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1. Wprowadzenie 
 
Pierwsza kadencja władz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-1999) 
była okresem poszukiwania tożsamości merytorycznej oraz kształtowania się podstaw 
struktury organizacyjnej Konferencji. W tym okresie powstał Regulamin KRASP oraz 
określone zostały cele, zadania i podstawowe kierunki działania Konferencji. Druga kadencja 
(1999-2002) była okresem kształtowania formuły działania KRASP jako organizacji obecnej 
w życiu publicznym, wnoszącej znaczący wkład w określanie kierunków rozwoju systemu 
szkolnictwa wyższego i systemu badań naukowych. Konferencja konsolidowała się jako 
organizacja, rozwijała się instytucjonalnie, a także umacniała swoją pozycję na arenie 
międzynarodowej. W trzeciej kadencji (2002-2005) Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich – działając nadal w sposób nieformalny (bez umocowania prawnego) – była 
już organizacją dobrze rozpoznawalną w życiu publicznym, ważnym partnerem instytucji 
rządowych i społecznych, przede wszystkim w dyskusjach nad kierunkami rozwoju systemu 
szkolnictwa wyższego i systemu badań naukowych; była głównym inicjatorem i siłą sprawczą 
działań, które doprowadziły do uchwalenia w lipcu 2005 r. Prawa o szkolnictwie wyższym. 
 
Prawo o szkolnictwie wyższym – zmieniając sytuację formalno-prawną KRASP i wymuszając 
przyjęcie nowego Statutu KRASP – nie zmieniło zasadniczo ogólnego charakteru działalności 
Konferencji. W kończącej się właśnie czwartej kadencji (2005-2008) była ona nadal przede 
wszystkim ciałem opiniotwórczym i opiniodawczym w sprawach szkolnictwa wyższego i 
nauki w Polsce. Nastąpiło natomiast wyraźne umocnienie pozycji KRASP na forum 
międzynarodowym. 
 
 
2. Status formalny  
 
Zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidujące 
możliwość utworzenia konferencji rektorów uczelni akademickich, spowodowały 
konieczność podjęcia działań prowadzących do uznania działającego dotychczas nieformalnie 
zrzeszenia rektorów jako Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w rozumieniu 
art. 54 ust. 1 ww. ustawy. 
 
Wymagało to przede wszystkim dokonania zmian w dokumencie regulującym działalność 
Konferencji. Dotychczas obowiązujący Regulamin został zastąpiony Statutem, uchwalonym w 
dn. 24 września 2005 r. na specjalnie zwołanym w tym celu posiedzeniu Zgromadzenia 
Plenarnego KRASP. Nowy Statut, odwołując się do odpowiednich zapisów ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym, definiuje Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako 
stowarzyszenie uczelni akademickich reprezentowanych przez rektorów (wg poprzednio 
obowiązującego Regulaminu, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich była 
zrzeszeniem rektorów reprezentujących uczelnie akademickie). 
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Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego (wówczas Minister Edukacji Narodowej) 
w piśmie z dn. 27 października 2005 r., zaakceptował przyjęty tryb ukonstytuowania się 
KRASP jako konferencji, o której mowa w art. 54 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W 
wyniku tej decyzji Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich uzyskała z 
formalnego punktu widzenia nowy status prawny; uzyskała też prawa i obowiązki wynikające 
z przepisów ustawy. 
 
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, 
a w szczególności: 
- występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, 

nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego, 
- wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących 

szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. 
Organy władzy publicznej mają natomiast obowiązek zasięgać opinii KRASP w sprawach: 
- zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, 

kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami, 
kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych, 

- projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego, 
- projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także 

promocji nauki polskiej za granicą, 
- rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych. 
 
Od 1 października 2006 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadzi 
działalność jako odrębny podmiot prawny, zarejestrowany w Krajowym rejestrze urzędowym 
podmiotów gospodarki narodowej (numer identyfikacyjny REGON – 020345108) oraz w 
urzędzie skarbowym (numer identyfikacji podatkowej NIP – 8982094709). 
 
W trakcie kadencji (14 listopada 2005 r. oraz 13 października 2006 r.) Zgromadzenie Plenarne 
dokonało niezbędnych zmian Statutu KRASP. W ich wyniku ustanowiono nowy organ 
Konferencji – Komisję Rewizyjną, będącą organem kontroli wewnętrznej w rozumieniu 
Prawa o stowarzyszeniach, oraz określono zasady sprawozdawczości merytorycznej i 
finansowej. 
 
 
3. Struktura organizacyjna i sposób działania  
 
Władze KRASP 
 
Przewodniczący KRASP w kadencji 2005-2008, rektor Tadeusz Luty, dwaj zastępcy 
Przewodniczącego KRASP (wiceprzewodniczący KRASP), rektor Tomasz Borecki i rektor 
Karol Musioł, oraz Honorowy Przewodniczący KRASP, prof. Franciszek Ziejka, zostali 
wybrani przez zgromadzenie rektorów-elektów podczas posiedzenia Zgromadzenia 
Plenarnego KRASP w maju 2005 r.  
 
W skład Prezydium KRASP weszli ponadto przewodniczący konferencji rektorów 
poszczególnych typów uczelni, wybrani przez te konferencje. Decyzją tak uformowanego 
gremium, skład Prezydium został rozszerzony o przewodniczących komisji stałych KRASP 
powołanych na kadencję 2005-2008. Skład Prezydium KRASP w kadencji 2005-2008 
przedstawiono w załączniku 1. 
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Na inauguracyjnym posiedzeniu Prezydium w dn. 3 września 2005 r. ustalono, że 
wiceprzewodniczący KRASP będą koordynować działania związane z następującymi 
obszarami działalności Konferencji: 
- rektor Tomasz Borecki: standardy kształcenia, sprawy studenckie, współpraca z RGSW, 

PKA, Parlamentem Studentów RP i państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi 
(KRePSZ);  

- rektor Karol Musioł: współpraca z zagranicą (m.in. Study in Poland, Sieć 
Wschodnioeuropejska, studia magisterskie prowadzone wspólnie z uczelniami 
francuskimi). 

 
Konferencje poszczególnych typów uczelni działające w ramach KRASP oraz komisje 
KRASP 
 
W ramach KRASP działają następujące konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni: 
- Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, 
- Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 
- Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych, 
- Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, 
- Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, 
- Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, 
- Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych, 
- Konferencja Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, 
- Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych, 
- Tymczasowa Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepaństwowych. 
Przewodniczący ww. konferencji wchodzą w skład Prezydium KRASP.  
 
Konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni działają autonomicznie; ich działalność 
jest jednak powiązana z działalnością organów KRASP – konferencje występują z 
inicjatywami, które stają się przedmiotem obrad, a niekiedy także wspierających uchwał 
Prezydium lub Zgromadzenia Plenarnego KRASP. 
 
Sporadycznie – z inicjatywy konferencji rektorów określonego typu uczelni – odbywają się 
wspólne posiedzenia Prezydium KRASP oraz tychże konferencji. W kadencji 2005-2008 
miały miejsce następujące spotkania tego typu: 
- wspólne posiedzenie Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych, w styczniu 2006 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 
- wspólne posiedzenie Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Uczelni 

Artystycznych, w styczniu 2007 r. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. 

 
Istotne znaczenie dla skutecznego działania Konferencji mają komisje KRASP – stałe 
(powoływane na okres kadencji) i doraźne. W kadencji 2005-2008 Prezydium KRASP 
powołało następujące komisje stałe, wyznając jednocześnie przewodniczących tych komisji 
(zgodnie z Regulaminem – z grona obecnych lub byłych rektorów uczelni członkowskich): 
- Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych; przewodniczący – prof. Jerzy Woźnicki, 
- Komisja ds. Ekonomicznych; przewodnicząca – prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, 
- Komisja ds. Dydaktyki; przewodniczący – prof. Jan Krysiński, 
- Komisja ds. Informatyzacji Uczelni; przewodniczący – prof. Włodzimierz Kurnik,  
- Komisja ds. Nauki; przewodniczący – prof. Bogusław Smólski. 
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Działającej w poprzedniej kadencji na nieco odmiennych zasadach Komisji Akredytacyjnej – 
Zespołowi Bolońskiemu KRASP nadano status komisji stałej KRASP i powołano na jej 
przewodniczącego prof. Tadeusza Szulca. 
 
Przewodniczący komisji stałych zaproponowali składy swoich komisji, które zostały 
zatwierdzone przez Prezydium. Składy komisji znajdują się w załączniku 1. 
 
Komisje doraźne powoływane były przede wszystkim w celu rozpatrzenia wniosków o 
nadanie statusu uczelni członkowskiej KRASP. 
 
Nowi członkowie KRASP 
 
W kadencji 2005-2008 nadano status uczelni członkowskiej KRASP następującym szkołom 
wyższym: 
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (24 

marca 2006 r.), 
- Collegium Civitas (24 marca 2006 r.), 
- Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu 

(28 września 2006 r.), 
- Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (18 stycznia 2008 

r.), 
- Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (16 maja 2008 r.) 
Ponadto, status uczelni stowarzyszonej KRASP nadano Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 
Warszawie (8 września 2007 r.). 
 
