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UZUPEŁNIENIE KODEKSU OBEJMUJE:

Uzupełnienie
Kodeksu „Dobre
praktyki w
szkołach wyższych
KRASP” pierwotny tekst
Kodeksu
uchwalonego w
2007 roku zostaje
zachowany ze
względów
historycznych

• Słowo wstępne Prezesa FRP, Przewodniczącego
Komisji ds. Strategicznych problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP.
• Dodatek nr 1 pt. Propozycje do Kodeksu etyku
zawodowej nauczyciela akademickiego w procesie
kształcenia oraz w przekazie publicznym – Dodatek
przyjęty przez Prezydium KRASP.
• Dodatek nr 2 pt. Dobre praktyki w działaniach rady
uczelni - Dodatek pozytywnie zaopiniowany przez
KSPSW i Radę Programową OWRU oraz przyjęty przez
Komitet Dobrych Praktyk.
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Prace nad projektem dokumentu pn.
Dobre praktyki w działaniach rady uczelni
 powierzenie opracowania tekstu dokumentu Prezesowi FRP prof. J. Woźnickiemu przez Komitet Dobrych Praktyk
KRASP - styczeń 2022
 prace nad dokumentem prowadzone w Fundacji Rektorów Polskich we współpracy z Komisją ds. Strategicznych
Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP - styczeń – marzec 2022
 udział w przygotowaniu propozycji Zespołu Redakcyjnego KSPSW - luty 2022
 przedstawienie do zaopiniowania projektu dokumentu Zespołowi Konsultantów KSPSW – marzec 2022
 konsultacje i pozytywne przyjęcie Dodatku nr 2 przez Radę Ośrodka Współpracy Rad Uczelni – kwiecień 2022
 przedstawienie i przyjęcie Dodatku nr 2 przez Komitet Dobrych Praktyk KRASP – maj 2022
 nadanie ostatecznej redakcji projektowi dokumentu przez Prezesa FRP – maj 2022
 ostatnie konsultacje i skierowanie projektu przez Przewodniczącego KDP do Przewodniczącego KRASP – maj 2022
 przekazanie rektorom projektu w celu przyjęcia go przez Zgromadzenie Plenarne – czerwiec 2022
 druk nowej, uzupełnionej wersji Kodeksu z wprowadzeniem Przewodniczącego KRASP i przekazanie dokumentu
rektorom na Zgromadzeniu Plenarnym – listopad 2022
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Słowo wstępne – fragmenty (1)
 Treści Kodeksu KRASP z 2007 r. stały się podstawą stosowanych w zainteresowanych
uczelniach członkowskich reguł o charakterze kulturowym, m.in. w sprawach związanych z
procesem wyboru rektora. Były one także przywoływane w pracach nad uchwalanymi przez
organy KRASP dokumentami o charakterze ideowym, poświęconymi zasadom etyki zawodowej,
tradycyjnym wartościom i wolnościom akademickim respektowanym i kultywowanym przez
społeczność akademicką.
Po latach, zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa wyższego ujawniły
potrzebę uzupełnienia treści Kodeksu KRASP. Komitet Dobrych Praktyk uznał za właściwe
dokonywanie tego poprzez dołączanie kolejnych Dodatków do tego dokumentu przy
pozostawieniu jego treści w wersji oryginalnej z 2007 r. dla zachowania jej jako wartości
historycznej.
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Słowo wstępne – fragmenty (2)
 Propozycje zawarte w obu Dodatkach nie mają charakteru instrukcyjnego. Intencją ich
publicznego przedstawienia w Kodeksie Dobrych Praktyk jest zachowanie ich opcjonalnego
charakteru, z odwołaniem się jednak do argumentów przemawiających za wyborem
sugerowanego sposobu działania.
W przypadku dobrych praktyk rady uczelni, stosowane rozwiązania proceduralne zapewne
pozostaną zróżnicowane tym bardziej jeśli dotąd rada uczelni działała inaczej. W przyszłości
proponowane rozwiązania znajdą potwierdzenie w dalszej działalności rad uczelni, jakkolwiek
niektóre z nich mogą wywoływać dyskusje wśród członków rady w konfrontacji z konkretnymi
sytuacjami w uczelni.
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Treści zawarte w Dodatku nr 2

Dodatek nr 2
do Kodeksu
Dobre praktyki
w szkołach
wyższych KRASP
pt. Dobre
praktyki w
działaniach rady
uczelni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawy prawne i zasady działania rady uczelni.
Żądanie wglądu w dokumenty uczelni i bezpieczeństwo informacji.
Postępowanie w sprawie wyboru rady uczelni.
Postępowanie w sprawach odwołania rady uczelni lub jej członków.
Wybór przewodniczącego rady uczelni.
Zasady i tryb wskazywania kandydatów na rektora przez radę uczelni.
Zakres działalności rady uczelni z uwzględnieniem zadań nie
wynikających explicite z treści przepisów ustawy.
8. Przepisy porządkowe i procedury dotyczące rady uczelni.
9. Sposób działania i relacje rady uczelni z rektorem, senatem i
wspólnotą uczelni.
10. Zadania Rady Uczelni w zakresie monitorowania gospodarki
finansowej i zarządzania uczelnią, a w tym zasady podejmowania
decyzji wobec rektora w sprawie jego zarobków.
prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Tak rozszerzona wersja Kodeksu KRASP „Dobre
praktyki w szkołach wyższych”, po jej przyjęciu
przez Zgromadzenie Plenarne, zostaje ogłoszona
w czasie uroczystości jubileuszowej KRASP
na Zamku Królewskim w dniu 10 czerwca 2022 r.

prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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Dziękuję za
uwagę!

prof. Jerzy Woźnicki, 9 czerwca 2022 r.
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