaktywnej mapie obrazującej takie działania – EUA Refugees Welcome Map
(http://www.eua.be/activities-services/eua-campaigns/refugees-welcome-map) znalazło się
11 polskich uczelni.
W związku z kryzysem w sprawie uchodźców podjęliśmy – wraz z innymi konferencjami
rektorów zrzeszonymi w EUA − inicjatywy na rzecz promowania podstawowych wartości
uniwersyteckich, takich jak otwartość i tolerancja, oraz przeciwstawienia się wszelkim
formom ksenofobii. Są one częścią zainicjowanej przez EUA kampanii „European
Universities for an Open World”. Formą promowania podstawowych wartości
uniwersyteckich w naszym kraju był wspomniany wcześniej Apel Prezydium „Uczelnie
przeciw rasizmowi”.
Włączyliśmy się też w międzynarodowy protest przeciw fali represji, która dotknęła
środowisko akademickie w Turcji. Z inicjatywy sieci Scholars at Risk, 20 organizacji,
stowarzyszeń i konferencji rektorów, w tym KRASP, podpisało w styczniu 2016 r. skierowany
do Prezydenta Turcji list otwarty dotyczący sytuacji tureckich naukowców − sygnatariuszy
petycji wzywającej do pokoju i krytykującej tureckie operacje wojskowe w południowowschodniej Turcji, apelując o zaprzestanie represji wobec tych uczonych i respektowanie
zasad wolności słowa i zrzeszania się. Poparliśmy także opublikowane w lipcu 2016 r.
oświadczenie Zarządu EUA potępiające przymusowe dymisje dziekanów tureckich uczelni –
przekazaliśmy je rektorom uczelni członkowskich KRASP oraz ministrowi Jarosławowi
Gowinowi.
Przewodniczący KRASP był jednym z sygnatariuszy wspólnego oświadczenia
przewodniczących konferencji rektorów 24 państw europejskich, wzywającego do
kontynuowania współpracy z uczelniami brytyjskimi po ogłoszeniu wyniku referendum w
sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Aktywny udział KRASP w przedsięwzięciach inicjowanych przez EUA jest dostrzegany i
doceniany w międzynarodowym środowisku akademickim. Dowodem tego jest wspomniany
wcześniej sukces rektora Wiesława Banysia w wyborach członków Zarządu EUA, a także
liczny – w porównaniu z innymi krajami – udział przedstawicieli KRASP w różnych ciałach
decyzyjnych i doradczych oraz zespołach eksperckich działających w ramach EUA.
Świadczą o tym również decyzje dotyczące powierzenia Polsce organizacji w 2016 r. – przy
współudziale KRASP – ważnych spotkań związanych z działalnością EUA:
- posiedzenia EUA Research Policy Working Group (UW, 15-16 czerwca)
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-

seminarium Qualifications Frameworks: What are they, how do they work, what is their
impact? w ramach inicjatywy HERE – Higher Education Reforms Experts (PW, 19-20
września),
spotkania obejmującego seminarium/warsztaty oraz posiedzenie Grupy Eksperckiej w
ramach projektu RIS3 – Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation
(UW, 12-14 października).

Współpraca z konferencjami rektorów innych krajów oraz innymi instytucjami zagranicznymi
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).
Tradycyjne doroczne spotkanie delegacji tych konferencji odbyło się w 2016 r. na
Uniwersytecie Jagiellońskim (30 czerwca – 1 lipca). Ze strony francuskiej w spotkaniu wzięli
też udział, podobnie jak w latach poprzednich, przedstawiciele konferencji dyrektorów uczelni
inżynierskich – Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI).
Przedmiotem obrad były:
- otwarta nauka i negocjacje w wydawcami czasopism i innych publikacji naukowych,
- współpraca z Komisją Europejską w sprawie określenia roli uczelni w Europie,
- znaczenie rankingów,
- kształcenie doktorantów,
- dyscypliny niszowe.
Pod koniec czerwca na UW odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie delegacji KRASP z
delegacją Konferencji Rektorów Uczelni Hiszpańskich (CRUE). Uzgodniono wstępny projekt
porozumienia o współpracy między KRASP i CRUE.
Nawiązaliśmy także ściślejszą współpracę z Konferencją Rektorów Portugalii − Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Jej efektem było m.in. zorganizowanie w
Lizbonie w maju 2016 r. – przy współudziale KRASP i CRUP – konferencji „IREG
Observatory on Academic Rankings and Excellence”.
Prowadzone są także rozmowy o przyszłej współpracy – związanej niekiedy z konkretną
tematyką (np. otwartym dostępem do publikacji naukowych) − z przedstawicielami
konferencji rektorów kolejnych krajów – Holandii, Szwajcarii i Włoch.
Rozmowy o przyszłej współpracy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku naszych
partnerów z Wielkiej Brytanii. Perspektywom współpracy uczelni polskich i brytyjskich po
decyzji Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej poświęcone było
spotkanie przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, w tym KRASP, z władzami i
przedstawicielami brytyjskich szkół wyższych, zorganizowane we wrześniu przez ambasadę
Wielkiej Brytanii w Warszawie.
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 2014 r. umowy ramowej, delegacja KRASP złożyła wizytę w
Kijowie, uczestnicząc w międzynarodowej konferencji Classic University in the Context of the
Challenges of Epoch (22-23 września).
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Oprócz zacieśniania relacji z tradycyjnymi partnerami staraliśmy się nawiązywać w 2016 r.
współpracę z kolejnymi krajami, także pozaeuropejskimi.
Jako otwarcie nowej karty w relacjach KRASP z partnerami spoza Europy – wyjście poza
schemat prowadzonych dotychczas rozmów w wąskim gronie – można uznać dwudniową
wizytę delegacji rektorów Chile w Polsce. Podczas spotkania, które odbyło się 13 maja na
Uniwersytecie Warszawskim, podpisano, w obecności Ambasadora Republiki Chile w
Warszawie, umowę o współpracy między Radą Rektorów Uniwersytetów Chilijskich
(CRUCH) a KRASP.
W sierpniu, w Buenos Aires miało natomiast miejsce spotkanie delegacji KRASP z
przedstawicielami MSZ oraz z władzami uczelni argentyńskich. W trakcie tej wizyty
podpisano trójstronną umowę o współpracy między KRASP a Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) i Conferencia de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP).
Zacieśnieniu więzi KRASP z konferencjami rektorów działających w Ameryce Łacińskiej
służą wielostronne spotkania, w których biorą udział przedstawiciele środowisk akademickich
państw obu kontynentów. Kontynuując tradycję udziału w tego typu spotkaniach,
zapoczątkowaną uczestnictwem ówczesnego Przewodniczącego KRASP – prof. Wiesława
Banysia w spotkaniu przewodniczących konferencji rektorów krajów Unii Europejskiej i
krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów (EU-CELAC) w 2014 r. w Salamance oraz w
posiedzeniu ALC-EU Monitoring Committee w 2015 r. w Brukseli, Przewodniczący Komisji
ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – rektor M. Tukiendorf wziął udział w posiedzeniu
Komitetu Sterującego Szczytu przewodniczących konferencji rektorów krajów Unii
Europejskiej i krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC-EU) w październiku 2016 r. w
Santo Domingo.
Podjęliśmy także działania zmierzające do podpisania umowy o współpracy z naszym
partnerem meksykańskim – Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES). Rozmowy w tej sprawie prowadzono podczas wizyty
delegacji KRASP – rektora Marcina Pałysa oraz Pełnomocnik w zakresie współpracy z
państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów – dr Joanny Gocłowskiej-Bolek w Meksyku we
wrześniu. Były one kontynuowane przez dr Gocłowską-Bolek w trakcie zorganizowanej przez
ANUIES w listopadzie w Meksyku konferencji International Conference on Higher Education.
Działania na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej oraz promocji polskiego
szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i studiowania w Polsce
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 „Perspektywy” ogólnopolskie konferencje „Studenci zagraniczni w Polsce”. W 2016
r. konferencja ta odbyła się w styczniu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wzbudziła
ona duże zainteresowanie 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.
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W zakresie promocji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i polskich uczelni KRASP
współpracuje z MNiSW. Przedstawiciele KRASP – prof. Stanisław Bielecki oraz Kierownik
Biura KRASP biorą udział w regularnie organizowanych przez MNiSW spotkaniach zespołu
ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.
KRASP współdziała też z innymi instytucjami i organizacjami – także zagranicznymi. Okazję
do takiego współdziałania 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+, i
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzącym kampanię „Ready, Study, Go!
Poland” – organizuje „polskie stoisko”, które cieszy się zwykle dużym zainteresowaniem
zwiedzających. W 2016 r. KRASP była reprezentowana na konferencji zorganizowanej przez
European Association for International Education (Liverpool, 13-16 września).
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.
W marcu 2016 r. miała miejsce kolejna misja edukacyjna w Brazylii (Rio de Janeiro, Brasilia,
Kurytyba), zorganizowana przez MNiSW (w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”),
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i polskie placówki dyplomatyczne w Brazylii. W misji
wzięli udział przedstawiciele polskich uczelni (głównie uczelni członkowskich KRASP), a
także Kierownik Biura KRASP. Celem misji było zainteresowanie brazylijskich studentów
polską ofertą akademicką oraz zachęcenie ich do studiowania w naszym kraju. W związku z
tym warto nadmienić, że przeprowadzona przez Biuro KRASP wśród studentów brazylijskich
kształcących się w Polsce w ramach programu „Nauka bez granic” ankieta pokazała, że
studia w Polsce, infrastruktura badawcza, mieszkaniowa i turystyczna są oceniane przez
tych studentów bardzo wysoko, a polska historia i kultura okazały się dla nich bardzo
interesujące. Po powrocie do kraju studenci brazylijscy z pewnością staną się więc dobrymi
ambasadorami naszego kraju i naszych uczelni.
Interesującymi dla polskich uczelni partnerami we współpracy akademickiej są też kraje
azjatyckie, zwłaszcza Chiny.
W następstwie oficjalnej wizyty Przewodniczącego KRASP w Chinach w grudniu 2015 r., w
programie której znalazło się m.in. poświęcone sprawom szkolnictwa wyższego i nauki
spotkanie z wicepremier Chin oraz uczestnictwo w Global Confucius Institute Conference,
nastąpiło ożywienie polsko-chińskich relacji akademickich.
W lutym 2016 r. na Politechnice Opolskiej odbyło się międzynarodowe sympozjum „One Belt,
One Road: policy, economy and technology” z udziałem przedstawicieli rządów Polski i Chin,
władz regionu i ekspertów reprezentujących KRASP, Związek Uczelni Śląskich, KRPUT oraz
Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza. Sympozjum, zorganizowane w
związku z projektem „One Belt, One Road”, któremu przyświeca idea odtworzenia
„jedwabnego szlaku”, miało na celu wypracowanie strategii i rekomendacji w zakresie
współpracy związanej z przepływem dóbr i usług oraz transferem wiedzy między Chinami a
Polską i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
W listopadzie miała natomiast miejsce wizyta przedstawicieli 7 uczelni technicznych w
Chinach (Chongqing i Pekin), podczas której podpisano porozumienie o utworzeniu w Polsce
Międzynarodowego Zjednoczonego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku.
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 2016 r. odnotowaliśmy wzrost liczby doniesień o inspirowanych nietolerancją i ksenofobią
aktach agresji wobec studentów zagranicznych, niepokojący zwłaszcza wobec niezbyt
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aktywnej postawy służb odpowiedzialnych za ściganie tego typu przestępstw i przekazu
medialnego ze strony organów władzy, bagatelizującego znaczenie i skalę problemu.
Efektem dyskusji na ten temat na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w listopadzie był
apel KRASP skierowany m.in. do właściwych służb państwa o skuteczne zapewnienie
pełnego bezpieczeństwa studentom zagranicznym w naszym kraju.
Działając w intencji poszerzenia skali wymiany akademickiej, KRASP od ok. 10 lat wskazuje
na potrzebę utworzenia – wzorem innych krajów zachodnich – instytucji, która zajmowałaby
się kwestią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Dlatego z zadowoleniem
przyjęliśmy ogłoszoną w 2016 r. inicjatywę MNiSW powołania Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej (NAWA). Wprawdzie projekt ustawy w tej sprawie pojawił się dopiero w
styczniu 2017 r., jednakże już pod koniec 2016 r. było jasne, że NAWA – w zapowiadanej
przez MNiSW postaci – nie spełni oczekiwań środowiska i nie rozwiąże pokładanych w tej
agencji nadziei.
Rozwojowi wymiany akademickiej dobrze służy skuteczna promocja osiągnięć polskiego
środowiska naukowego. Kierując się tą przesłanką, na listopadowym posiedzeniu
Zgromadzenia Plenarnego rektor UW – prof. Marcin Pałys przedstawił inicjatywę
ustanowienia roku 2018 rokiem nauki polskiej za granicą. Realizacja tej idei wymaga
przygotowania przez uczelnie odpowiedniego „wsadu merytorycznego” oraz przetworzenia
go tak, aby w 2018 r. MSZ i inne instytucje mogły podjąć działania promujące polską naukę.
W związku z tym, Biuro KRASP skierowało w grudniu do uczelni korespondencję z prośbą o
wskazanie osiągnięć, które mogłyby stać się przedmiotem prezentacji promujących polską
naukę.