W efekcie tych zmian w dniu 31 maja 2008 r. status uczelni członkowskiej KRASP miało 107 
szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 4 szkoły wyższe miały status 
uczelni stowarzyszonej KRASP. 
 
Zbiorowym członkiem stowarzyszonym KRASP jest Konferencja Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych (KRePSZ), zrzeszająca 35 uczelni. 
 
 
4. Główne kierunki i charakter działalności  
 
Kierunki działania KRASP 
 
Na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji 2005-2008 Prezydium KRASP przyjęło 
uchwałę, w której jako priorytetowe obszary działania Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich w kadencji 2005-2008 wymieniono:  
- działania wspomagające jak najszybsze wydanie aktów wykonawczych związanych z 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, gwarantujących uczelniom wykorzystanie w jak 
największym stopniu możliwości działania stworzonych przez tę ustawę (Prezydium 
zadeklarowało jednocześnie gotowość aktywnego włączenia się KRASP w proces 
przygotowywania projektów takich aktów); 

- działania wspierające współpracę międzynarodową w obszarze szkolnictwa wyższego i 
nauki, a zwłaszcza integrację polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych 
krajów w ramach Procesu Bolońskiego, m.in. przez promocję polskiego systemu 
szkolnictwa wyższego i polskich uczelni za granicą; 
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- tworzenie stabilnych warunków kształcenia kadry naukowej, zwłaszcza młodych 
pracowników naukowych; 

- podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do zachowania etosu środowiska 
akademickiego, wdrażania dobrych i eliminowania niewłaściwych praktyk w tym 
środowisku. 

Na swoim kolejnym posiedzeniu Prezydium postanowiło uzupełnić tę listę o pozycję: 
- podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia wspólnej platformy informatycznej dla 

szkół wyższych. 
 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania rektorów i najczęściej podejmowanymi tematami 
w dokumentach KRASP (uchwałach i stanowiskach) były: 
- podstawowe problemy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a zwłaszcza 

inicjatywy legislacyjne oraz poziom finansowania (dokumenty 1/IV, 10/IV, 14/IV, 25/IV, 
30/IV, 39/IV, 58/IV, 68/IV, 69/IV), 

- ustawodawstwo dotyczące finansów uczelni (dokumenty 46/IV, 66/IV, 67/IV), 
- proces dydaktyczny oraz rekrutacja na studia (dokumenty 4/IV, 12/IV, 18/IV, 19/IV, 

24/IV, 60/IV, 61/IV), 
- kształcenie doktorantów (dokumenty 20/IV, 55/IV, 65/IV), 
- procesy zachodzące w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

(dokumenty 27/IV, 41/IV, 53/IV, 70/IV). 
 
Formy i tryb działania KRASP 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadziła – tak jak w poprzednich 
kadencjach – przede wszystkim działalność opiniotwórczą i opiniodawczą. Konferencja 
zabierała głos we wszystkich sprawach istotnych dla środowiska akademickiego, lecz także w 
sprawach o charakterze publicznym. Opinie rektorów były przedstawiane w formie uchwał i 
stanowisk Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP, a także oficjalnych pism 
sygnowanych przez Przewodniczącego lub wiceprzewodniczących KRASP.  
 
W licznych przypadkach, przede wszystkim przy opiniowaniu projektów aktów prawnych, 
projekty stanowiska Konferencji były przygotowywane były przez komisje stałe KRASP. W 
niektórych pilnych sprawach stanowisko Konferencji uzgadniano drogą korespondencji 
elektronicznej w gronie Prezydium lub w gronie rektorów wszystkich uczelni członkowskich. 
W sporadycznych przypadkach – na prośbę Przewodniczącego KRASP – opinie kierowane 
były indywidualnie przez rektorów uczelni członkowskich. 
 
Najważniejsze decyzje podejmowane były podczas posiedzeń organów KRASP – 
Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium. W kadencji 2005-2008 odbyło się 8 posiedzeń 
Zgromadzenia Plenarnego (dla porównania: w kadencjach 1997-1999, 1999-2002 i 2002-2005 
odbyło się odpowiednio 3, 4 i 6 posiedzeń Zgromadzenia) oraz 17 posiedzeń Prezydium 
(załącznik 2). Wzrastająca częstość posiedzeń organów KRASP wynika przede wszystkim ze 
stale zwiększającej się liczby spraw wymagających podjęcia działań. Jest to do pewnego 
stopnia naturalną konsekwencją wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – 
Konferencja „zyskała” nowe obowiązki, wynikające z przepisów ustawy. 
 
Efektem działalności Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP do 25 maja 2008 r. były 
73 oficjalne dokumenty – uchwały, stanowiska, deklaracje itp. (załącznik 3); liczba ta nie 
uwzględnia dokumentów przyjętych na wspólnych posiedzeniach Prezydium KRASP i 
Prezydium PAN. 
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Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP – z wyjątkiem tych, które dotyczą 
wewnętrznych spraw KRASP, takich jak przyjmowanie nowych członków, składki itp. – 
kierowane były do właściwych adresatów; stosownie do treści i wagi sprawy – do Prezydenta 
RP, Premiera, odpowiednich ministrów, przewodniczących klubów parlamentarnych, 
przewodniczących komisji parlamentarnych, przedstawicieli innych organów władzy 
państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji działających w obszarze szkolnictwa 
wyższego i nauki, a także były przekazywane do publicznej wiadomości.  
 
Jednym z głównych, zdefiniowanych w ustawie obowiązków KRASP jest opiniowanie 
projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Projekty 
takich opinii przygotowywane były najczęściej przez komisje stałe KRASP.  
 
Stanowisko KRASP przedstawiane było także w formie wypowiedzi rektorów 
reprezentujących Konferencję na posiedzeniach organów władzy państwowej, instytucji i 
organizacji działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także na różnego typu 
mniej oficjalnych spotkaniach – konferencjach, seminariach itp. 
 
W szczególnie ważnych sprawach Konferencja zajmowała stanowisko wspólnie z innymi 
ważnymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – najczęściej 
wspólnie z Polską Akademią Nauk.  
 
Bardziej szczegółowe omówienie charakteru i zakresu działalności KRASP znajduje się w 
kolejnych punktach sprawozdania. 
 
Kształtowanie wizerunku KRASP  
 
Kształtowanie właściwego wizerunku KRASP wymaga stałego przekazywania do publicznej 
wiadomości informacji o działalności Konferencji. Służą temu: 
- konferencje prasowe towarzyszące posiedzeniom Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium 

KRASP,  
- publikowanie informacji o działalności Konferencji w Forum Akademickim w ramach 

stałej rubryki Z prac KRASP; w Forum Akademickim publikowane są również uchwały i 
inne dokumenty KRASP, 

- wywiady i publikacje rektorów – członków władz KRASP, 
- witryna internetowa (http://www.krasp.org.pl) prowadzona w wersji polsko- i angielsko-

języcznej, stanowiąca zwłaszcza istotne źródło informacji o KRASP dla zagranicy. 
 
 
5. Działalność na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa wyższego, nauki i 

kultury 
 
Działania na rzecz zapewnienia właściwych warunków rozwoju szkolnictwa wyższego, 
nauki i kultury 
 
Działania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na rzecz zapewnienia 
właściwych warunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury zmierzały 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. 
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Przesłanie takie zostało zawarte w następujących dokumentach: 
- Uchwała Zgromadzenia Plenarnego z dn. 14 listopada 2005 r., w której apelujemy do 

Parlamentu i Rządu o nadanie – wśród priorytetów polityki gospodarczo-społecznej – 
wysokiej rangi sprawom nauki oraz edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza o 
konsekwentną realizację planu stałego zwiększania wydatków na szkolnictwo wyższe i 
naukę; 

- Uchwała Prezydium z dn. 18 września 2006 r., w której – nawiązując do ww. uchwały 
Zgromadzenia Plenarnego – zwracamy się do Rządu i Parlamentu o przyjęcie w 2007 r. 
prorozwojowego budżetu dla szkolnictwa wyższego i wprowadzenie zasad wydatkowania 
środków budżetowych, które uwzględniałyby jakość nauczania oraz aktywność badawczą 
uczelni; 

- Uchwała Prezydium z dn. 18 stycznia 2008 r., w której zwracamy się do Rządu o 
traktowanie problemu kształcenia polskiej młodzieży jako racji stanu państwa, wyrażając 
jednocześnie niepokój z powodu drastycznego spadku procentowego udziału wydatków 
na szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na rok 2008 r. w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Dokumenty te zostały przekazane przedstawicielom najwyższych władz państwowych.  
 
W kluczowych dla szkolnictwa wyższego i nauki sprawach Przewodniczący KRASP kierował 
także dodatkowe pisma, niekiedy sygnowane również przez przedstawicieli innych 
znaczących instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Przykładem 
może być pismo Przewodniczącego KRASP i Prezesa PAN z dn. 13 grudnia 2007 r. 
skierowane do Premiera Donalda Tuska i przekazane do wiadomości Marszałka Sejmu oraz 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażające niepokój środowiska akademickiego w 
związku z proponowanym budżetem szkolnictwa wyższego na rok 2008. Efektem tego pisma 
było spotkanie Premiera z przedstawicielami środowiska akademickiego i naukowego, które 
miało miejsce 28 stycznia 2008 r. 
 