VI. Szczegółowe informacje
Bardziej szczegółowe informacje o działaniach KRASP w 2016 r. 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).
kwiecień 2017 r.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
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7. Sprawozdanie finansowe
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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
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-2016)
Przewodniczący Komisji ds. Nauki
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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 im. 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
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Rektor-komendant Wojskowej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych
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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
(stan na 31.12.2016)

Komisje stałe
Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
Przewodniczący
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Zastępca Przewodniczącego
dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – 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 Nowym Sączu 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 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 – 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 im. 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. 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 w Krakowie, prorektor
ds. nauki
prof. dr hab. Mirosław Pawlak – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie, przedstawiciel KRePSZ
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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
prof. dr hab. Witold Bielecki – 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)
dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. GUM – 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. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, przedstawiciel KRePSZ
dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. AWF – rektor Akademii Wychowania Fizycznego im.
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
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia
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prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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 (rektor 2008-2016)
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego 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
prof. dr hab. Witold Bielecki – 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 – 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
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
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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 w
Poznaniu (rektor 2008-2016)
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr hab. Aleksander Tyka – rektor Akademii Wychowania Fizycznego 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)
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
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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

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
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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. 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
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
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Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Przewodnicząca: prof. dr hab. Janina Filek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Komisja ds. Akademickich Biur Karier
Przewodnicząca: Agnieszka Dunaj – Uniwersytet Śląski w Katowicach

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

J. Gowin, T. Czerwińska, K. Wiatr,
K. Szumilas, J. Woźnicki,
J. Duszyński, K. Diks, A. Tajduś,
Z. Błocki, M. Chorowski, W. Bolecki,
A. Adamczak, B. Macukow,
J. Bystrzanowski, A. Kurkiewicz,
P. Müller, Z. Marciniak, B. Dołęga,
T. Kulik, J. Rak, J. Sadlak, M. Gajda,
E. Kulczycki, G. Piątkowski,
E. Pabjańczyk-Wlazło, A. Pieniądz,
O. Gajl, K. Kurowska, J. Lewicki,
A. Wojciechowski, P. Poszytek,
M. Niezgódka, J. Janiszewska,
J. Brdulak, P. Rzodkiewicz,
J. Karczewski, A. Wójcik,
J. Gocłowska-Bolek, Yingnan Sun,
J. Filek, D. Wasilewski,
K. Pietraszkiewicz, U. Wiśniewska,
J. Wojnarowski, A. Zawistowska,
A. Grynkiewicz, T. Siek, P. Mikuła,
K. Spyridakis, S. Rogalska,
T. Psonka, K. Szymański,
M. Witkowski, W. Siwiński,
B. Siwińska, P. Kieraciński
37
18.11.2016
SWPS Uniwersytet
J. Gowin, T. Czerwińska, K. Wiatr,
Humanistycznospołeczny
R. Grupiński, E. Strupińska-Thor,
J. Duszyński, K. Diks, T. Borecki,
M. Karoński, E. Golonka, J. Rużyłło,
K. Chałasińska-Macukow,
M. Wąsowicz, B. Macukow,
P. Müller, M. Zielonka,
W. Grudziński, J. Rak, T. Kulik,
M. Gajda, A. Szot, A. Wojciechowski,
J. Lewicki, P. Rzodkiewicz,
K. Nagrodzki, J. Filek, H. Nowicki,
A. Dunaj, W. Mundt, W. Siwiński,
B. Siwińska, P. Kieraciński
kolejne posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego są numerowane od początku istnienia KRASP
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4.06.2016

Uniwersytet Warszawski,
Politechnika Warszawska

34

Posiedzenia Prezydium KRASP
nr(a)

(a)

termin

VI-17

18.01.2016

VI-18

3.03.2016

VI-19
VII-1
VII-2

2.06.2016
9.09.2016
17.11.2016

organizator
Uniwersytet Śląski w
Katowicach

Uniwersytet Pedagogiczny im.
KEN w Krakowie

goście
J. Gowin, P. Dardziński,
J. Wieczorek, W. Bojarun,
J. Woźnicki, M. Karoński,
Z. Błocki, A. Tajduś, K. Diks,
M. Mrozek, K. Kurowska, P. Müller,
K. Spyridakis, S. Rogalska
J. Gowin, P. Dardziński, J. Woźnicki,
K. Musioł, A. Tajduś, K. Diks, P.
Müller, B. Banaszak, Z. Krasiński, A.
Wiśniewska, M. Śliwa, K. Karolczak,
J. Suchaniacz, J. Waligóra, T.
Gadacz, S. Kistryn, B. Muchacka
J. Woźnicki
J. Gowin

Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny
kolejne posiedzenia Prezydium są numerowane od początku każdej kadencji i są poprzedzone
numerem kadencji (VI: kadencja 2012-2016, VII: kadencja 2016-2020)
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załącznik 4

Dokumenty
Lista dokumentów obejmuje:
- uchwały i stanowiska organów KRASP – Zgromadzenia Plenarnego KRASP oraz
Prezydium KRASP,
- inne dokumenty KRASP,
- dokumenty wspólne KRASP i innych instytucji i organizacji – krajowych i zagranicznych.

Uchwały i stanowiska Zgromadzenia Plenarnego KRASP
oraz Prezydium KRASP
Dokumenty Prezydium KRASP z 3 marca 2016 r.




Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego
(dokument nr 47/VI)
Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy statusu
uczelni stowarzyszonej KRASP (dokument nr 48/VI)
Uchwała w sprawie stwierdzenia utraty przez Uczelnię Techniczno-Handlową im.
Heleny Chodkowskiej statusu uczelni stowarzyszonej KRASP (dokument nr 49/VI)

Dokumenty z posiedzenia Prezydium w dniu 2 czerwca 2016 r.




Uchwała w sprawie obowiązku przekazywania przez uczelnie danych w postaci
jednolitego pliku kontrolnego (dokument nr 50/VI)
Uchwała w sprawie zasad korygowania podatku VAT naliczonego od nieruchomości
(dokument nr 51/VI)
Uchwała w sprawie wyrównywania szans edukacyjnych studentów z
niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych (dokument
nr 52/VI)

Dokumenty z posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego w dniu 4 czerwca 2016 r.




Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP za rok 2015
oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 (dokument nr 53/VI)
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP za rok 2015
(dokument nr 54/VI)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w kadencji
2012-2016 (dokument nr 55/VI)

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z 9 września 2016 r.




Uchwała w sprawie struktury i składu komisji stałych KRASP (dokument nr 1/VII)
Uchwała w sprawie komisji KRASP powołanych na jedna kadencję (dokument nr
2/VII)
Uchwała w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania
nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa (dokument nr 3/VII); uchwałę – w jej
ostatecznej postaci – przyjęto w trybie glosowania elektronicznego 13 września 2016
r.
36

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z 17 listopada 2016 r.



Uchwała w sprawie priorytetowych obszarów działalności KRASP w kadencji 20162020 (dokument nr 4/VII)
Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej KRASP (dokument nr 5/VII)

Dokumenty z posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 18 listopada 2016 r.



Uchwała w sprawie zmian w Statucie KRASP (dokument nr 6/VII)
Uchwała w sprawie przyznania świadczeń związanych z pełnieniem funkcji
(dokument nr 7/VII)

Inne dokumenty KRASP


Apel Prezydium KRASP z 10 maja 2016 r. „Uczelnie przeciw rasizmowi”



Apel KRASP w związku z aktami agresji w stosunku do studiujących w Polsce
cudzoziemców, 26 listopada 2016 r.

Dokumenty wspólne KRASP i innych instytucji i organizacji


List otwarty 20 międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń i konferencji rektorów, w
tym KRASP, skierowany do Prezydenta Turcji, dotyczący sytuacji tureckich
naukowców − sygnatariuszy petycji wzywającej do pokoju i krytykującej tureckie
operacje wojskowe w południowo-wschodniej Turcji (21 stycznia 2016 r.)



Umowa o współpracy między Radą Rektorów Uniwersytetów Chilijskich (CRUCH) a
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), podpisana 13 maja
2016 r. w Warszawie



Pismo wspólne KRASP, PAN, RGNiSW i NCN do wicepremiera Jarosława Gowina,
dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w 2017 r. (30 czerwca 2016 r.)



Wspólne oświadczenie przewodniczących konferencji rektorów 24 państw
europejskich, wzywające do kontynuowania współpracy z uczelniami brytyjskimi po
ogłoszeniu wyniku referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,
lipiec 2016 r.



Trójstronna umowa o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół
Polskich a Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) i Conferencia de Rectores de las
Universidades Privadas (CRUP), podpisana 16 sierpnia 2016 r. w Buenos Aires
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załącznik 5

Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych
oznaczenia:
KS
MNiSW
MEN
MR
MC
MSWiA

Kancelaria Sejmu
Ministerstwo (Minister) Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo (Minister) Edukacji Narodowej
Ministerstwo (Minister) Rozwoju
Ministerstwo (Minister) Cyfryzacji
Ministerstwo (Minister) Spraw Wewnętrznych i Administracji

KOiL
KK
KII
KIiWG
KN
KE
KWM
KRUP
KRPUT
KRAUM
KRAUN
KRUPed
KRPUW
ŚUM

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
Komisja ds. Kształcenia KRASP
Komisja ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP
Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP
Komisja ds. Nauki KRASP
Komisja ds. Ekonomicznych KRASP
Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych
Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

lp.

opiniowany akt legislacyjny (projekt)

instytucja
zwracająca
się o opinię

1

Projekt rozporządzenia w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich

MNiSW

4.01.2016

KK

2

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzanie w sprawie Systemu
Informacji o Nauce

MNiSW

19.01.2016

KN

3

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych, oraz zmianie
niektórych innych ustaw

MR

19.01.2016

KE, KOiL, KIiWG,
KII,
eksperci KRASP

4

Poselski projekt ustawy o utworzeniu
Akademii im. Jakuba Paradyża w
Gorzowie Wielkopolskim

KS

26.01.2016

KOiL

5

Obywatelski projekt ustawy o utworzeniu
Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy

KS

1.02.2016

6

Projekt rozporządzenia w sprawie
udzielania pomocy publicznej i pomocy de
minimis na innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014−2020

MC

23.02.2016

38

data
przekazania
opinii

podmioty
przygotowujące
projekt opinii

KRASP

KE

7

Projekt rozporządzenia w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej
Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8

MEN

8

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
minimalnej wysokości środków
finansowych, jakie będzie musiał posiadać
cudzoziemiec, który zamierza na
terytorium RP podjąć lub kontynuować
naukę, oraz dokumentów mogących
potwierdzić możliwość uzyskania takich
środków

MSWiA

3.03.2016

KWM

9

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o instytutach badawczych

KS

4.03.2016

KN, KIiWG

10

Projekt rozporządzenia w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej
Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze ogólnym – poziomy 1-4