Głos KRASP w sprawach nadania szkolnictwu wyższemu i nauce odpowiedniej rangi, przede 
wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali realizowanych 
zadań, brzmiał także na innych spotkaniach środowiska akademickiego z przedstawicielami 
najwyższych władz państwowych, takich jak spotkanie z Premierem Jarosławem Kaczyńskim 
7 listopada 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W wyniku złożonej wówczas przez 
Premiera obietnicy w budżecie państwa na 2007 r. wygospodarowano dodatkowe 350 mln zł 
na szkolnictwo wyższe, niezbędne do wdrożenia prorozwojowego algorytmu finansowania 
uczelni. 
 
Jednym z warunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest wprowadzenie 
nowoczesnych metod zarządzania, opartych na wykorzystaniu odpowiednich narzędzi 
informatycznych. Informatyzacja uczelni została uznana w bieżącej kadencji jako jeden z 
priorytetowych obszarów działania KRASP (uchwała Prezydium z dn. 4 września 2005 r., 
uzupełniona 13 listopada 2005 r.). Wyrazem tego było m.in. powołanie specjalnej komisji 
stałej zajmującej się tą problematyką.  
 
Celem KRASP było uzyskanie wsparcia ze strony Ministerstwa i Rządu dla koncepcji 
wdrożenia w uczelniach zintegrowanego systemu informatycznego, wspomagającego procesy 
zarządzania tokiem studiów, badaniami naukowymi, zasobami i gospodarką uczelni, a także 
zapewniającego wymianę informacji między uczelniami i Ministerstwem. W związku z tym 
podjęto inicjatywę zmierzającą do włączenia projektu informatyzacji szkół wyższych do 
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Planu Informatyzacji Państwa. Przyniosło to już pewne rezultaty. W przedłożonym niedawno 
przez Ministerstwo Projekcie założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa 
wyższego znalazł się postulat włączenia informatyzacji szkolnictwa wyższego do Planu 
Informatyzacji Państwa, a także inne stwierdzenia dotyczące potrzeby wykorzystania 
informatycznych narzędzi zarządzania w systemie szkolnictwa wyższego. 
 
Działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki 
oznacza też troskę o godny status i warunki zatrudnienia pracowników uczelni. W uchwale 
Prezydium z dn. 18 stycznia 2008 r. w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa 
wyższego w Polsce domagaliśmy się opracowania przez Rząd takiego programu działań, który 
doprowadziłby w najbliższym czasie do znaczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników 
szkół wyższych. 
 
Sprawą, która przez dłuższy czas absorbowała uwagę KRASP, była przedstawiona przez 
Ministra Finansów na początku 2006 r. propozycja zmian w Ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, zakładająca zlikwidowanie 50-procentowych kosztów uzyskania 
przychodów związanych z wynagrodzeniami za prace o charakterze twórczym. W ślad za 
stanowiskiem senatów wielu uczelni, 12 maja 2006 r. Zgromadzenie Plenarne podjęło 
uchwałę w tej sprawie, w której po raz kolejny przytoczyliśmy zasadniczy argument za 
utrzymaniem dotychczasowych regulacji (stawka 50-procentowych kosztów uzyskania 
przychodu nie jest „ulgą podatkową” ani „przywilejem” grupy podatników, ale oszacowaniem 
realnie ponoszonych, rozłożonych w czasie kosztów związanych z gromadzeniem wiedzy, 
dorobku naukowego i twórczego oraz narzędzi służących ich wytwarzaniu, których obliczenie 
nie jest możliwe w żaden inny sposób). 
 
Stanowisko to wraz z informacją o rosnącym niezadowoleniu w środowisku w związku z 
działaniami Ministra Finansów mieliśmy okazję zaprezentować podczas spotkania Premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza z delegacją Prezydium KRASP, które odbyło się 2 czerwca 2006 
r. Kilka dniu później grupa rektorów uczestniczyła – obok innych przedstawicieli środowisk 
twórczych – w spotkaniu z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, na którym Prezydent 
zadeklarował zdecydowane poparcie dla naszego stanowiska. W wyniku kolejnego spotkania 
delegacji Prezydium KRASP z Premierem do projektu zmian w podatku dochodowym 
wprowadzono postulowaną przez środowisko akademickie autopoprawkę; oficjalne pismo 
Ministra Finansów informujące o tej decyzji, odwołujące do ww. uchwały Zgromadzenia 
Plenarnego KRASP, zostało wystosowane 4 lipca 2006 r. 
 
Wyrazem troski o godny status pracowników nauki stała się też „kampania” na rzecz 
przechodzenia profesorów w stan spoczynku. Sprawa ta, poruszana w oficjalnych 
dokumentach KRASP i w licznych wypowiedziach rektorów, zdaje się zmierzać ku 
pomyślnemu rozwiązaniu – w przedłożonym niedawno Projekcie Założeń Reformy Systemu 
Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego znalazł się zapis wskazujący na intencję 
Rządu zaakceptowania postulatu zgłaszanego przez środowisko akademickie. 
 
Wpływ na kształt aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
 
Rola Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kreowaniu polityki edukacyjnej 
państwa, zwłaszcza w sprawach szkolnictwa wyższego, uwidoczniła się szczególnie w 
działaniach związanych z ustawodawstwem w tym obszarze. 
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Historia KRASP jest nierozłącznie związana z historią prac nad aktem prawnym regulującym 
sprawy szkolnictwa wyższego. Dlatego swą pierwszą uchwałę z kadencji 2005-2008 
Prezydium KRASP poświęciło następstwom uchwalenia w lipcu 2005 r. – a więc już po 
ostatnim w poprzedniej kadencji posiedzeniu organów KRASP – ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym. Wyrażając podziękowanie wszystkim, którzy wnieśli wkład w 
powstanie tej ustawy, Prezydium zadeklarowało wolę podjęcia wysiłków, aby w nowej 
sytuacji prawnej działalność Konferencji w jeszcze większym stopniu przyczyniała się do 
rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i poprawy jego wizerunku poza granicami kraju. 
 
Formą realizacji tej deklaracji stał się aktywny udział w opiniowaniu aktów wykonawczych 
związanych z Prawem o szkolnictwie wyższym, a także wyraźne przeciwstawienie się 
pojawiającym się pod koniec 2005 r. w związku ze zmianami politycznymi, będącymi 
następstwem wyborów parlamentarnych w październiku 2005 r., inicjatywom wprowadzenia 
w przyśpieszonym trybie istotnych zmian do dopiero co uchwalonego Prawa.  
 
Dostrzegając jednakże potrzebę zmian ustawowych, Konferencja włączyła się w prace nad 
projektami reform w systemie szkolnictwa wyższego lub traktowanym łącznie systemie 
szkolnictwa wyższego i nauki, proponowanymi przez kolejnych ministrów. I tak: 
- W związku z przedstawieniem na początku 2007 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, prof. Michała Seweryńskiego, dokumentu Założenia do ustawy o zmianie 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Prezydium podjęło w marcu 2007 r. uchwałę 
zawierającą ogólną opinię na temat dokumentu oraz obszerną recenzję proponowanych 
rozwiązań szczegółowych. 

- W związku z zapowiadanymi przez powołaną w wyniku utworzenia nowego rządu w 
listopadzie 2007 r. na funkcję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę 
Kudrycką, zmianami w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, Prezydium podjęło w 
styczniu 2008 r. uchwałę wskazującą m.in. na konieczność właściwego zaplanowania 
procesu zmian legislacyjnych. Rektorzy wymienili kwestie, które powinny zostać 
uregulowane w drodze szybkiej nowelizacji obecnie obowiązujących ustaw. 
Zaproponowali także, aby – w następstwie przyjęcia strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce, opracowanej w wyniku współdziałania przedstawicieli wszystkich 
zainteresowanych instytucji, w tym także osób spoza środowiska akademickiego – w 
drugim etapie reformy dokonane zostały głębokie zmiany legislacyjne i zadeklarowali 
wolę KRASP włączenia się w prace nad opracowaniem takiej strategii. Takie właśnie 
stanowisko zostało przedstawione na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego – 
przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z udziałem członków Prezydium 
KRASP – z Premierem Donaldem Tuskiem, które odbyło się 28 stycznia 2008 r. 

- W pracach powołanego 1 lutego 2008 r. przez minister Barbarę Kudrycką Zespołu do 
spraw opracowania założeń reformy systemu nauki oraz założeń reformy systemu 
szkolnictwa wyższego Konferencja nasza była oficjalnie reprezentowana przez rektora 
Karola Musioła, a w składzie zespołu znaleźli się także rektorzy i byli rektorzy uczelni 
członkowskich KRASP – Wiesław Kamiński, Leszek Pacholski, Bogusław Smólski, Jerzy 
Woźnicki. Zespół przedstawił propozycje zmian i uzgodnił, aby przeprowadzić je w 
dwóch etapach: etap pierwszy – szybka nowelizacja dotycząca spraw ważnych dla uczelni 
i niebudzących kontrowersji oraz etap drugi – pozostałe zmiany. Zredagowana postać 
dokumentu zawierającego ustalenia Zespołu została przedstawiona rektorom na spotkaniu 
z Premierem Donaldem Tuskiem w dn. 16 kwietnia 2008 r. Stała się ona przedmiotem 
debaty w środowisku akademickim, której wynikiem były m.in. wspólne stanowisko 
Prezydium KRASP i Prezydium PAN oraz stanowisko Prezydium KRASP przyjęte w dn. 
15-16 maja 2008 r.  
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Konferencja uczestniczyła również w dyskusji nad rozwiązaniami dotyczącymi wyłącznie 
sfery nauki: 
- W związku z przedstawieniem na początku 2006 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, prof. 

Michała Seweryńskiego, dokumentu Wstępne założenia do zmiany systemu badań 
naukowych i prac rozwojowych, Prezydium podjęło uchwałę wskazująca pozytywne 
aspekty proponowanych zmian, a także potencjalne zagrożenia wynikające z ich realizacji. 

- W związku z opublikowaniem w czerwcu 2007 r. dokumentu Strategia rozwoju nauki w 
Polsce do 2015 roku, przekazana została opinia w sprawie tego dokumentu, wypracowana 
w wyniku dyskusji przeprowadzonej drogą elektroniczną w gronie Prezydium. 

- W związku z opublikowaniem w kwietniu 2008 r. dokumentu Strategia rozwoju nauki w 
Polsce do 2015 roku, Prezydium zajęło ogólne stanowisko w sprawie tego dokumentu 
oraz sformułowało szczegółowe uwagi dotyczące jego treści. 

 
Szczególnym problemem „na styku” szkolnictwa wyższego i nauki stała się kwestia modelu 
kariery naukowej. Już na początku bieżącej kadencji Prezydium KRASP powołało zespół, 
którego zadaniem było zaproponowanie modelu kariery akademickiej; kierowania pracami 
tego zespołu podjął się prof. Franciszek Ziejka. Do współpracy i składu zespołu zaproszono 
m.in. przedstawicieli PAN, PAU oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. 
Efekty prac zespołu przedstawiono na konferencji zorganizowanej w dn. 17-18 marca 2006 r. 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Konferencja umożliwiła konfrontację różnych, choć 
częściowo zbieżnych poglądów na temat tego, w jakim kierunku powinny ewoluować 
rozwiązania determinujące przebieg kariery akademickiej. Zapis wystąpień oraz debaty na 
konferencji znalazł się w wydanej wspólnie przez KRASP i Fundację Rektorów Polskich 
książce Model awansu naukowego w Polsce. 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich opiniowała także projekty reform 
związanych jedynie pośrednio z systemem szkolnictwa wyższego i nauki. Przykładowo, na 
prośbę Ministerstwa Gospodarki w marcu 2007 r. przedstawiliśmy stanowisko dotyczące 
dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, zaś w maju 2007 r. 
opiniowaliśmy materiały dotyczące koncepcji wspierania rozwoju uczniów wybitnie 
uzdolnionych, opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  
 
Poza zaangażowaniem w prace nad ogólną koncepcją zmian ustawowych w obszarze 
szkolnictwa wyższego i nauki Konferencja rozpatrywała projekty konkretnych aktów 
prawnych – ustaw, rozporządzeń itp. W kadencji 2005-2008 na ręce Przewodniczącego 
KRASP projekty takie kierowane były przez następujące instytucje: 
- ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego – na początku kadencji 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, a później kolejno Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
- Ministerstwo Sprawiedliwości, 
- Ministerstwo Obrony Narodowej, 
- Ministerstwo Zdrowia, 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- Kancelaria Sejmu RP. 
 
W sprawach o szczególnym znaczeniu stanowisko KRASP wyrażane było w formie uchwał 
będących wynikiem dyskusji na posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego lub Prezydium. W 
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większości przypadków przekazywano opinie, których projekty opracowywały komisje stałe. 
Większość projektów opinii była wynikiem prac Komisji ds. Organizacyjnych i 
Legislacyjnych; projekty opinii przygotowywały też Komisja ds. Dydaktyki, Komisja ds. 
Ekonomicznych, Komisja ds. Nauki oraz Komisja Akredytacyjna – Zespół Boloński KRASP. 
W okresie do 25 maja 2008 r. opracowano ponad 100 tego typu opinii; ich listę zawiera 
załącznik 4.  
 
Przedstawiciele KRASP brali aktywny udział w posiedzeniach następujących komisji 
parlamentarnych, rozpatrujących projekty aktów prawnych dotyczących spraw szkolnictwa 
wyższego, nauki i kultury: 
- Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,  
- Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 
- Sejmowa Komisja Finansów Publicznych,  
- Sejmowa i Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu, 
- Sejmowa Komisja Zdrowia. 
 
Działalność interwencyjna 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich podejmowała interwencje w sprawach 
związanych z decyzjami organów władzy państwowej. Przykładami tego typu działań były: 
- pismo Przewodniczącego KRASP do Prezydenta RP w sprawie opóźnień w nadawaniu 

tytułu profesora, wysłane 20 października 2007 r., 
- pismo Przewodniczącego KRASP do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

decyzji o usunięciu wszystkich projektów kluczowych o wartości poniżej 50 milionów 
euro z listy indykatywnej „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego”, wysłane 11 stycznia 
2008 r. 

 
Konferencja interweniowała też w sprawach związanych z interpretacją przepisów prawa 
przez organy administracji. Przykładami tego typu działań były: 
- pismo Przewodniczącego KRASP do Ministra Finansów w sprawie wydania jednolitej 

interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT badań naukowych i 
prac rozwojowych prowadzonych przez uczelnie, 

- wniosek Przewodniczącego KRASP do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o 
interpretację przepisów dotyczących zlecania usług studentom, 

- Pismo Przewodniczącego KRASP do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
interpretacji przepisów dotyczących refundacji kosztów prowadzenia przewodów 
doktorskich osób niebędących pracownikami uczelni. 

 
Działalność związana z systemem oświaty 
 
Choć głównym obszarem działalności KRASP są sprawy szkolnictwa wyższego i nauki, 
Konferencja nie pozostaje obojętna na to, co się dzieje na innych poziomach edukacji. 
Zagadnienia te są przedmiotem zainteresowania przede wszystkim Komisji ds. Dydaktyki. 
 
Uwagę rektorów przyciągają zwłaszcza kwestie związane z egzaminem maturalnym. 
Zwróciliśmy się Ministra Edukacji i Nauki o podjęcie debaty z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron, a w szczególności instytucji i organizacji oświatowych oraz 
reprezentujących szkolnictwo wyższe, nad celowością rozszerzenia listy przedmiotów 
obowiązkowo zdawanych na egzaminie maturalnym, co – w połączeniu z odpowiednio 
sformułowanymi zasadami rekrutacji na studia – stworzyłoby absolwentom szkół 
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ponadgimnazjalnych znacznie większe możliwości wyboru kierunków studiów, niż to ma 
miejsce obecnie (uchwała Prezydium z dn. 24 marca 2006 r.). Konsekwentnie popieraliśmy 
też sformułowany już w poprzedniej kadencji postulat przywrócenia matematyki jako 
przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym (uchwała Zgromadzenia Plenarnego z 
dn. 14 listopada 2005 r.) 
 
Równie konsekwentnie zwalczaliśmy niefortunne projekty Ministra Edukacji Narodowej, 
Romana Giertycha, dotyczące tzw. amnestii maturalnej, które pojawiły się latem 2006 r. 
Skierowane zostały w tej sprawie pisma m.in. do Prezydenta RP oraz do Premiera.  
 
W ramach zacieśniania więzi ze środowiskiem oświatowym objęliśmy patronat nad 
spotkaniem Premiera z uczniami – laureatami międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i 
innych konkursów międzynarodowych, które odbyło się na SGGW 21 września 2006 r. i 
prowadzone było przez wiceprzewodniczącego KRASP – rektora Tomasza Boreckiego. 
 
Wola ścisłej współpracy i partnerskiego współdziałania KRASP z instytucjami oświatowymi 
oraz władzami państwowymi w sprawach dotyczących całego systemu edukacji znalazła 
odzwierciedlenie w Liście otwartym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który Zgromadzenie 
Plenarne KRASP przyjęło 13 października 2006 r.  
 
Wspieranie działalności konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni 
 
Zrzeszone w ramach KRASP konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni działają 
autonomicznie; ich działalność jest jednak powiązana z działalnością KRASP. Konferencje 
występują z inicjatywami, które stają się przedmiotem obrad, a niekiedy także wspierających 
uchwał Prezydium lub Zgromadzenia Plenarnego KRASP.  
 
Tak jak w poprzednich kadencjach, niektóre uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich, dotyczące zwłaszcza ogólnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki, stanowiły 
inspirację dla działań Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP. 
 
W bieżącej kadencji przedmiotem obrad Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP były 
często sprawy szkolnictwa artystycznego. Tym zagadnieniom poświęcone było m.in. wspólne 
posiedzenie Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, które 
odbyło się w styczniu 2006 r. w PWSFTiT w Łodzi. Sprawy te były także tematem dyskusji 
na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w listopadzie 2007 r. w ramach debaty nad 
kierunkami zmian w systemie szkolnictwa wyższego; efektem tej dyskusji był dokument 
„Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie problemów artystycznych 
kierunków studiów”. 
 