MEN

7.03.2016

KK

11

Projekt rozporządzenia w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej
Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych po uzgodnieniu kwalifikacji
pełnej na poziomach 4-5

MEN

7.03.2016

KK

12

Projekt rozporządzenia w sprawie
wymogów technicznych, jakie musi
spełniać aplikacja do przesyłania
informacji do Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji

MEN

7.03.2016

KII

13

Projekt rozporządzenia w sprawie nagród
ministra dla nauczycieli akademickich

MNiSW

7.03.2016

KN

14

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie. w sprawie nagród za
wybitne osiągnięcia naukowe oraz
osiągnięcia w opiece naukowej i
dydaktycznej

MNiSW

7.03.2016

KN

15

Projekt rozporządzenia w sprawie
maksymalnej wysokości opłat za
postępowanie związane z przyjęciem na
studia w uczelni publicznej na rok
akademicki 2016/2017

MNiSW

8.03.2016

KK, KE

16

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających warunki prowadzenia
działalności innowacyjnej

MNiSW

14.03.2016

KIiWG

17

Projekt rozporządzenia w sprawie
standardów kształcenia na kierunku
analityka medyczna/medycyna
laboratoryjna

MNiSW

17.03.2016

KRAUM

18

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzorcowych
efektów kształcenia

MNiSW

17.03.2016

KRAUM

19

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kształcenia dla
kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwo i
położnictwa

MNiSW

17.03.2016

KRAUM

39

26.02.2016

KK

20

Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków i trybu przyznawania oraz
rozliczania pomocy publicznej na
finansowanie współpracy naukowej z
zagranicą

MNiSW

29.03.2016

21

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, oraz niektórych
innych ustaw

MNiSW

4.04.2016

22

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

MNiSW

14.04.2016

KE

23

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym

KS

19.04.2016

KOiL

24

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw

MEN

19.04.2016

KK

25

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli

MEN

5.05.2016

26

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów
znaków graficznych informujących o
poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji
przypisanych do kwalifikacji pełnych i
cząstkowych włączonych do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

MEN

31.05.2016

KK

27

Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać eksperci
powoływani do zespołu ekspertów, trybu
powoływania ekspertów oraz procedury
porównywania efektów uczenia się
wymaganych dla kwalifikacji z
charakterystykami poziomów PRK

07.06.2016

delegaci KRASP
do Rady
Interesariuszy
ZSK

28

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw

KS

13.06.2016

KRUPed

29

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych
innych ustaw

KS

13.06.2016

KRAUM, KRUP,
KRPUT, KOiL

30

Projekt rozporządzenia w sprawie
przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym

MNiSW

13.06.2016

KN

31

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu
informacji gromadzonych w
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych

MEN

17.06.2016

delegaci KRASP
do Rady
Interesariuszy
ZSK

40

KN, KE

KOiL wraz
dodatkowymi
komentarzami
KRAUM, KRUP,
KRPUT, KRPUW,
KRAUN, KK, KN,
KIiWG

KRUPed

32

Projekt rozporządzenia w sprawie
zawodów regulowanych, których
wykonywanie wymaga dokładnej
znajomości prawa polskiego, w przypadku
których uprawnienie do dokonania wyboru
między odbyciem stażu adaptacyjnego a
przystąpieniem do testu umiejętności jest
wyłączone

MNiSW

22.06.2016

KOiL

33

Projekt ustawy o zmianie niektórych
innych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej

MNiSW

22.06.2016

KIiWG

34

Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków i trybu przyznawania oraz
rozliczania pomocy de minimis na
finansowanie działalności
upowszechniającej naukę

MNiSW

24.06.2016

KE, KOiL

35

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

MNiSW

5.07.2016

36

Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej

MNiSW

12.07.2016

KE, KOiL

37

Projekt rozporządzenia w sprawie
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

MEN

20.07.2016

Zespół Boloński

38

Projekt rozporządzenia w sprawie
dokumentów uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodu
regulowanego albo podejmowania lub
wykonywania działalności regulowanej w
Rzeczypospolitej Polskiej

MNiSW

27.07.2016

KIiWG, KOiL

39

Projekt rozporządzenia w sprawie
konkursu na stanowisko dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
stanowisko dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej

MEN

27.07.2016

Zespół Boloński

40

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu oceny
wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na
Polską Mapę Drogową Infrastruktury
Badawczej

MNiSW

28.07.2016

KIiWG, KOiL

41

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
zasadach finansowania nauki, ustawy o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

MNiSW

1.08.2016

42

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

MNiSW

10.08.2016

41

KN

KN, KIiWG, KOiL

KN, KOiL

43

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu
realizacji programu naprawczego
prowadzącego do uzyskania równowagi
finansowej uczelni publicznej

MNiSW

10.08.2016

KE, KOiL

44

Projekt rozporządzenia w sprawie
ogólnych kryteriów oceny programowej

MNiSW

10.08.2016

KK,
Zespół Boloński

45

Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków prowadzenia studiów

MNiSW

10.08.2016

KK,
Zespół Boloński

46

Projekt rozporządzenia w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów

MNiSW

10.08.2016

KK

47

Projekt rozporządzenia w sprawie
ogólnopolskiego wykazu nauczycieli
akademickich i pracowników naukowych

MNiSW

10.08.2016

KII

48

Projekt rozporządzenia w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania stypendiów naukowych dla
wybitnych młodych naukowców

MNiSW

16.08.2016

KN

49

Projekt rozporządzenia w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia poziomów
6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4

MNiSW

18.08.2016

KK,
Zespół Boloński

50

Projekt rozporządzenia w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego

MEN

5.09.2016

KK,
Zespół Boloński

51

Koncepcja zmian algorytmu podziału
dotacji podstawowej dla uczelni
akademickich oraz zawodowych

MNiSW

23.09.2016

KRASP

52

Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej

MNiSW

4.10.2016

KRASP

53

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu
podziału dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i niepublicznych

MNiSW

11.10.2016

ŚUM

54

Objaśnienia projektu budżetu w zakresie
szkolnictwa wyższego oraz w części 38 Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy
budżetowej na rok 2017

MNiSW

17.10.2016

KE

55

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz niektórych innych ustaw

MNiSW

19.10.2016

KIiWG, KOiL, KN

56

Projekt rozporządzenia w sprawie
połączenia Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Sandomierzu

MNiSW

9.11.2016

42

KOiL

57

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

MEN

8.11.2016

KK

58

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o instytutach badawczych

KS

9.11.2016

KIiWG, KOiL, KN

59

Projekt rozporządzenia w sprawie stażu
adaptacyjnego oraz testu umiejętności w
toku postępowania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu nauczyciela

MEN

10.11.2016

KK,
Zespół Boloński

60

Projekt rozporządzenia w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko
kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji
konkursowej

MEN

10.11.2016

KK

61

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw

KS

22.11.2016

KOiL

62

Rządowe projekty ustaw: - Prawo
oświatowe, - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe

KS

22.11.2016

KRASP

63

Rządowy projekt ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym

KS

29.11.2016

KRASP*

64

Rządowy projekt ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o zasadach
zarządzania mieniem państwowym

KS

29.11.2016

KRASP*

65

Projekt rozporządzenia w sprawie
przyznawania oraz rozliczania pomocy
publicznej lub pomocy de minimis na
realizację inwestycji służących potrzebom
badań naukowych i prac rozwojowych

MNiSW

1.12.2016

KE

66

Projekt rozporządzenia w sprawie
ogólnopolskiego wykazu studentów i
ogólnopolskiego wykazu doktorantów

MNiSW

2.12.2016

KK

67

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji
kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia
ich delegatur

MEN

6.12.2016

KK

68

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu
zawodów regulowanych i działalności
regulowanych, przy wykonywaniu których
usługodawca posiada bezpośredni wpływ
na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne,
w przypadku których można wszcząć
postępowanie w sprawie uznania
kwalifikacji

MNiSW

15.12.2016

KRAUM

69

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

MNiSW

21.12.2016

KN

43

70

Projekt 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

MNiSW

21.12.2016

KK

71

Projekt rozporządzenia w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich w
uczelniach i jednostkach naukowych

MNiSW

21.12.2016

KN, KK

72

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

MEN

30.12.2016

KK

* pismo Przewodniczącego KRASP do ministra J. Gowina
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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.
20.

Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
rozpatrującej sprawy budżetu na rok 2016, 7 stycznia
Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego (UW) w warsztatach dla osi III PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 13 stycznia
Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowej Przewodniczącej KRASP oraz grupy rektorów i
byłych rektorów - członków Prezydium KRASP w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, 14 stycznia
Prelekcja Sekretarza Generalnego KRASP w ramach Akademii Parlamentu Studentów RP
(prezentacja „Quo vadis KRK?”), Warszawa, 15 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich korespondencji z EUA dotyczącej tworzonej mapy
inicjatyw związanych ze wspieraniem uchodźców przez uczelnie i inne instytucje działające w
systemie szkolnictwa wyższego i nauki (EUA Refugees Welcome Map) oraz apelu/prośby o
wypełnienie kwestionariusza w tej sprawie, 20 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego KRASP w
sprawie subskrypcji miesięcznika Forum Akademickie, 21 stycznia
Delegowanie reprezentanta KRASP, prof. Pawła Jędrzejki (UŚ), do zespołu roboczego EUA
zajmującego się relacjami z Komisją Europejską, 21 stycznia
Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów/prorektorów w ogólnopolskiej
konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”, zorganizowanej w ramach programu „Study in
Poland”, Gdański Uniwersytet Medyczny, 21-22 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP listu 20 sygnatariuszy, w tym KRASP,
skierowanego do Prezydenta Turcji, popierającego inicjatywę sieci Scholars at
Risk, protestującej przeciw fali represji, która dotknęła środowisko akademickie tego kraju, 22
stycznia
Przekazanie min. L. Sirko (podsekretarz stanu w MNiSW) wstępnego projektu założeń i
koncepcji realizacji programu Studia dla wybitnych, 22 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK w sprawie nadsyłania
zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post
programu Horyzont 2020, która będzie powołana przez Komisję Europejską, 26 stycznia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego Komisji ds. etyki
w nauce - prof. A. Zolla (UJ) wraz z Kodeksem etyki pracownika naukowego z prośbą o
przesyłanie uwag, 26 stycznia
Przekazanie min. A. Bobko (sekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów
doktoranckich, 26 stycznia
Przesłanie do EUA materiału „Good practice in teaching – Taxonomy”, opracowanego w
związku z udziałem KRASP w koordynowanym przez EUA projekcie European Forum for
Enhancement of Collaboration in Teaching (EFFECT), 26 stycznia; uzupełnioną wersję
materiału przesłano do EUA 4 lutego
Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Zarządu EUA, a także wraz z Sekretarzem
Generalnym KRASP oraz Kierownikiem Biura KRASP w posiedzeniu Rady EUA, 27-29 stycznia
(sprawozdanie z posiedzeń zostało przekazane rektorom 16 lutego)
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o umieszczeniu na witrynie
www KRASP protokołu z posiedzenia Prezydium KRASP (Katowice, 18 stycznia), 1 lutego
Udział reprezentantów KRASP – prof. J. Popiela (UJ) i prof. M. Węcowskiego (UW) w debacie
Perspektywy rozwoju humanistyki polskiej, Warszawa, 1 lutego
Przekazanie min. M. Haładyjowi (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju) opinii Komisji
ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką,
Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej oraz ekspertów KRASP, dotyczących projektu ustawy o
zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 5 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczących systemu iQConference, 8 lutego
Udział reprezentantów KRASP: rektora M. Pałysa, rektora J. Szmidta i rektora T.
Więckowskiego w spotkaniu roboczym dotyczącym kwestii zapisów ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym w zakresie tzw. uwłaszczenia naukowców, 9 lutego
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22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczacej II edycji konkursu o
Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za
wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych, 9 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w Targach
Edukacyjnych FUTURALIA (Lizbona, 16-19 marca), 9 lutego
Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego (UW) w VII posiedzeniu KM PO WER,
Warszawa, 9-10 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na I międzynarodowe
Sympozjum One belt, one Road: policy, economy and technology współorganizowane przez
KRASP (25 lutego), 10 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na seminarium Dobre
Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami (Warszawa, 2.marca), 10 lutego
Udział reprezentantów KRASP – rektora. R. Zimaka i rektora M. Pałysa w posiedzeniu
Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego; przedstawienie negatywnej opinii w sprawie
zmian ustawowych skutkujących zniesieniem habilitacji, 10 lutego
Przekazanie do EUA stanowiska KRASP w związku z realizowanym przez Komisję Europejską
przeglądem działań zmierzających do modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie (EU
agenda for modernisation of higher education systems), 10 lutego; kopię stanowiska
przekazano min. J. Gowinowi
Udział Przewodniczącego KRASP oraz Kierownika Biura KRASP w spotkaniu poświęconym
umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni,
MNISW, Warszawa, 11 lutego
Przekazanie min. J. Gowinowi pisma w sprawie opodatkowania stypendiów, dofinansowań,
grantów i świadczeń wypłacanych studentom i pracownikom instytucji nauki i szkolnictwa
wyższego wyjeżdżających za granicę lub przyjeżdżających do Polski w ramach program
Erasmus+, 11 lutego
Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP w spotkaniu grupy roboczej EUA Research Policy
Working Group, Bruksela, 11 lutego
Udział reprezentanta KRASP – Ł. Motyki (UŚ) w konferencji dotyczącej projektu ustawy o
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw, Warszawa, 11-12
lutego
Zgłoszenie do MNiSW przedstawicieli KRASP do prac w Zespole Konsultacyjnym do spraw
Systemu POL-on, 15 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w kolejnej edycji
EUNIS Rectors’ Conference (Kraków, 14-16 kwietnia), 15 lutego
Przekazanie min. L. Sirko (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Nauki KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce, 16 lutego
Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) opinii Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP dotyczącej poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii im.
Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 16 lutego
Udział reprezentanta KRASP - rektora J. Szmidta w posiedzeniu Zespołu do spraw Strategii
Europa 2020, Warszawa, 18 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE dotyczącego rozpoczęcia przez Komisję
Europejską konsultacji na temat powołania i działania Europejskiej Rady ds. Innowacji, 19
lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczących zmian kryteriów
oceny projektów zawartych w Rocznym Planie Działania dla osi III – Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju w ramach POWER (zmian dokonano m.in. w wyniku działań KRASP), 19
lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji nadesłanych przez Ambasadę
RP w Limie o możliwości współpracy z naukowcami peruwiańskimi, 22 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencji na temat
przyszłości szkolnictwa wyższego (Amsterdam, 9 marca), 22 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w badaniu
Education First English Proficiency Index for Schools, 23 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma MON w sprawie Konkursu na
najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, 24 lutego
Przekazanie do EUA uwag dotyczących projektu stanowiska EUA w związku z realizowanym
przez Komisję Europejską przeglądem działań zmierzających do modernizacji szkolnictwa
wyższego w Europie (EU agenda for modernisation of higher education systems), 24 lutego
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Udział Przewodniczącego KRASP w I międzynarodowym Sympozjum One belt, one Road:
policy, economy and technology, Politechnika Opolska, 25 lutego
Udział reprezentanta KRASP – rektora T. Szapiro we wspólnym posiedzeniu sejmowych
podkomisji stałych: ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji i nauki, 25
lutego
Przekazanie do Dyrektoriatu Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej stanowiska KRASP w
związku z realizowanym przez Komisję Europejską przeglądem działań zmierzających do
modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie (EU agenda for modernisation of higher
education systems), 29 lutego
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję IREG
Academic Rankings and Academic Relations (Lizbona, 4-6 maja), 1 marca i ponownie 15 marca
Udział Kierownik Biura KRASP – A. Kuleszy w Polskiej Misji Edukacyjnej w Brazylii, Rio de
Janeiro, Brasilia, Kurytyba, 1-7 marca
Seminarium Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami, zorganizowane przez
KRASP (z inicjatywy Komisji ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy KRASP),
we współdziałaniu z FRP, WUM, 2 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju, J. Emilewicz, w sprawie postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli Rady Głównej
Instytutów Badawczych dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 2
marca
Przekazanie Przewodniczącemu Komisji ds. etyki w nauce PAN - prof. A. Zollowi uwag Komisji
ds. Nauki KRASP oraz uwag przekazanych przez uczelnie członkowskie KRASP dotyczących
zmian w obecnej wersji Kodeksu etyki pracownika naukowego, 2 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dotyczącego możliwości wzięcia udziału w ogłoszonych przez Komisję Europejską
otwartych konsultacjach w sprawie nowych programów prac w programie Horyzont 2020 na lata
2018-2020,
4 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dotyczącego zamiaru powołania przez Komisję Europejską grupy doradców, którzy wejdą w
skład Open Science Policy Platform, 4 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczących konsultacji EUA w
sprawie programów H2020 i Erasmus+, 7 marca
Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa we wspólnym posiedzeniu sejmowych
podkomisji stałych: ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji i nauki, 10
marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na I Ogólnopolską
Konferencję: Standaryzacja i nowe perspektywy pracy biur karier, organizowaną przez Komisję
ds. Akademickich Biur Karier działającą przy KRASP (Łódź, 12-13 maja), 10 marca
Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP oraz grupy rektorów i byłych rektorów - członków
Prezydium KRASP w posiedzeniu RGNiSW, 10 marca
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w posiedzeniu KOiL KRASP,
11-12 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Turcji dotyczących
stypendiów rządu tureckiego dla studentów zagranicznych, 14 marca
Przekazanie min. A. Zalewskiej opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP dotyczącej projektów
rozporządzeń: w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych
dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1-4; w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5; w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej
Ramy Kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8, 14 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma/decyzji min. J. Gowina o
zakończeniu prac Zespołu Doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w
dotychczasowym składzie, 14 marca
Przekazanie min. J. Gowinowi propozycji KRASP dotyczących rozwiązań w zakresie
odbiurokratyzowania nauki i szkolnictwa wyższego, 15 marca
Przekazanie min. J. Gowinowi stanowiska KRASP w sprawie uniwersytetów niespełniających
warunków określonych w art. 3. ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (stanowisko
zostało przyjęte przez Prezydium KRASP 3 marca), 15 marca
Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa w debacie Młodzi w nauce, 16 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołu z posiedzenia Prezydium
KRASP (Kraków, 3 marca), 16 marca
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83.

84.

85.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu MNiSW zapraszającego do
udziału w targach i konferencji eksperckiej NAFSA (USA, 29 maja - 3 czerwca), 17 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję Teaching for
Success. Towards Innovation in Language Education, współorganizowanej przez KRASP
(Warszawa, 18 kwietnia), 18 marca
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w spotkaniu wielkanocnym w
MNiSW, 22 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Departamentu Azji i
Pacyfiku MSZ - pisma ambasadora J. Bayera dotyczącego programu unijnego
ukierunkowanego na powołanie europejskiego centrum ds. badań naukowych i innowacji w
ChRL, 22 marca
Przekazanie min. S. Chwałkowi (podsekretarz stanu w MSWiA) uwag dotyczących projektu
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości
środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę oraz dokumentów mogących
potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, 22 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP opinii i rekomendacji Parlamentu
Studentów RP dotyczących organizacji imprez masowych na polskich uczelniach, 22 marca
Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego (UW) w VIII posiedzeniu Komitetu
Monitorującego PO WER, 22-23 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Departamentu
Współpracy Międzynarodowej MNiSW dotyczącej programu ERA Fellowships, 23 marca
Przekazanie min. Sz. Rumanowi (podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji) opinii Komisji
ds. Ekonomicznych KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 24 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dotyczącego możliwości uczestniczenia w szkole letniej dla naukowców, organizowanej w
ramach projektu IncoNet, 24 marca
Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) opinii KRASP dotyczącej
obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, 25 marca
Przekazanie min. J. Gowinowi opinii Komisji ds. Ekonomicznych KRASP oraz Komisji ds.
Kształcenia KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości
opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok 2016/2017,
30 marca
Udział reprezentanta KRASP - rektora J. Łaszczyka w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży, 30 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Turcji dotyczącej
szkoły letniej, organizowanej przez Uniwersytet w Bogazici (Stambuł, 16 czerwca – 9 sierpnia),
31 marca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na seminarium poświęcone
uznawaniu w Polsce zagranicznych dokumentów o wykształceniu (Warszawa, MNiSW, 27
kwietnia), 4 kwietnia
Przekazanie min. J. Gowinowi opinii Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
dotyczącej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia
działalności innowacyjnej, 4 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP dalszej korespondencji - listu 13
sygnatariuszy, wraz z odpowiedzią Scholars at Risk na list Tureckiego Ministra Edukacji
Narodowej, Nabi Avci w sprawie represjonowania środowiska akademickiego Turcji (list 20
sygnatariuszy, w tym KRASP, skierowany do Prezydenta Turcji, popierający inicjatywę sieci
Scholars at Risk został przekazany rektorom 22 stycznia), 5 kwietnia
Przekazanie min. L. Sirko (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Nauki KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za
osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, 5 kwietnia
Przekazanie min. L. Sirko (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Nauki KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, 5
kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji Prezesa PAN – J.
Duszyńskiego w sprawie podjęcia działań związanych z wyborem nowych członków PAN, 5
kwietnia
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Przekazanie min. A. Zalewskiej opinii Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP dotyczącej
projektu rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do
przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, 5 kwietnia
Udział pracownika Biura KRASP – J. Janukowicz w Konferencji Rektorów Państw ASEM,
Praga, 6-8 kwietnia
Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowej Przewodniczącej KRASP, Sekretarza
Generalnego KRASP, Kierownika Biura KRASP oraz grupy rektorów/prorektorów w EUA
General Assembly oraz EUA Annual Conference Bricks and clicks for Europe: building a
successful digital campus, Galway, 6-8 kwietnia
Udział reprezentantów KRASP – rektora T. Bohdala (Politechnika Koszalińska) oraz A. Dunaj
(Przewodnicząca Komisji ds. Akademickich Biur Karier działającej przy KRASP) w XXII
Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP, Jastrzębia Góra, 8-10 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dotyczącego Nagrody Kryształowej Brukselki oraz konferencji Horyzont 2020 – gdzie
jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski (Warszawa, 2-3 czerwca), 11
kwietnia
Udział reprezentanta KRASP – prof. K. Lewensteina (PW) w spotkaniu Dyrektorów Generalnych
ministerstw właściwych ds. szkolnictwa wyższego oraz przedstawicieli krajowych konferencji
rektorów, Amsterdam, 11-12 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat konferencji PolskoSzwajcarski Dzień Innowacji (Warszawa, 20 kwietnia), 12 kwietnia
Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z prof. P. Aebischerem, rektorem Federalnej
Szkoły Politechnicznej w Lozannie (EPFL), Warszawa, 12 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora R. Zimaka w posiedzeniu sejmowej Podkomisji
ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 13 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP sprawozdania z pierwszego roku
działalności Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej, 13 kwietnia
Przekazanie min. A. Bobko (sekretarz stanu w MNiSW) uwag KRAUM dotyczących projektów
rozporządzeń: rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,
pielęgniarstwa i położnictwa; rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wzorcowych efektów kształcenia oraz rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia na
kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, 13 kwietnia
Udział reprezentantów KRASP – rektora M. Pałysa oraz prof. S. Wincenciaka (PW) w spotkaniu
w MNiSW poświęconym omówieniu barier związanych z innowacyjnością w Polsce w
kontekście prac nad Biała Księgą Innowacji, Warszawa, 14 kwietnia
Udział reprezentanta KRASP – rektora B. Marciniaka (UAM) w posiedzeniu Zgromadzenia
Narodowego, zwołanym z okazji rocznicy Chrztu Polski, Poznań, 15 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia PAU do udziału w sesji
naukowej Biurokracja w Nauce (Kraków, 25 kwietnia), 15 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu KPK Programów Badawczych
UE dotyczącego dnia informacyjnego w obszarze Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie
uczestnictwa (Warszawa, 26 kwietnia), 18 kwietnia
Udział Przewodniczącego KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w
konferencji dla nauczycieli języków obcych Teaching for success. Towards Innovation in
Language Education, Warszawa, 18 kwietnia
Udział Sekretarza Generalnego w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT – European
Forum for Enhanced Collaboration in Teaching, Bruksela, 19 kwietnia
Przekazanie Marszałkowi Sejmu RP – M. Kuchcińskiemu uchwały Prezydium KRASP w
sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego, 19 kwietnia
Przekazanie min. A. Bobko (sekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji Kształcenia KRASP
dotyczącej mechanizmu dającego osobom zdającym egzamin maturalny możliwość odwołania
się od ustalonego przez OKE wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu
maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, 20 kwietnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Francji w Polsce
dotyczącej programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy
dla polskich naukowców Nauka i Doskonałość, 21 kwietnia
Przekazanie min. J. Gowinowi uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
dotyczących ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw z dodatkowymi komentarzami otrzymanymi z KRAUM, KRUP, KRPUT, KRPUW, KRAUN
oraz Komisji ds. Nauki KRASP, Komisji ds. Kształcenia KRASP, Komisji ds. Innowacyjności i
Współpracy z Gospodarką KRASP, a także uwag Sekretarza Generalnego KRASP, 22 kwietnia
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107. Przekazanie min. A. Bobko (sekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Nauki KRASP w
związku z pismem prof. S. Jurgi dotyczącym włączenia do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz niektórych innych ustaw przepisów, które zapewniłyby utrzymanie infrastruktury
sfinansowanej w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego POIiŚ, 22 kwietnia
108. Udział reprezentanta KRASP – rektora B. Marciniaka (UAM) w posiedzeniu Zgromadzenia
Plenarnym KRZaSP, Wągrowiec, 23-24 kwietnia
109. Udział Przewodniczącego KRASP w konferencji Closing the scientific and innovation gap in
Europe. Swiss and the Central and Easter Europe countries research cooperation – best
practices and future challenges, Parlament Europejski, Bruksela, 25 kwietnia
110. Zgłoszenie przedstawicieli KRASP: Sekretarza Generalnego – prof. A. Kraśniewskiego oraz
Przewodniczącego Zespołu Bolońskiego KRASP - prof. Z. Marciniaka do Rady Interesariuszy
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 26 kwietnia
111. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Zaleceń Rady NCN dotyczących badań z
udziałem ludzi, 26 kwietnia
112. Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) uwag Komisji ds.
Ekonomicznych KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, 29
kwietnia
113. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP przysłanego przez Ministerstwo Rozwoju
zaproszenia do udziału w konferencji INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that
inspire (Gdańsk, 23-24 maja), 29 kwietnia
114. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencji Model ASEM
(Asia-Europe Meeting) (Ułan-Bator, 6-10 czerwca), 29 kwietnia
115. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ministerstwa Rozwoju o
naborze wniosków do projektu Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach
międzynarodowych grup i organizacji branżowych, 29 kwietnia
116. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Przewodniczącego Rady
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - prof. W. Boleckiego dotyczącego przekazywania
propozycji najważniejszych obszarów tematycznych, które powinny zostać uwzględnione w
NPRH, 4 maja
117. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Ambasadora RP w Indonezji – T.
Szumowskiego zawierającego prośbę o nadsyłanie materiałów promocyjnych na Dzień
stypendialny UE w Dżakarcie (28 maja), 5 maja
118. Udział reprezentanta KRASP – rektora B. Lammka (UG) oraz pracownika Biura KRASP – B.
Frankiewicz w konferencji IREG Academic Rankings and Academic Relations, Lizbona, 4-6
maja
119. Przekazanie min. A. Zalewskiej pisma w sprawie przekazywania do konsultacji ze środowiskiem
uczelni akademickich reprezentowanych przez KRASP projektów aktów prawnych
zawierających regulacje dotyczące styku systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, 9 maja
120. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu RP) opinii Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP dotyczącej poselskich projektów nowelizacji ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, 10 maja
121. Apel Prezydium KRASP – Uczelnie przeciw rasizmowi, 10 maja; przekazanie Apelu rektorom
uczelni członkowskich KRASP, rozpowszechnienie w środowisku akademickim, wśród polityków
i w mediach
122. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w posiedzeniu Sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 10 maja
123. Zgłoszenie przedstawiciela KRASP – rektora H. Krawczyka (PG) do udziału w Zgromadzeniu
Partnerów Szerokiego Porozumieniu na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, 11 maja
124. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora R. Zimaka w posiedzeniu Sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży, 12 maja
125. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów i byłych rektorów - członków Prezydium
KRASP w posiedzeniu RGNiSW, 12 maja
126. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w I Ogólnopolskiej Konferencji
Akademickich Biur Karier: Standaryzacja i nowe perspektywy pracy biur karier, Łódź, 12-13
maja
127. Spotkanie delegacji KRASP z delegacją Rady Rektorów Uczelni Chilijskich; podpisanie umowy
o współpracy, UW, 13 maja
128. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora R. Zimaka w uroczystości nadania przez
Akademię Pedagogiki Specjalnej godności dra h.c. Annie Dymnej, 13 maja
129. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Francji w Polsce
dotyczącej Drugiego Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji (AGH, Kraków, 8 czerwca),
16 maja
50

130. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w konferencji Reforma czy
rewolucja - przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce, zorganizowanej przez Fundację im.
Augustina-Jeana Fresnela, 17 maja
131. Udział reprezentanta KRASP – Dominika Wasilewskiego (UW) w IX posiedzeniu Komitetu
Monitorującego POWER 2014-2020, 17-18 maja
132. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i
szkolnictwa wyższego, 19 maja
133. Udział Przewodniczącego KRASP w uroczystym posiedzeniu Senatu SGGW z okazji jubileuszu
200-lecia uczelni, 19 maja
134. Udział Sekretarza Generalnego w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT – European
Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja prowadzona z Biura EUA w
Brukseli), 19 kwietnia
135. Udział Kierownik Biura KRASP – A. Kuleszy w nieformalnym spotkaniu Sekretarzy Generalnych
krajowych konferencji rektorów, Londyn, 19-20 maja
136. Przekazanie min. M. Kopciowwi (podsekretarz stanu w MEN) opinii KRUPed dotyczącej
projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, 20 maja
137. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Kolumbii w Polsce
dotyczącej stypendiów ufundowanych przez Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i
Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX), 20 maja
138. Udział Przewodniczącego KRASP w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, Katowice, 20
maja
139. Udział pracowników Biura KRASP – J. Janukowicz oraz D. Wyczułkowskiej w konferencji
Employability for Tomorrow. Human Capital for the Future w ramach cyklu Leadership Forum in
Higher Education, Warszawa, 23 maja
140. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z min. J. Gowinem i min. T. Czerwińską, 23 maja
141. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma na temat światowego spotkania ministerialnego White
House Arctic Science Ministerial (Waszyngton, 28 września), 23 maja
142. Udział reprezentanta KRASP – A. Maj (UŚ) w III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Warszawa, 24 maja
143. Akceptacja zaproszenia EUA do udziału w konsultacjach z wydawcami publikacji naukowych
dotyczących big deals i desygnowanie reprezentanta KRASP – prof. M. Niezgódki, 25 maja
144. Udział reprezentanta KRASP – prof. P. Jędrzejko (UŚ) w 3rd Arab-Euro Conference on Higher
Education, Barcelona, 25-27 maja
145. Udział Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego KRASP w XVII Szkole Zarządzania
Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, Olsztyn, 29-30 maja
146. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego oraz Kierownik Biura KRASP w
spotkaniu Zespołu ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, MNiSW, 30 maja
147. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w międzynarodowej konferencji
STEM Education for Innovation, Warszawa, 31 maja-1 czerwca
148. Udział Przewodniczącego KRASP w Konferencji Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd
zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski, Warszawa, 3 czerwca
149. Przekazanie min. J. Gowinowi uchwał Prezydium KRASP, podjętych na posiedzeniu 2 czerwca,
6 czerwca
150. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia MNiSW do udziału w
konferencji
„German-Polish Platform: on the road to innovative Europe” (Poznań, 11 października), 7
czerwca
151. Przekazanie rektorom i rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na
seminarium organizowane przez Fundację na rzecz Jakości Kształcenia (Warszawa, 20
czerwca), 7 czerwca
152. Udział reprezentanta KRASP – prof. P. Kuli (PŁ) w warsztatach zorganizowanych wspólnie przez
NCBR i SRI International, Warszawa, 7-8 czerwca
153. Udział reprezentantów KRASP – prof. M. Muraszkiewicza (PW) oraz J. Proficz (PG) w
pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Partnerów Szerokiego Porozumienia na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych, Warszawa, 8 czerwca
154. Przekazanie min. T. Wargockiej (sekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP
dotyczącej projektu rozporządzania w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o
poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych
włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 8 czerwca
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155. Udział reprezentanta KRASP – prof. Z. Wysokińskiej (PŁ) oraz Kierownik Biura KRASP w
spotkaniu poświęconemu umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji
zagranicznej polskich uczelni, MNiSW, 9 czerwca
156. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia MNiSW do udziału w
konferencji inauguracyjnej projektu Zintegrowany system usług dla nauki – etap I,
zrealizowanego w ramach działania 2.1 POPC na lata 2014-2020 (Warszawa, 14 czerwca), 9
czerwca
157. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Zarządu EUA (EUA Board), Zurych, 9 czerwca
158. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa (UW) w posiedzeniu sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży, 9 czerwca
159. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej organizowanych
przez MNiSW warsztatów na temat tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego dostępu dla
pracowników jednostek naukowych i uczelni (Warszawa, 20 czerwca oraz 29 czerwca), 10
czerwca
160. Udział Kierownik Biura KRASP w spotkaniu Zespołu ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa
wyższego, MNiSW, 13 czerwca
161. Udział reprezentanta KRASP – prof. Z. Wysokińskiej (UŁ) w konferencji naukowej Dylematy
wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych,
Łódź, 15 czerwca
162. Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP, rektora M. Pałysa oraz pracowników Biura KRASP
w spotkaniu EUA Research Policy Working Group, Warszawa, 15-16 czerwca
163. Udział Wiceprzewodniczącego-elekta KRASP – rektora A. Tretyna w 132. Sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN, 16 czerwca
164. Udział Przewodniczącego-elekta KRASP – rektora J. Szmidta w XXV Kongresie Techników
Polskich oraz III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, Wrocław, 16-18 czerwca
165. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. A. Bobko w sprawie
możliwości udziału polskich uczelni w pawilonie Platforma Dobrych Praktyk Energetycznych
podczas Światowej Wystawy EXPO 2017 (Kazachstan, 10 czerwca – 10 września 2017 r.), 20
czerwca
166. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z MNiSW dotyczącej
przepisów rozporządzenia z 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za
granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień
tych osób, 20 czerwca
167. Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej
w seminarium Dobra Akredytacja - co to znaczy?, zorganizowanym przez Fundację na rzecz
Jakości Kształcenia, przy wsparciu KRASP, Warszawa, 20 czerwca
168. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Pałysa w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży, 21 czerwca
169. Przekazanie rektorom i rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP informacji o
umieszczeniu na witrynie www KRASP protokołów z ostatniego posiedzenia Prezydium KRASP
i Zgromadzenia Plenarnego KRASP (Warszawa, 2-4 czerwca), 21 czerwca
170. Udział Przewodniczącego-elekta KRASP – rektora J. Szmidta w posiedzeniu sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży, 22 czerwca
171. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w dwóch debatach panelowych w ramach 2.
Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Pozaformalnej, Łódź, 23 czerwca
172. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego w uroczystości ukończenia roku
akademickiego przez stypendystów Fulbrighta, Warszawa, 24 czerwca
173. Spotkanie delegacji KRASP z delegacją Konferencji Rektorów Uczelni Hiszpańskich (CRUE),
UW, 28-29 czerwca
174. Udział Sekretarza Generalnego w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT – European
Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja prowadzona z Biura EUA w
Brukseli), 29 czerwca
175. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli kwestionariusza zawierającego dane o finansowaniu
polskich uczelni ze środków publicznych, związanego z realizacją projektu Public Funding
Observatory, 30 czerwca
176. Udział delegacji Prezydium KRASP w spotkaniu z min. J. Gowinem; przekazanie wspólnego
pisma KRASP, PAN, RGNiSW i NCN dotyczącego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki
w 2017 r., 30 czerwca
177. Spotkanie delegacji KRASP z delegacjami Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (HRK) i
Francuskich (CPU-CDEFI), UJ, 30 czerwca – 1 lipca
178. Udział Kierownik Biura KRASP w spotkaniu Zespołu ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa
wyższego, MNiSW, Warszawa, 4 lipca
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179. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Wincenciaka (PW) w posiedzeniu Zespołu ds. Strategii
Europa 2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 11 lipca
180. Przekazanie min. A. Zalewskiej uwag reprezentanta KRASP w Radzie Interesariuszy ZSK prof. A. Kraśniewskiego, dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie zakresu informacji
gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po
ukończeniu studiów podyplomowych, 4 lipca
181. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Wincenciaka (PW) w posiedzeniu sejmowych Komisji:
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Wspólnych Technologii, 5 lipca
182. Udział Przewodniczącego oraz Przewodniczącego-elekta KRASP – rektora J. Szmidta w
posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego; wystąpienie
Przewodniczącego, 6 lipca
183. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) opinii KRUPed dotyczącej rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 6 lipca
184. Przekazanie min. L. Sirko (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP dotyczącej projektu zmiany przepisu art. 27. ust. 3 ustawy o związkach
zawodowych, 6 lipca
185. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) pisma o naruszeniu podstawowych
zasad dobrej legislacji i ustawowego obowiązku zaopiniowania przez KRASP rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, 6 lipca
186. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Wincenciaka (PW) w posiedzeniu Zespołu do spraw
Strategii Europa 2020, 11 lipca
187. Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów i rektorów-elektów w XVIII Szkole
Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i rektorów-elektów kadencji
2016-2020, Giżycko, 10-14 lipca
188. Przekazanie listu kondolencyjnego do przewodniczącego Francuskiej Konferencji Rektorów
Uniwersytetów (CPU) - prof. J. L. Salzmanna w związku z zamachem terrorystycznym w Nicei,
15 lipca
189. Pismo Przewodniczącego KRASP do przedstawiciela DG Joint Research Centre – agendy
Komisji Europejskiej w sprawie zaangażowania KRASP w inicjatywę „Science meets
Parliaments”, 18 lipca
190. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (podsekretarz stanu w MNiSW) pisma dotyczącego
zgłoszenia przedstawiciela KRASP – prof. M. Kowalskiego (UKSW) do prac Rady
Interesariuszy związanych z opracowywaniem kompleksowego Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego, 20 lipca
191. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z min. A. Bobko (sekretarz stanu w MNiSW), 20
lipca
192. Udział Przewodniczącego KRASP oraz rektora J. Szmidta i rektora M. Pałysa w posiedzeniu
sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; efektem tego posiedzenia był apel środowiska
akademickiego i Komisji do Premier Beaty Szydło o zwiększenie środków finansowych na
naukę i szkolnictwo wyższe, 20 lipca
193. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat posiedzenia sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, obradującej 20 lipca, w tym treści Apelu o zwiększenie
środków finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe, 21 lipca
194. Przekazanie oświadczenia Zarządu EUA potępiającego przymusowe dymisje dziekanów
tureckich uczelni min. J. Gowinowi oraz rektorom uczelni członkowskich KRASP, 21 lipca
195. Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP do projektu rozporządzenia w sprawie warunków i
trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności
upowszechniającej naukę, 21 lipca
196. Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) uwag Komisji ds. Nauki
KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę,
21 lipca
197. Zgłoszenie do MNiSW reprezentanta KRASP – prof. K. Klincewicza (UW) do udziału w pracach
Peer Learning Activity (Budapeszt, 8-9 września), 21 lipca
198. Wspólne oświadczenie przewodniczących konferencji rektorów 24 państw europejskich, w tym
KRASP, wzywające do kontynuowania współpracy z uczelniami brytyjskimi po przegłosowaniu
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE; przekazanie oświadczenia min. J. Gowinowi oraz rektorom, 22
lipca
199. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatów Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE dotyczących ogłoszenia przez Komisję Europejską
naboru do grupy ekspertów, którzy dokonają śródokresowej oceny programu Horyzont 2020
oraz wyznaczą kierunek przyszłych badań i innowacji w UE, oraz ogłoszenia zmodyfikowanych
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programów prac w Horyzoncie 2020 oraz kwoty inwestycji na badania w 2017 r. w ramach
programu Horyzont 2020, 29 lipca
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE o dniu informacyjnym „Teaming Faza I” (Warszawa,
23 sierpnia), 2 sierpnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP odpowiedzi min. J. Gowina na przesłaną
przez KRASP uchwałę Prezydium KRASP z 2.06.2016 r. w sprawie obowiązku przekazywania
przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, 4 sierpnia
Przekazanie rektorom oraz rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP informacji
dotyczącej wizyty przedstawicieli brytyjskich uniwersytetów (Warszawa, 27-28 września), 10
sierpnia
Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP listu Ambasadora Włoch dotyczącego
przekazania informacji o realizowanych obecnie porozumieniach i umowach między
uniwersytetami polskimi i włoskimi, 11 sierpnia
Przekazanie min. A. Zalewskiej uwag Zespołu Bolońskiego KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, 11 sierpnia
Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (podsekretarz stanu w MNiSW) odpowiedzi na pismo
dotyczące przekazywania KRASP projektów aktów prawnych w formie elektronicznej w celu
usprawnienia procesu uzgadniania aktów prawnych i wydłużenia czasu na przekazanie
stanowiska, 11 sierpnia
Spotkanie delegacji KRASP z przedstawicielami MSZ oraz z władzami uczelni argentyńskich
(Universidad del Salvador, Universidad del Belgrano i Universidad de Tres de Febrero);
podpisanie trójstronnej umowy o współpracy między KRASP a Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) i Conferencia de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP), Buenos
Aires, 13-18 sierpnia
Przekazanie min. J. Gowinowi pisma KRASP w sprawie jednolitego pliku kontrolnego, 19
sierpnia
Przekazanie rektorom oraz rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP informacji z
Ambasady Brytyjskiej i Universities UK dotyczącego gwarancji brytyjskich w sprawie projektów
naukowych z funduszy europejskich, 22 sierpnia
Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds.
Infrastruktury Informacyjnej KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie
ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, 23 sierpnia
Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegów studiów, 23
sierpnia
Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie
zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi
finansowej uczelni publicznej, 23 sierpnia
Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP oraz Zespołu Bolońskiego KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie
ogólnych kryteriów oceny programowej, 23 sierpnia
Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP oraz Komisji ds. Nauki KRASP dotyczącej projektu
rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w
przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora, 23 sierpnia
Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP oraz Zespołu Bolońskiego KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie
warunków prowadzenia studiów, 23 sierpnia
Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP oraz Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z
Gospodarką KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie wpisywania przedsięwzięć
w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury
Badawczej, 23 sierpnia
Przekazanie rektorom oraz rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP skierowanego do
Ministra Finansów pisma Przewodniczącego KRASP dotyczącego obowiązku przekazywania
przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, 25 sierpnia
Przekazanie min. A. Bobko (sekretarz stanu w MNiSW) opinii KRASP dotyczącej projektu
rozporządzenia w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania
działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, 25 sierpnia
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218. Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) opinii Komisji ds. Nauki
KRASP dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o
NCBiR oraz ustawy o NCN, 25 sierpnia
219. Przekazanie Ministrowi Finansów pisma KRASP skierowanego do min. J. Gowina dotyczącego
obowiązku przekazywania przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, 25
sierpnia
220. Przekazanie rektorom oraz rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP informacji od
Ambasadora RP w Mongolii – M. Łabendy na temat Targów Edukacyjnych (Ułan Bator, 15-16
października), 26 sierpnia
221. Przekazanie rektorom oraz rektorom-elektom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia
Ambasady RP w Dżakarcie do udziału w Europejskich Targach Szkolnictwa Wyższego
(Indonezja, 2-8 listopada), 26 sierpnia
222. Przekazanie do Biura EUA w Brukseli informacji o nowych władzach KRASP, 29 sierpnia
223. Udział reprezentanta KRASP – K. Wieczorka (PW) w konferencji Uwarunkowania i kierunki
rozwoju Polski w świetle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 31 sierpnia
224. Spotkanie Sekretarza Generalnego KRASP z przedstawicielkami firmy wydawniczej Wiley w
związku z ofertą wspierania przez Wiley działań zmierzających do kształtowania wśród polskich
naukowców umiejętności związanych z publikowaniem w renomowanych wydawnictwach, 31
sierpnia
225. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (podsekretarz stanu w MNiSW) – w odpowiedzi na pismo z
25 lipca w sprawie projektu Białej Księgi Innowacji - uwag Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (Śląski Uniwersytet
Medyczny, Collegium Medicum UJ), Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP,
Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP, Komisji ds. Nauki KRASP oraz
Politechniki Gdańskiej i Politechniki Wrocławskiej, 1 września
226. Aktualizacja witryny www KRASP w związku z rozpoczęciem nowej kadencji władz konferencji,
1 września
227. Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) uwag Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 2 września
228. Przekazanie min. T. Czerwińskiej (podsekretarz stanu w MNiSW) uwag KRASP dotyczących
projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, 2 września
229. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w spotkaniu roboczym projektu EUA EFFECT –
European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja prowadzona z
Biura EUA w Brukseli), 5 września
230. Rozmowa telefoniczna Sekretarza Generalnego KRASP z przedstawicielem DG Joint Research
Centre – agendy Komisji Europejskiej w sprawie zaangażowania KRASP w inicjatywę „Science
meets Parliaments”, 6 września
231. Przekazanie min. P. Dardzińskiemu (podsekretarz stanu w MNiSW) pisma dotyczącego
zgłoszenia przedstawiciela KRASP – prof. M. Niezgódki (UW) do prac w zespole roboczym ds.
otwartego dostępu, 6 września
232. Udział Kierownik Biura KRASP – Agaty Kuleszy w spotkaniu Zespołu ds. umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego, MNiSW, 7 września
233. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o maratonie programowania –
Hackathonie danych publicznych (Warszawa, 24-25 września), 12 września
234. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencji Wzmocniony
dialog Polska – Meksyk: nowe otwarcie w relacjach dwustronnych, 12 września
235. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej rocznych
stypendiów Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki na studia podyplomowe w
Niemczech w roku akademickim 2017/2018, 12 września
236. Spotkanie delegacji KRASP – rektora M. Pałysa oraz Pełnomocnik w zakresie współpracy z
państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów – dr J. Gocłowskiej-Bolek z delegacją ANUIES
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) oraz z
przedstawicielami Ambasady RP w Meksyku, Meksyk, 13 września
237. Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego (UW) w posiedzeniu Komitetu Monitorującego
POKL,13-14 września
238. Udział reprezentanta KRASP – prof. G. Ślusarza (URz) w konferencji Rozwój zrównoważony
terytorialnie, Rzeszów, 14 września
239. Udział Kierownik Biura KRASP w konferencji i targach European Association for International
Education - EAIE, Liverpool, 13-16 września
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240. Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz grupy
rektorów uczelni członkowskich KRASP w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów Fundacji
Rektorów Polskich, 15 września
241. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o udostępnieniu protokołu z
ostatniego posiedzenia Prezydium KRASP (Warszawa, 9 września), 16 września
242. Zgłoszenie udziału prof. S Wincenciaka (PW) jako przedstawiciela KRASP w pracach Komitetu
do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, 16 września
243. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencjach EUA: 3rd EUA
Funding Forum: Efficient universities – Value for society (Porto, 6-7 października) oraz 11th
European Quality Assurance Forum: Quality in context – embedding improvement (Ljubljana,
17-19 listopada), 16 września
244. Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz Przewodniczączego Zespołu Bolońskiego KRASP
– prof. Z. Marciniaka w programie HERE Seminar Qualifications Frameworks: What are they,
how do they work, what is their impact?, PW, 19-20 września
245. Pismo Przewodniczącego KRASP do rektorów uczelni członkowskich, apelujące o podjęcie w
lokalnych środowiskach – m.in. w związku z inauguracjami roku akademickiego - działań
wspierających wspólne starania Ministerstwa i instytucji reprezentujących społeczność
akademicką, w tym KRASP, o korzystne decyzje budżetowe (z załączoną uchwałą Prezydium
KRASP z 13 września 2016 r. w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu
finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa), 20 września; korespondencja
ta została przekazana do wiadomości min. J. Gowina, a także B. Dołęgi (Przewodniczący KSN
NSZZ „Solidarność”), T. Kulika (Przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki i
Szkolnictwa Wyższego KSN NSZZ „Solidarność”) i J. Raka (Prezes Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP)
246. Udział reprezentanta KRASP – prof. R. Kaczyńskiego (PB) w posiedzeniu podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, 20 września
247. Zgłoszenie udziału przedstawicieli KRASP w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 20 września
248. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE dotyczącego otwartych konsultacji społecznych w
sprawie okresowej oceny EIT, 20 września
249. Zgłoszenie udziału G. Sempruch (UW) jako przedstawicielki KRASP w pracach Grupy roboczej
ds. efektywności PO WER, 20 września
250. Udział przedstawicieli KRASP, w tym Przewodniczącego i Honorowego Przewodniczącego, w
posiedzeniu Rady Narodowego Kongresu Nauki, 21 września
251. Przekazanie przez Biuro KRASP, na prośbę Węgierskiej Konferencji Rektorów, informacji o
zasadach wynagradzania nauczycieli akademickich w Polsce, 21 września
252. Udział Honorowego Przewodniczącego KRASP we wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji:
Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i
Finansów Publicznych, 22 września
253. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji/oświadczenia Akademii
Leona Koźmińskiego na temat rozpowszechnianego w Internecie spamu dotyczącego udziału
prof. A. K. Koźmińskiego jako eksperta w inicjatywie firmowanej przez The Office of J. P.
MONFORT, 22 września
254. Udział delegacji rektorów uczelni członkowskich, w tym Przewodniczącego KRASP, w
konferencji Classic University in the Context of the Challenges of Epoch, Kijów, 22-23 września
255. Udział Sekretarza Generalnego oraz dr A. Mrozek (PŁ) w spotkaniu roboczym projektu EUA
EFFECT – European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching, Bruksela, 22-23 września
256. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji min. T. Czerwińskiej w
sprawie Koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich i
zawodowych, 23 września
257. Desygnowanie prof. S. Bieleckiego (PŁ), Wiceprzewodniczącego KRASP w kadencji 20122016, jako reprezentanta KRASP w Radzie EUA (EUA Council), 23 września
258. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji z Ministerstwa Środowiska
wraz z aktualną ustawą o dostępie do zasobów genetycznych oraz horyzontalnymi wytycznymi
w sprawie wdrażania unijnego rozporządzenia nr 511/2014, a także zaproszenia Komisji
Europejskiej do udziału w warsztacie w sprawie ABS (Warszawa, 17 listopada), 26 września
259. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma prof. J. Filek (Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania
Szans Edukacyjnych, działającej przy KRASP) w sprawie dotacji dla uczelni publicznych i
niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym
osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, 26
września
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260. Udział reprezentanta KRASP – dr hab. J. Gryza (AON) w konferencji Wymiary i wymogi
bezpieczeństwa państwa, Warszawa, 26 września
261. Przekazanie min. A. Zalewskiej opinii KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego, 27 września
262. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Tukiendorfa w spotkaniu z władzami i
przedstawicielami brytyjskich szkół wyższych, Ambasada W. Brytanii w Warszawie, 27 września
263. Udział reprezentanta KRASP – rektora L. Dzienisa w spotkaniu Budowanie krajowego
ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia
funduszy strukturalnych/krajowych, Warszawa, 27 września
264. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Witkosia (UAM) w spotkaniu na temat „rare disciplines”,
Bruksela, 27 września
265. Zgłoszenie do EUA udziału rektora L. Dzienisa jako reprezentanta KRASP w pracach EUA
Research Policy Working Group (RPWG), 28 września
266. Udział Kierownik Biura KRASP w spotkaniu Zespołu ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa
wyższego, Warszawa, MNiSW, 29 września
267. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego (PŁ) w konferencji Wzmocniony dialog
Polska-Meksyk: nowe otwarcie w relacjach dwustronnych, Warszawa, 29 września
268. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma min. P. Dardzińskiego dotyczącego
wycofania projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym, 30 września
269. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w posiedzeniu Rady Interesariuszy ZSK, MEN,
Warszawa, 3 października
270. Przekazanie min. T. Czerwińskiej uwag KRASP dotyczących dokumentu Koncepcja zmian
podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych, 3 października;
kopia pisma do min. T. Czerwińskiej została przekazana rektorom 10 października
271. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Tukiendorfa w posiedzeniu Steering Committee of the
Summit of Presidents of Councils of Rectors CELAC-EU, Santo Domingo, 3-4 października
272. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w konferencji
EUA-UW-KRASP RIS3 Workshop: Universities as motors of innovation in Central and Eastern
Europe (UW, 13-14 października), 5 października
273. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w seminarium na
temat uznawania w Polsce zagranicznych dokumentów o wykształceniu (Warszawa, 8
listopada), 7 października
274. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o projekcie rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i niepublicznych, 11 października
275. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w Forum
Inteligentnego Rozwoju, (Jasionka k. Rzeszowa, 21 października), 11 października
276. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w uroczystościach wręczenia
Nagrody NCN, Kraków, 12 października
277. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP apelu Rzecznika Praw Obywatelskich - A.
Bodnara dotyczącego zwiększenia aktywności na rzecz zapewnienia otwartości środowiska
akademickiego na różnorodność i wielokulturowość, a także podjęcia działań na rzecz realizacji
zasady równego traktowania w związku z przypadkami dyskryminacji na uczelniach, 12
października
278. Przekazanie min. A. Bobko uwag KRASP dotyczących projektu rozporządzenia Ministra NiSW
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, 12 października
279. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP oferty druku dyplomów przez Państwową
Wytwórnię Papierów Wartościowych, 12 października
280. Udział grupy rektorów i byłych rektorów - członków Prezydium KRASP w posiedzeniu
plenarnym RGNiSW, 13 października
281. Udział rektora M. Pałysa (gospodarza spotkania), reprezentanta KRASP – rektora M.
Tukiendorfa oraz Kierownik Biura KRASP w konferencji EUA-UW-KRASP RIS3 Workshop:
Universities as motors of innovation in Central and Eastern Europe, UW, 13-14 października
282. Udział reprezentanta KRASP – prof. A. Lisowskiego (SGGW) w Kongresie Samorządowym Opole 2016, w panelu dyskusyjnym dotyczącym strategii na rzecz doskonałości naukowej,
nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności
biznesu, Opole, 17 października
283. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna we wspólnym posiedzeniu komisji
sejmowych: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Budżetu i Finansów Publicznych, 18
października
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284. Udział Sekretarza Generalnego oraz dr A. Mrozek (PŁ) w spotkaniu roboczym projektu EUA
EFFECT – European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja
prowadzona z Biura EUA w Brukseli), 18 października
285. Spotkanie Przewodniczącego KRASP z przedstawicielami działającej przy KRASP Komisji ds.
Akademickich Biur Karier - A. Dunaj i G. Kiernerem, 18 października
286. Spotkanie Przewodniczącego KRASP z Fundatorem - prof. K. Chałasińską-Macukow i
przedstawicielami Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, 19 października
287. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna we wspólnym posiedzeniu komisji:
senackich: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Budżetu i Finansów Publicznych, 19
października
288. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna w posiedzeniu senackiej Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, 19 października
289. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat konferencji Horyzont
2020 - szansa polskich innowacji w UE (Warszawa, 7 listopada), 20 października
290. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora A. Tretyna oraz w XXI Zgromadzeniu
Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), Warszawa, 20-21
października
291. Udział reprezentujących KRASP: Honorowego Przewodniczącego, rektora M. Tukiendorfa, prof.
S. Bieleckiego (PŁ) oraz Kierownik Biura KRASP w konferencji Umiędzynarodowienie – szansa
i wyzwanie dla polskich uczelni, zorganizowanej w ramach przygotowań do Narodowego
Kongresu Nauki, Rzeszów, 20-21 października
292. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w Forum Inteligentnego
Rozwoju, Jasionka k. Rzeszowa, 21 października
293. Przekazanie uczelniom członkowskim KRASP korespondencji z Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE dotyczącej portalu mobilnych naukowców
EURAXESS, 25 października
294. Udział reprezentanta KRASP – prof. H. Krawczyka (PG) w VI posiedzeniu Komitetu
Monitorującego POPC, Warszawa, 25 października
295. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w Krajowych
Warsztatach Otwartego Dostępu (Warszawa, 16 listopada), 25 października
296. Przekazanie D. Habich (Zastępczyni Prezesa Zarządu PFRON) uwag Komisji ds.
Wyrównywania Szans Edukacyjnych działającej przy KRASP dotyczących projektu
pilotażowego programu ABSOLWENT, 25 października
297. Udział Przewodniczącego KRASP w uroczystym wręczeniu Diamentowych Grantów,
Warszawa, 26 października
298. Udział przedstawicieli KRASP, w tym Przewodniczącego i Honorowego Przewodniczącego, w
posiedzeniu Rady Narodowego Kongresu Nauki, 27 października
299. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego, Sekretarza Generalnego KRASP i
Kierownik Biura KRASP w posiedzeniu Rady EUA (EUA Council), a Honorowego
Przewodniczącego KRASP w także w posiedzeniu Zarządu (EUA Board), 27-28 października
300. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczących XIV Sympozjum
Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych – KRAB (Warszawa, 3-4 listopada), 26
października
301. Udział reprezentanta KRASP – D. Wasilewskiego (UW) w warsztatach NCBiR poświęconych
Rocznemu Planowi Działania na rok 2017, 2 listopada
302. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Bieleckiego oraz Kierownik Biura KRASP w spotkaniu
Zespołu ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, MNiSW, 2 listopada
303. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP fiszki konkursu „Studiujesz? Praktykuj!”
oraz prośby o nadsyłanie propozycji zmian do Rocznego Planu Działania na 2017 r. dla Osi III
PO WER - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3 listopada
304. Udział reprezentanta KRASP – prof. A. Mastalerza (AWF w Warszawie) we wspólnym
posiedzeniu sejmowych komisji: Edukacji Nauki i Młodzieży, Cyfryzacji, Innowacyjności i
Nowoczesnych Technologii oraz Finansów Publicznych, Warszawa, 3 listopada
305. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE w sprawie rozpoczętych przez KE konsultacji
społecznych dotyczących oceny programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, 3 listopada
306. Przekazanie do MEN uwag reprezentanta KRASP w Radzie Interesariuszy ZSK - prof. A.
Kraśniewskiego, dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu Rady Interesariuszy
ZSK, 3 listopada
307. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji na temat realizowanego przez
EUA projektu USTREAM – Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management,
wraz z zachętą do włączenia się w realizację projektu, 4 listopada
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308. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Łaszczyka we wspólnym posiedzeniu sejmowych
komisji: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Spraw Zagranicznych, Warszawa, 4 listopada
309. Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
KRASP, Komisji ds. Nauki KRASP oraz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, 4 listopada
310. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencji poświęconej
kluczowym zagadnieniom opracowywanej ustawy 2.0 (Warszawa, SWPS, 23 listopada), 7
listopada
311. Przekazanie dyr. Z. Błockiemu (NCN) opinii Komisji ds. Ekonomicznych KRASP (wraz z
uchwałą KRUP) dotyczącej proponowanej przez NCN modyfikacji zasad wypłacania
wynagrodzeń dodatkowych w projektach realizowanych w NCN, 7 listopada
312. Udział reprezentantów KRASP: Honorowego Przewodniczącego oraz prof. T. Szapiro (SGH) w
spotkaniach: Science meets Regions, oraz Science meets Parliaments, Bruksela, 7-8 listopada
313. Udział Kierownik Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w seminarium
na temat uznawania w Polsce zagranicznych dokumentów o wykształceniu, Warszawa, 8
listopada
314. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału w seminarium
organizowanym przez Fundację na rzecz Jakości Kształcenia dotyczącym logiki aktualnych
zmian w akredytacji (Warszawa, 28 listopada), 7 listopada
315. Udział grupy rektorów i byłych rektorów - członków Prezydium KRASP w posiedzeniu
plenarnym RGNiSW, 10 listopada
316. Przekazanie do Ministerstwa Rozwoju uwag dotyczących planowanych konkursów w ramach
osi III POWER oraz konkursów "Studiujesz? Praktykuj!" i "Kurs na MOOC", 10 listopada
317. Udział Pełnomocnik w zakresie współpracy z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów – dr J.
Gocłowskiej-Bolek w konferencji ANUIES International Conference on Higher Education,
Meksyk, 7-11 listopada
318. Udział delegacji rektorów uczelni członkowskich KRASP w uroczystościach Święta
Niepodległości 11 listopada, Warszawa, 11 listopada
319. Udział Przewodniczącego, Sekretarza Generalnego, Kierownik Biura KRASP oraz pracownika
Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w Konferencji dla Liderów Zarządzana uczelnią LUMEN
2016, Warszawa, 14-15 listopada
320. Udział pracownika Biura KRASP – D. Wyczułkowskiej w targach edukacyjnych "Osvita ta
kariera", Kijów, 17-19 listopada
321. Spotkanie Przewodniczącego KRASP z przedstawicielami Erasmus Student Network Polska,
Warszawa, 21 listopada
322. Udział Sekretarza Generalnego oraz dr A. Mrozek (PŁ) w spotkaniu roboczym projektu EUA
EFFECT – European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (wideokonferencja
prowadzona z Biura EUA w Brukseli), 21 listopada
323. Udział pracownika Biura KRASP – B. Frankiewicz w dorocznej konferencji ACA Annual
Conference 2016: UniverCities. Higher education institutions and their habitat, Budapeszt, 2022 listopada
324. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji rektora M. Tukiendorfa,
Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, dotyczącej matury
międzynarodowej (IB), 23 listopada
325. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Francji dotyczącej
programów stypendialnych rządu francuskiego dla polskich studentów i naukowców, 24
listopada
326. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji programowej NKN Rozwój
humanistyki. Co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?, UMK,
Toruń, 24-25 listopada
327. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w panelu eksperckim w
ramach V Zlotu Absolwentów Programu Top 500 Innovators, Warszawa, 25 listopada
328. Udostępnienie protokołów z ostatniego posiedzenia Prezydium KRASP i Zgromadzenia
Plenarnego KRASP (Warszawa, 17-18.listopada), 25 listopada
329. Zgłoszenie udziału prof. J. Woźnickiego, jako przedstawiciela KRASP, w pracach Sektorowej
Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 25 listopada
330. Przekazanie min. M. Kopciowi (podsekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 25 listopada
331. Przekazanie min. M. Kopciowi (podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej, 29 listopada
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332. Seminarium Logika aktualnych zmian w akredytacji, zorganizowane przez Fundację na rzecz
Jakości Kształcenia przy wsparciu KRASP, UW, 28 listopada
333. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) uwag Komisji ds. Innowacyjności i
Współpracy z Gospodarką KRASP, Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP oraz
Komisji ds. Nauki KRASP dotyczących poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
instytutach badawczych, 28 listopada
334. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego oraz Przewodniczącego
Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP – rektora M. Pałysa, w posiedzeniu
sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 29 listopada
335. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Apelu KRASP w związku z aktami agresji
w stosunku do studiujących w Polsce cudzoziemców, 29 listopada
336. Przekazanie min. A. Bobko uwag Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, 29
listopada
337. Wystąpienie Sekretarza Generalnego KRASP dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji na
posiedzeniu plenarnym PKA, Warszawa, 29 listopada
338. Przekazanie min. M. Kopciowi (podsekretarz stanu w MEN) uwag Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu
umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywanie zawodu nauczyciela,
29 listopada
339. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) opinii KRASP dotyczącej rządowych
projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(opinia została wysłana także do wiadomości Ministra NiSW, przewodniczącego sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przewodniczącego senackiej Komisji Nauki, Edukacji i
Sportu oraz rektorów uczelni członkowskich KRASP, 29 listopada
340. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma Przewodniczącego KRASP w sprawie trzech projektów
ustaw, procedowanych w trybie przyspieszonym: ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym oraz ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 29 listopada
341. Udział Kierownik Biura KRASP w seminarium Badamy umiędzynarodowienie i relacje z
otoczeniem społeczno-biznesowym polskich instytucji edukacyjnych, Warszawa, 30 listopada
342. Udział Przewodniczącego KRASP, rektorów członkowskich KRASP, Sekretarza Generalnego
KRASP, Kierownik Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP – D. Biernackiej w konferencji
Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą
wyższą, zorganizowanej przez KRASP, Fundację Edukacyjną "Perspektywy", KRASP i PKA,
Warszawa, 1-2 grudnia
343. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w konferencji Nauka
Innowacje Biznes, ATH, Bielsko-Biała, 5 grudnia
344. Przekazanie min. A. Podgórskiemu (Kancelaria Sejmu) opinii Komisji ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRASP dotyczącej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, 5 grudnia
345. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji Przewodniczącego
KRASP dotyczącej organizacji i finansowania prac Komisji ds. Strategicznych Problemów
Szkolnictwa Wyższego KRASP, 5 grudnia
346. Udział Sekretarza Generalnego oraz dr A. Mrozek (PŁ) w spotkaniu roboczym projektu EUA
EFFECT – European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching, Bruksela, 5-6 grudnia
347. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej publikacji „Status
szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej”, autorstwa A. Bednarczyk-Płachty, 6
grudnia
348. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego oraz grupy rektorów i byłych
rektorów - członków Prezydium KRASP w posiedzeniu plenarnym RGNiSW, Warszawa, 8
grudnia
349. Przekazanie min. A. Bobko opinii Komisji ds. Kształcenia KRASP dotyczącej projektu
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i
ogólnopolskiego wykazu doktorantów, 8 grudnia (dodatkowe uwagi Politechniki Wrocławskiej
zostały przekazane 19 grudnia)
350. Udział Przewodniczącego KRASP, Honorowego Przewodniczącego KRASP oraz grupy
rektorów uczelni członkowskich KRASP w konferencji programowej NKN Współpraca nauki z
gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności, Politechnika Wrocławska, 8-9 grudnia
351. Przekazanie członkom Prezydium KRASP prośby o głosowanie (elektroniczne) w sprawie
uzupełnienia składu komisji stałych KRASP, 9 grudnia
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352. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o konferencji European
Learning & Teaching Forum, organizowanej przez EUA i CPU (Paryż, 28-29 września 2017 r.) i
związanych z nią inicjatywach, 9 grudnia
353. Udział reprezentanta KRASP – prof. J. Woźnickiego w pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Warszawa, 12 grudnia
354. Zgłoszenie udziału prof. M. Niezgódki (UW), jako reprezentanta KRASP, do prac grupy roboczej
EUA High-Level Group on Big Deals with Publishers, 12 grudnia (akceptacja zgłoszenia przez
EUA 16 grudnia)
355. Zgłoszenie udziału reprezentanta KRASP – prof. R. Stawarza (Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie) do udziału w konferencji The State of Digital Education: Engaging with Connected,
Blended and Open Learning (Malta, 19-20 stycznia 2017 r.), 13 grudnia
356. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w posiedzeniu senackiej
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 13 grudnia
357. Udział Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka w uroczystości
wręczenia nagród naukowych wydziałów PAN, 14 grudnia
358. Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz reprezentanta KRASP – dr K. Kurowskiej (PW) w
Konferencji Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego kształcenia na poziomie
kwalifikacji od 6 do 8 PRK, w tym finansowanie kształcenia, Warszawa, Collegium Civitas, 14
grudnia
359. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora W. Bielawskiego w posiedzeniu Podkomisji
stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 15 grudnia
360. Udział reprezentanta KRASP – prof. S. Wincenciaka (PW) w posiedzeniu sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży, 16 grudnia
361. Przekazanie min. J. Gowinowi pisma KRASP dotyczącego poparcia Apelu Forum Dziekanów
Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki (pismo z 5 grudnia) w sprawie pilnej nowelizacji
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 16
grudnia
362. Przekazanie min. M. Kopciowi (podsekretarz stanu w MEN) opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP dotyczacej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur, 19
grudnia
363. Udział reprezentanta KRASP – rektora R. Tomanka (UE w Katowicach) w konferencji Zmiany w
systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju, Kraków, 19-20
grudnia
364. Zgłoszenie udziału Przewodniczącego Komisji ds. Nauki KRASP – prof. M. Krawczyka jako
stałego przedstawiciela KRASP w posiedzeniach RGNiSW, 20 grudnia
365. Przekazanie min. T. Czerwińskiej opinii Komisji ds. Ekonomicznych KRASP dotyczących
projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub
pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac
rozwojowych, 20 grudnia
366. Udział reprezentantów KRASP w Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji –
prof. A. Kraśniewksiego oraz prof. Z. Marciniaka w posiedzeniu Rady, Warszawa, 21 grudnia
367. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji dotyczącej Roku Polskiej
Nauki za Granicą, 21 grudnia (korespondencja została także przekazana do PAN 19 stycznia
2017 r.)
368. Przekazanie min. A. Bobko uwag KRAUM dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie
wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których
usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w
przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, 22 grudnia
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załącznik 7