Problem podniesiony przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych stał 
się przedmiotem Listu otwartego Prezydium KRASP z dn. 7 lutego 2007 r. w sprawie sytuacji 
finansowej w szpitalach klinicznych. 
 
Uchwała w sprawie prowadzenia badań naukowych nad genetycznie zmodyfikowanymi 
organizmami, podjęta w dn. 2 marca 2006 r. przez Prezydia KRASP i PAN, i wystosowane 
następnie w tej sprawie pismo Przewodniczącego KRASP i Prezesa PAN do Premiera były w 
znacznej mierze zainspirowane działaniami Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych. 
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Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zainicjowała działania na rzecz 
lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb kształtującego się społeczeństwa wiedzy 
poprzez wspieranie edukacji technicznej. Zostały one poparte przez KRASP, ca znalazło 
odzwierciedlenie w uchwale Prezydium z dnia 24 marca 2006 r. Uczelnie techniczne – 
wspierane przez całe środowisko uczelni akademickich – działały szczególnie aktywnie na 
rzecz przywrócenia matematyki jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym. 
Rozpropagowana przez media uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 14 listopada 
2005 r. w tej sprawie przyczyniła się zapewne do osiągnięcia zamierzonego celu.  
 
Zaangażowanie w sprawy polityczno-społeczne 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich tylko wyjątkowo zabiera głos w 
sprawach niezwiązanych bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym i nauką; czyni to jedynie w 
sytuacjach, gdy wymaga tego racja stanu. Taki wyjątkowy charakter miała uchwała Prezydium 
KRASP z dn. 23 marca 2007 r. dotycząca obniżającej się jakości aktów prawnych, a także 
kwestionowania zasad państwa prawnego. W uchwale tej rektorzy wskazali na zagrożenia 
związane z niską jakością rozwiązań legislacyjnych, wynikających z doraźnych potrzeb 
politycznych, oraz kwestionowaniem tradycyjnych wartości, na których oparte jest państwo 
prawa – podważaniem autorytetu niezawisłych sądów, kwestionowaniem niezależności 
Trybunału Konstytucyjnego, czy też nierespektowaniem zasady domniemania niewinności.  
 
Szczególnym przypadkiem niskiej jakości rozwiązań legislacyjnych, o których mówiła ww. 
uchwała Prezydium KRASP, była tzw. ustawa lustracyjna. Środowisko uczelni akademickich, 
w wyraźnej większości niebędące przeciwne idei lustracji, wyrażało w różnej formie sprzeciw 
wobec wadliwych zapisów tej ustawy, sprzecznych z standardami przyjętymi w kulturze 
europejskiej i naruszającej prawa jednostki zagwarantowane w Konstytucji. W dn. 20 
kwietnia 2007 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP, Lecha 
Kaczyńskiego, z Prezydium KRASP w tej sprawie (w spotkaniu tym środowisko akademickie 
reprezentowali ponadto Prezes PAN, Prezes PAU oraz Przewodniczący KRZaSP). 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaangażowała się także w działalność 
związaną z wyborami parlamentarnymi w 2007 r. Wyrazem tego zaangażowania były: 
- apel do środowiska akademickiego o udział w akcji wyborczej, podpisany przez 

Przewodniczącego KRASP, Prezesa PAN oraz Przewodniczącego Rady JBRów, rozesłany 
do rektorów z prośbą o upowszechnienie, 

- pismo Przewodniczącego KRASP wspierające obecnych i byłych członków KRASP 
kandydujących do Parlamentu RP, 

- rozesłanie do rektorów pisma rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
wiceprzewodniczącego KRASP, prof. Karola Musioła, w sprawie umożliwienia 
społeczności akademickiej udziału w wyborach poprzez wprowadzenie godzin rektorskich 
w poniedziałek powyborczy. 

 
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 właściwym do 
spraw szkolnictwa wyższego oraz innymi instytucjami rządowymi Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich realizuje swoje cele współpracując z innymi instytucjami i 
organizacjami zaangażowanymi w sprawy szkolnictwa wyższego i nauki.  
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W bieżącej kadencji szczególnie ożywiony charakter miała współpraca z Polską Akademią 
Nauk. Odbyły się 3 wspólne posiedzenia Prezydium KRASP i Prezydium PAN (w listopadzie 
2005 r., w kwietniu 2007 r. oraz w maju 2008 r.), poświęcone m.in. współpracy środowisk 
naukowych oraz strategii rozwoju nauki w Polsce. Przyjęto 5 wspólnych dokumentów, 
dotyczących najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce (załącznik 
3). Powołano także zespoły robocze, złożone z przedstawicieli KRASP i PAN, które miały 
zajmować się modelem kariery akademickiej, studiami doktoranckimi, finansowaniem nauki 
oraz wspólnymi inicjatywami na polu kontaktów z zagranicznymi instytucjami naukowymi. 
Działalność tych zespołów – z wyjątkiem zespołu zajmującego się karierą akademicką, 
działającego pod przewodnictwem prof. Franciszka Ziejki, do którego zaproszono także 
przedstawicieli innych instytucji – była jednak mało widoczna. 
 
Efekty prac zespołu działającego pod przewodnictwem prof. Franciszka Ziejki, którego 
zadaniem było zaproponowanie modelu kariery akademickiej, do którego zaproszono także 
przedstawicieli innych instytucji, przedstawiono na konferencji Model awansu naukowego w 
Polsce (17-18 marca 2006 r., Uniwersytet Jagielloński) oraz w książce o tym samym tytule. 
 
Przewodniczący KRASP i Prezes PAN prezentowali wspólne stanowisko obu organizacji w 
istotnych sprawach w formie pism kierowanych do władz państwowych. Taki charakter miały 
m.in. 
- stanowisko-apel do Rządu RP w sprawie nakładów na badania naukowe w budżecie na 

rok 2006 (30 września 2005 r.), 
- stanowisko-apel w sprawie prac nad reformowaniem systemu organizacji i finansowania 

badań naukowych w Polsce, skierowane do Premiera (19 stycznia 2006 r.), 
- pismo do Premiera w sprawie prowadzenia badań naukowych nad genetycznie 

zmodyfikowanymi organizmami (2 marca 2006 r.), 
- pismo do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w związku z akceptacją propozycji 

przedstawienia przez KRASP i PAN wspólnej opinii „przyjaciela sądu” w sprawie o 
stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów tzw. ustawy lustracyjnej, 
upoważniające prof. Piotra Winczorka do reprezentowania obu gremiów przed 
Trybunałem (26 kwietnia 2007 r.), 

- pismo do Premiera (podpisane także przez Prezesa Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego), dotyczące nadania sprawom szkolnictwa wyższego i nauki należnego 
priorytetu w działaniach Rządu. 

 
W uroczystości otwarcia zorganizowanego z inicjatywy PAN Biura Promocji Nauki POLSCA 
(POLish Science Contact Agency), która miała miejsce w Brukseli 23 listopada 2005 r., 
wzięła udział dość liczna delegacja KRASP (wyjazd został zorganizowany przez PAN). 
Prezes PAN przedstawił propozycję korzystania przez KRASP z części Biura. 
 
Tak jak dotychczas, w bieżącej kadencji dobrze układała się współpraca KRASP z Radą 
Główną Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Rady, prof. Jerzy Błażejowski, uczestnicząc 
w posiedzeniach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, na bieżąco informował 
rektorów o najważniejszych działaniach i wynikach prac RGSW. Miał także możliwość 
zapoznania się z przedstawianymi w dyskusji i w formie oficjalnych dokumentów opiniami 
rektorów. Także przedstawiciele KRASP, zapraszani na posiedzenia Prezydium Rady (w 
posiedzeniach Prezydium RGSW uczestniczył najczęściej wiceprzewodniczący KRASP – 
rektor Tomasz Borecki), mieli okazję uczestniczyć w toczących się dyskusjach i prezentować 
stanowisko naszej Konferencji. 
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Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – współdziałając z Radą Główną 
Szkolnictwa Wyższego – zaangażowała się w działania na rzecz promowania w środowisku 
akademickim właściwego podejścia do koordynowanych przez Radę prac nad standardami 
kształcenia (uchwała Prezydium z dn. 24 marca 2006 r.). Standardy kształcenia były też 
tematem specjalnego posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, 
które odbyło się w 4 marca 2006 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach z udziałem 
przedstawicieli RGSW oraz innych zaproszonych gości. Wyniki tego spotkania zebrano w 
wydanej wspólnie przez KRASP i Fundację Rektorów Polskich publikacji książkowej Nowe 
podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym. 
 
Znacznie lepiej niż w poprzedniej kadencji układały się relacje KRASP z Państwową Komisją 
Akredytacyjną. Już pierwsze spotkanie Prezydium KRASP w kadencji 2005-2008 stanowiło 
okazję do dyskusji na temat akredytacji z zaproszonym na posiedzenie nowo mianowanym 
Przewodniczącym PKA, prof. Zbigniewem Marciniakiem. Zebrani uznali za bardzo ważne 
właściwe współdziałanie środowiskowych komisji akredytacyjnych, powołanych przez 
konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni działających w ramach KRASP z PKA. 
Zapoczątkowana na tym posiedzeniu współpraca była kontynuowana, m.in. w formie 
wspólnych inicjatyw PKA i Komisji Akredytacyjnej KRASP (konferencje, seminaria itp.). 
 
Dobrze układała się również współpraca KRASP z innymi instytucjami i organizacjami 
zaangażowanymi w sprawy szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. W posiedzeniach 
Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP uczestniczył często przewodniczący Rady 
Nauki, prof. Michał Szulczewski. Gośćmi na obradach Zgromadzenia Plenarnego byli też 
przedstawiciele Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Polskiej Akademii 
Umiejętności, Parlamentu Studentów RP i niedawno utworzonej Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący KRASP lub – w niektórych 
przypadkach – delegowani członkowie Prezydium uczestniczyli z kolei w posiedzeniach 
organów ww. instytucji i organizacji. 
 
Szczególne relacje łączą Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich z jej 
„dzieckiem” – Fundacją Rektorów Polskich (FRP). W dn. 24 marca 2006 r. w siedzibie FRP 
odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP (jedyne w historii KRASP posiedzenie, którego 
organizatorem nie była uczelnia), podczas którego podpisano porozumienie o ustanowieniu 
partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP a FRP. W maju 2006 r., realizując zapisy tego 
porozumienia, powołano Zespół Konsultacyjny KRASP-FRP, działający pod 
przewodnictwem rektor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, którego zadaniem jest 
planowanie wspólnych przedsięwzięć i ocena ich realizacji. 
 
Siedziba FRP stanowi stałe miejsce posiedzeń Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
KRASP, a Biuro FRP zapewnia obsługę biurową i techniczno-organizacyjną prac Komisji. 
 
Przedsięwzięcia Fundacji Rektorów Polskich o charakterze eksperckim, informacyjnym i 
szkoleniowym służą przede wszystkim uczelniom członkowskim KRASP i są omówione w 
dalszej części sprawozdania.  
 
Pozycja i efekty działania KRASP 
 
W okresie jedenastu lat działalności Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
stała się poważnym partnerem Rządu i Parlamentu w kreowaniu polityki edukacyjnej 
państwa, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Świadczą o tym m.in. 
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spotkania reprezentantów Konferencji z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, 
odbywające się w związku z koniecznością rozwiązania problemów o kluczowym znaczeniu 
dla polskich uczelni (pozycja „inne wydarzenia krajowe” w załączniku 2). 
 
Przedstawiciele KRASP są zapraszani na uroczystości o charakterze państwowym. Co roku, 
na zaproszenie Prezydenta RP delegacja KRASP uczestniczy w oficjalnych uroczystościach 
związanych z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada, składając wieniec na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
 
Przejawem uznania pozycji KRASP w życiu publicznym są kierowane do Przewodniczącego 
zaproszenia o delegowanie przedstawiciela Konferencji do udziału w pracach rozmaitych 
gremiów o charakterze decyzyjnym i opiniodawczym (rady, kolegia i zespoły doradcze 
instytucji centralnych i agencji rządowych).  
 
Przedstawiciele KRASP uczestniczą w delegacjach rządowych i ministerialnych podczas 
oficjalnych wizyt zagranicznych. Przewodniczący KRASP był członkiem 5-osobowej 
delegacji reprezentującej nasz kraj na konferencji ministrów odpowiedzialnych za 
szkolnictwo wyższe w krajach europejskich, decydującej o przebiegu procesu tworzenia 
Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się w maju 2007 r. w Londynie 
(w poprzedniej kadencji Przewodniczący KRASP uczestniczył w podobnych spotkaniach, 
które odbyły się w Berlinie w 2003 r. i w Bergen w 2005 r.).  
 
Państwowa Komisja Akredytacyjnej, przygotowująca się do oceny zewnętrznej przez 
międzynarodowy zespół ekspertów, zaproponowała, aby propozycja składu tego zespołu 
została przedstawione przez KRASP jako niezależne ciało zaufania publicznego, uznane na 
forum międzynarodowym. 
 
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, nie przyniosły – jak dotychczas – zadowalających rezultatów. Rosnące 
znaczenie KRASP przekłada się jednak na wzrastającą skuteczność działań Konferencji w 
innych obszarach: 
- W przedłożonym niedawno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekcie 

założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego znalazło się wiele 
koncepcji i propozycji rozwiązań w znacznym stopniu odpowiadającym postulatom 
formułowanym w uchwałach Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP.  

- Sukcesem zakończyły się działania podjęte w związku z przedłożeniem przez Ministra 
Finansów projektu zmian w systemie podatkowym, przewidującego zlikwidowanie 50-
procentowych kosztów uzyskania przychodów związanych z wynagrodzeniami za prace o 
charakterze twórczym.  

- Sukcesem zakończyły się działania zmierzające do przywrócenia matematyki jako 
przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym, a także działania podjęte w 
związku z „amnestią maturalną” (m.in. w wyniku tych działań Rzecznik Praw 
Obywatelskich skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał orzekł 
niezgodność amnestii z Konstytucją i dał ministerstwu 12 miesięcy na przygotowanie 
nowych przepisów).  

- Zgodnie z oczekiwaniami środowiska, artykułowanym m.in. przez KRASP, zakończyła 
się sprawa lustracji. W wyniku decyzji Trybunału Konstytucyjnego z ustawy zostały 
usunięte wadliwe zapisy, naruszające zagwarantowane w Konstytucji prawa jednostki. 
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- Interwencja w sprawie opóźnień w nadawaniu tytułu profesora w formie listu 
Przewodniczącego KRASP do Prezydenta RP przyczyniła się do rozwiązania problemu. 
Co więcej, od czasu tej interwencji Prezydent RP zaprasza przedstawiciela KRASP na 
uroczystość wręczenia nominacji profesorskich. 

 
Prezentowane przez KRASP opinie, zwłaszcza w sprawach o charakterze interwencyjnym, nie 
zawsze były akceptowane przez adresatów. Jednakże uwagi KRASP nie pozostawały bez 
odpowiedzi. Otrzymywaliśmy obszerne pisma wyjaśniające powody podjęcia niekorzystnych 
– z punktu widzenia KRASP – decyzji. Wyjaśnienia takie przekazywane były do wiadomości 
rektorów uczelni członkowskich. 
 
 
6. Działalność na rzecz uczelni członkowskich  
 
Obok reprezentowania zbiorowych interesów uczelni przez działania na rzecz kształtowania 
właściwej polityki w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w kraju i za granicą, głównym 
celem działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest świadczenie 
usług swoim członkom – zrzeszonym w Konferencji uczelniom akademickim. W tym punkcie 
omówione są działania mające wymiar krajowy. Inicjatywy o charakterze międzynarodowym, 
a w szczególności działania na rzecz promocji polskich uczelni za granicą, omówione są w 
punkcie 7.  
 
Jedną z form obecności KRASP w życiu uczelni członkowskich są posiedzenia Zgromadzenia 
Plenarnego i Prezydium KRASP organizowane w połączeniu z uroczystościami 
rocznicowymi uczelni i związany z tym udział rektorów w tych uroczystościach. Taki 
charakter miały w mijającej kadencji: 
- posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego w dn. 13-15 listopada 2005 r. na 

Politechnice Wrocławskiej, będące częścią uroczystych obchodów 60-lecia polskiego 
środowiska akademickiego we Wrocławiu, 

- posiedzenie Prezydium w dn. 27-28 września 2006 r., będące częścią uroczystości 
związanych z 55-leciem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 

- posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego w dn. 11-13 października 2006 r., 
będące częścią uroczystości związanych z jubileuszem stulecia działalności Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie i inauguracją 101. roku akademickiego, 

- posiedzenie Prezydium w dn. 20 października 2007 r., będące częścią uroczystości 
związanych z inauguracją jubileuszowego 90. roku akademickiego na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, 

- posiedzenie Prezydium oraz sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Zgromadzenia 
Plenarnego w dn. 4-6 czerwca 2008 r., będące częścią uroczystych obchodów jubileuszu 
40-lecia działalności Politechniki Koszalińskiej. 

 
Jakkolwiek głównym zadaniem KRASP jest reprezentowanie zbiorowych interesów uczelni 
członkowskich, w szczególnych przypadkach Konferencja podejmuje działania interwencyjne 
w sprawach dotyczących konkretnej uczelni. Przykładami tego typu działań w bieżącej 
kadencji były: 
- Stanowisko Prezydium KRASP z dn. 12 stycznia 2007 r. w sprawie decyzji MON 

dotyczących Wojskowej Akademii Technicznej, 
- Uchwała Prezydium KRASP z dn. 20 października 2007 r. w sprawie siedziby Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. 
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Działalność informacyjno-szkoleniowa  
 
Świadczenie usług na rzecz uczelni członkowskich jest realizowane m.in. przez regularne 
przekazywanie informacji i dokumentów związanych z działalnością organów KRASP.  
 
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 (także rektorów uczelni 
członkowskich KRePSZ). 
 