Sprawozdanie finansowe
1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Informacja dodatkowa
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich sporządzonego za rok 2016 na dzień 31 grudnia 2016 r.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym
stowarzyszeniem, reprezentowanym przez rektorów polskich szkół wyższych, posiadających
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.
Działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich reguluje ustawa z 27 lipca
2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
KRASP realizuje cele i zadania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
oraz statutem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Organem nadzorującym KRASP jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa na rzecz rozwoju szkolnictwa
wyższego, nauki i kultury oraz prowadzi działalność oświatową, polegająca na
podejmowaniu zadań służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych.
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 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.
Stosowanie 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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Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku wyników Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich nie prowadzi działalności gospodarczej i
dlatego sporządza bilans i rachunek wyników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej (Dz.U. 137 poz. 1539).
Bilans
Dane o ruchu majątku trwałego
W roku 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 309,04 zł.
Wartość środka trwałego do bilansu wynosi:

3 811,46

Na aktywa składają się:
- środki pieniężne na rachunku bankowym:
- należności krótkoterminowe:

444 949,37
53 263,18

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 2016 roku
b. zobowiązania z dostawcami

478 186,32

18 042,30
5 795,39

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

2 212 906,50

Przychody Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowi kwota składek
członkowskich przekazanych w 2016 roku przez uczelnie członkowskie, zgodnie z decyzją
Zgromadzenia Plenarnego KRASP – 882 000,00 zł oraz dodatni wynik finansowy z roku
poprzedniego – 1 330 906,50 zł.
2. Koszty realizacji zadań statutowych:

562 514,23

Na koszty realizacji zadań statutowych w roku 2016 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.
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3. Koszty administracyjne według struktury:

1 265 975,88

lp. wyszczególnienie
1. zużycie materiałów i energii

kwota
12 188,30

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

54 625,05
0,00
132 068,06
1 208,53
1 065 885,94

Pozostałe przychody
Koszty finansowe
Przychody finansowe
Straty nadzwyczajne

92 989,37
12 378,76
17 362,18
4 202,86

Dodatni wynik finansowy w wysokości 478 186,32 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 2016 roku żadnych gwarancji i poręczeń.
Warszawa, 21.02.2017 r.
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