Wszystkie rozsyłane informacje, jak również ogólne informacje o KRASP i działalności 
prowadzonej przez Konferencję są także dostępne na prowadzonej w wersji polsko- i 
angielskojęzycznej witrynie internetowej KRASP (http://www.krasp.org.pl). W bieżącej 
kadencji zmieniono szatę graficzną witryny, a także dodano nowe działy. 
 
Witryna internetowa KRASP w wersji polskojęzycznej ma dwie części – publiczną i 
prywatną. W powszechnie dostępnej części publicznej znajdują się następujące działy: 
- Aktualności, 
- O KRASP, gdzie przedstawiono krótka historię, status, cele i charakter działalności 

Konferencji, 
- Władze, gdzie można m.in. znaleźć skład Prezydium KRASP, 
- Komisje stałe, gdzie oprócz składu komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej znajduje się 

także archiwum prac każdej z komisji, 
- Statut, gdzie znajduje się aktualna wersja Statutu KRASP, 
- Członkowie, gdzie znajduje się aktualna lista uczelni członkowskich (z podziałem na 

grupy odpowiadającym konferencjom rektorów poszczególnych typów uczelni) z 
odsyłaczami do witryn internetowych poszczególnych uczelni; w tym dziale umieszczono 
także informacje o procedurze uzyskiwania statusu uczelni członkowskiej KRASP, 

- Wydarzenia, gdzie znajdują się informacje o posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego i 
Prezydium KRASP, a także posiedzeniach organów EUA i innych spotkaniach 
międzynarodowych, w których uczestniczyli przedstawiciele KRASP, 

- Dokumenty, gdzie umieszczone są m.in. wszystkie uchwały i stanowiska Zgromadzenia 
Plenarnego i Prezydium KRASP (od początku działalności Konferencji), a także 
opracowane przez KRASP opinie projektów aktów prawnych, 

- Kontakt, gdzie można znaleźć dane kontaktowe Przewodniczącego, Sekretarza 
Generalnego i Biura KRASP, 

- Linki, gdzie znajdują się odsyłacze do witryn internetowych instytucji państwowych i 
innych instytucji i organizacji – krajowych i zagranicznych – działających w obszarze 
szkolnictwa wyższego i nauki, 

- Terminarz, gdzie umieszczony jest kalendarz wydarzeń związanych z działalnością 
KRASP, 

- Publikacje, gdzie znajduje się lista publikacji (książek, raportów i innych opracowań) 
wydanych przez KRASP lub związanych z działalnością KRASP, 

- Zaproszenia, gdzie można znaleźć informacje o interesujących konferencjach, spotkaniach 
itp. (krajowych i zagranicznych), na które zostali zaproszeni przedstawiciele uczelni 
członkowskich KRASP. 

W części prywatnej witryny, znajdującej się w zakładce Informacje dla członków, dostępnej 
po podaniu hasła, znajdują się następujące działy: 
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- Aktualności, gdzie umieszczane są: dokumentacja posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i 
Prezydium KRASP (protokoły z załącznikami, przedstawione prezentacje, galerie zdjęć), 
dokumenty przekazane przez instytucje i organizacje działające w obszarze szkolnictwa 
wyższego i nauki (zwykle uprzednio przesłane do rektorów), materiały przekazane przez 
konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni i inne materiały; 

- Sprawozdania ze spotkań, gdzie umieszczane są m.in. sprawozdania z konferencji i innych 
spotkań międzynarodowych z udziałem przedstawicieli KRASP, 

- Do pobrania, gdzie znajdują się szablony papierów firmowych KRASP i komisji stałych 
KRASP, 

- Kodeks dobrych praktyk, gdzie znajduje się tekst Kodeksu Dobre praktyki w szkołach 
wyższych oraz informacje o wdrażaniu Kodeksu w uczelniach członkowskich KRASP. 

Na witrynie KRASP znajduje się także odsyłacz do serwisu informacyjnego How to Study in 
Poland in English (więcej informacji na temat tego serwisu – w punkcie 7). 
  
W bieżącej kadencji znacznie wzrosła oglądalność witryny KRASP. Pod koniec 2005 r. 
odnotowywaliśmy ok. 500 odsłon tygodniowo; obecnie w ciągu tygodnia notujemy ok. 3000 
wejść na naszą stronę. 
 
Źródłem informacji o KRASP jest także wydany w na początku 2006 r. informator 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich – kadencja 2005-2008. 
 
Jednym z zadań KRASP jest dostarczanie rektorom, a za ich pośrednictwem innym członkom 
społeczności akademickiej, syntetycznej informacji o zmianach zachodzących w szkolnictwie 
wyższym i nauce, a zwłaszcza o procesach obserwowanych w Europejskiej Przestrzeni 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki. W tym celu w programie posiedzeń Zgromadzenia 
Plenarnego umieszczane były specjalne sesje tematyczne oraz pojedyncze wystąpienia 
poświęcone tym zagadnieniom:  
- w programie Zgromadzenia w listopadzie 2005 r. znalazła się sesja Kształcenie młodych 

naukowców, podczas której referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. Andrzej 
Kraśniewski i prof. Tadeusz Szulc; 

- podczas posiedzenia Zgromadzenia w maju 2006 r. miało miejsce wystąpienie Dyrektora 
UNESCO-CEPES, dra Jana Sadlaka, pod tytułem Co nowego w uczelnianych 
rankingach?; 

- w programie Zgromadzenia w październiku 2006 r. znalazła się sesja poświęcona dyskusji 
na temat postępu prac nad tworzeniem Europejskiej Struktury Kwalifikacji (European 
Qualification Framework) i ich konsekwencji dla polskiego szkolnictwa wyższego; referat 
wprowadzający wygłosiła prof. Ewa Chmielecka; 

- podczas posiedzenia Zgromadzenia w listopadzie 2007 r. miało miejsce wystąpienie prof. 
Andrzeja Kraśniewskiego pod tytułem Raport OECD nt. szkolnictwa wyższego w Polsce 
na tle zmian w szkolnictwie wyższym na świecie. 

 
W znacznej mierze informacyjny charakter miały także prezentacje wprowadzające do 
dyskusji na temat informatyzacji polskich uczelni na obu posiedzeniach Zgromadzenia 
Plenarnego w 2007 r., przedstawione przez przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji 
Uczelni, rektora Włodzimierza Kurnika. Były one poświęcone możliwościom wynikającym z 
wprowadzenia wspólnej systemowej platformy informatycznej do obsługi uczelni, kontroli 
legalności oprogramowania wykorzystywanego przez uczelnie, budowie międzyuczelnianego 
informatycznego systemu antyplagiatowego oraz możliwościom rozszerzenia funkcjonalności 
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Ponadto, przedstawione zostały wyniki ankiety, która 
pozwoliła na analizę stanu informatyzacji w uczelniach członkowskich KRASP. 
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Działalność informacyjna i szkoleniowa KRASP adresowana jest nie tylko do rektorów; 
dotyczy także innych członków społeczności akademickiej. 
 
Z inicjatywy Komisji Akredytacyjnej – Zespołu Bolońskiego KRASP w pierwszej połowie 
2006 r. zorganizowany został cykl seminariów pod tytułem Kolejne etapy wdrażania jakości 
kształcenia w szkołach wyższych. Seminaria odbyły się kolejno we Wrocławiu, w Bydgoszczy 
i w Warszawie i gromadziły za każdym razem ok. 200 uczestników. 
 
Przedsięwzięcia KRASP w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności 
akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego aktywnie 
wspiera utworzona z inicjatywy naszej Konferencji i związana z nią umową o partnerstwie 
strategicznym Fundacja Rektorów Polskich, a także związany z Fundacją Instytut 
Społeczeństwa Wiedzy. 
 
Działalność Fundacji obejmuje m.in. przygotowywanie opracowań i dokumentów 
przydatnych w działalności uczelni. Taki charakter miały:  
- projekt ramowego statutu uczelni, opracowany w związku z wejściem w życie ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, przesłany rektorom w październiku 2005 r., 
- projekt wzorcowej umowy zawieranej przez uczelnie ze studentami wnoszącymi opłaty za 

studia, przesłany rektorom w lipcu 2006 r., 
- dokument Stanowisko w sprawie niektórych aspektów rozumienia sformułowania 

"osiągnięcie wieku emerytalnego" w kontekście biernego prawa wyborczego w wyborach 
na uczelniach publicznych, który umieszczony został m.in. na witrynie internetowej 
Ministerstwa. 

 
W ramach działalności o charakterze eksperckim, prowadzonej przez Fundację Rektorów 
Polskich m.in. we współdziałaniu z Komisją ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, 
przygotowano następujące publikacje książkowe wydane wspólnie przez KRASP i FRP: 
- Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym – opracowanie 

zawierające m.in. zapis debaty, która miała miejsce podczas specjalnego posiedzenia 
Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, które odbyło się 4 marca 2006 r. w 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach z udziałem przedstawicieli MEiN, RGSW, 
KRePSZ i Parlamentu Studentów RP; 

- Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych – opracowanie zawierające teksty 
dwóch raportów oraz zapis debaty, która miała miejsce 10 lipca 2007 r. w siedzibie FRP z 
udziałem członków Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, Ekspertów 
Bolońskich oraz zaproszonych gości. 

 
Jednym z głównych przedsięwzięć Fundacji Rektorów Polskich, realizowanych w ramach 
partnerstwa strategicznego z KRASP, jest Program stałych przedsięwzięć FRP w systemie 
doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich. Program ten obejmuje organizowane 
przez Fundację spotkania o charakterze seminaryjno-szkoleniowym (szkoły letnie, 
szkoły/konferencje zimowe, krótsze seminaria szkoleniowe), przeznaczone dla rektorów i 
innych przedstawicieli kierownictwa uczelni. Charakter i tematyka spotkań jest przedmiotem 
ustaleń Zespołu Konsultacyjnego KRASP-FRP.  
 
Szczególnie istotnym elementem ww. programu są Szkoły Letnie Zarządzania Strategicznego. 
Dotychczas odbyły się następujące spotkania o tym charakterze: 
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- Szkoła Letnia dla rektorów- i prorektorów-elektów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
19-29 lipca 2005 r., 

- Szkoła Letnia dla kanclerzy, ich zastępców oraz osób kandydujących na te stanowiska, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 9-15 lipca 2006 r., 

- Szkoła Letnia dla kierowników i koordynatorów projektów europejskich, Politechnika 
Białostocka i inne uczelnie w Białymstoku, 15-19 lipca 2007 r. 

Kolejna Szkoła, przeznaczona dla rektorów- i prorektorów-elektów wybranych na kadencję 
2008-2012, odbędzie się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w terminie 12-20 lipca 
2008 r. 
 
W dn. 21-25 marca 2007 r. zorganizowana została Konferencja Zimowa dla rektorów i 
prorektorów pierwszej kadencji; odbyła się ona w Krynicy – w zamiejscowych obiektach 
Akademii Rolniczej w Krakowie. 
 
Fundacja Rektorów Polskich organizuje także cykle krótkich, jedno- lub dwudniowych 
szkoleń (seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych), poświęconych tematom istotnym z punktu 
widzenia uczelni, niekiedy związanych z doraźnymi potrzebami (szkolenie jest powtarzane 
dwu- lub trzykrotnie w odstępie kilku tygodni, gromadząc w każdym z terminów 20-30 
uczestników). W kadencji 2005-2008 odbyły się następujące cykle seminariów tego typu: 
- Statuty uczelni w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (początek roku 

akademickiego 2005/06): szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla twórców statutów 
– przewodniczących i członków uczelnianych komisji powołanych do opracowania 
statutów, 

- Wewnętrzne systemy zapewniania jakości w szkołach wyższych (wiosna 2007 r.), 
- Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelniach (początek 2008 r.): szkolenie 

przeznaczone przede wszystkim dla przewodniczących uczelnianych i wydziałowych 
komisji wyborczych. 

 
Ze względu korzyści, jakie wynikają dla uczelni z uczestnictwa przedstawicieli społeczności 
akademickiej w tego typu spotkaniach, Zespół Konsultacyjny KRASP-FRP zaproponował 
zorganizowanie w przyszłej kadencji seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych dla kolejnych 
grup pracowników uczelni: kierowników działów kształcenia, kierowników działów 
współpracy międzynarodowej oraz kierowników komórek odpowiedzialnych za promocję. 
 
Akredytacja środowiskowa 
 
Akredytacja środowiskowa jest realizowana przez komisje powołane przez konferencje 
rektorów poszczególnych typów uczelni działające w ramach KRASP (komisje 
środowiskowe). Obecnie działają następujące komisje: 
- Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna,  
- Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, 
- Komisja Akredytacyjna powołana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych, 
- Komisja Akredytacyjna Uczelni Rolniczych, 
- Komisja Akredytacyjna Uczelni Pedagogicznych, 
- Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych, 
- Komisja Akredytacyjna Uczelni Wychowania Fizycznego, 
- Akredytacyjna Komisja Uczelni Artystycznych, 
- Komisja Akredytacyjna KRePSZ. 
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Działalność tych komisji jest koordynowana przez Komisję Akredytacyjną – Zespół Boloński 
KRASP. W skład Komisji–Zespołu wchodzą m.in. przewodniczący komisji środowiskowych 
(załącznik 1). Do jej zadań należy m.in.: 
- dbanie o poprawność i porównywalność standardów i procedur akredytacyjnych 

stosowanych przez środowiskowe komisje akredytacyjne, 
- uzgadnianie zasad i trybu postępowania akredytacyjnego dla kierunków studiów 

prowadzonych w różnych typach uczelni, 
- reprezentowanie komisji akredytacyjnych działających w ramach KRASP na forum 

międzynarodowym, 
- inspirowanie działań organów KRASP w zakresie jakości kształcenia, 
- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie akredytacji. 
Komisja Akredytacyjna KRASP nie podejmuje natomiast działań ani decyzji akredytacyjnych 
w konkretnych przypadkach – czynności te pozostają w wyłącznych kompetencjach komisji 
środowiskowych. 
 
Działalność Komisji Akredytacyjnej KRASP uzyskała ostatnio wymiar międzynarodowy. 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jako podmiot mający osobowość 
prawną, przystąpiła do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – Sieci Agencji 
Akredytacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej (członkiem Sieci jest także PKA). Ze 
względu na dotychczasowe zaangażowanie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) 
w prace Sieci, ustalono, że przedstawicielem KRASP w Ugrupowaniu (jego Komitecie 
Sterującym) będzie przewodniczący UKA, którego zadaniem będzie reprezentowanie 
wszystkich komisji środowiskowych działających pod patronatem Komisji Akredytacyjnej 
KRASP. 
 
Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” 
 
W ostatnich latach środowisko akademickie uświadomiło sobie potrzebę sformułowania i 
przyjęcia zbioru podstawowych zasad określających standard dobrych obyczajów i dobrych 
praktyk, jakimi kierować się powinny jednoosobowe i kolegialne organy kierujące i 
zarządzające uczelniami. To właśnie sposób ich działania w istotnej mierze kreuje kulturę 
instytucjonalną i etos akademicki, pozytywnie oddziałując na otoczenie i decydując o prestiżu 
społecznym uczelni. 
 
Inicjatywę zmierzającą do opracowania dokumentu zawierającego takie zasady podjęła 
Fundacja Rektorów Polskich. Inicjatywa ta zyskała poparcie KRASP, co znalazło wyraz w 
uchwale podjętej na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenie Plenarnego KRASP w poprzedniej 
kadencji, w której wskazano na potrzebę opracowania i ogłoszenia dokumentu pod nazwą 
Kodeks dobrych praktyk uczelni akademickich 
 
We wrześniu 2005 r. Fundacja Rektorów Polskich powołała komisję (zespół) do opracowania 
Kodeksu pod przewodnictwem ks. prof. Andrzeja Szostka. Przygotowany przez komisję 
wstępny projekt stał się przedmiotem publicznej debaty w środowisku akademickim. Po 
uwzględnieniu wyników tej debaty dokument nazwany Kodeks Dobre praktyki w szkołach 
wyższych, został przedstawiony do akceptacji Zgromadzeniu Plenarnemu KRASP, które w dn. 
26 kwietnia 2007 r. przyjęło ostateczny tekst Kodeksu. Uroczyste ogłoszenie Kodeksu 
nastąpiło 8 czerwca 2007 r. w Krakowie, podczas obchodów jubileuszu 10-lecia KRASP. 
 
Opublikowanie Kodeksu zainicjowało kolejny etap dyskusji nad jego treścią. Wynikiem tej 
dyskusji były deklaracje senatów wielu uczelni o jego pełnym lub częściowym przyjęciu. Na 
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witrynie internetowej KRASP utworzona została specjalna strona, gdzie są sukcesywnie 
zamieszczane informacje o decyzjach uczelni w sprawach związanych z Kodeksem – m.in. 
uchwały dotyczące jego przyjęcia oraz sposobu wdrażania jego postanowień.  
 
Ponadto, w październiku 2007 r. Prezydium KRASP, realizując jeden z postulatów zawartych 
w Kodeksie, powołało Komitet Dobrych Praktyk w Uczelniach Akademickich, którego 
zadaniem jest rozpatrywanie wniosków zarówno w sprawie ulepszenia tekstu Kodeksu, jak i 
w sprawach jego naruszania. Komitet tworzą: prof. Franciszek Ziejka (przewodniczący), ks. 
prof. Andrzej Szostek oraz prof. Jerzy Woźnicki. 
 
Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych został przetłumaczony na język angielski i jest 
rozpowszechniany w międzynarodowym środowisku akademickim. W szczególności, 
egzemplarze Kodeksu zostały wręczone uczestnikom Konferencji EUA, która odbyła się we 
Wrocławiu w październiku 2007 r. 
 
 
7. Sprawy międzynarodowe 
 
Międzynarodowe aspekty posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP 
 
W kadencji 2005-2008 niektóre z posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP 
miały charakter międzynarodowy: 
- Jedna z sesji obrad Prezydium w dn. 12 października 2006 r. poświęcona była dyskusji z 

Prezydentem European University Association – prof. Georgiem Wincklerem. Celem tej 
dyskusji było przedstawienie opinii polskich rektorów na temat zasadniczych problemów, 
wobec których stoi szkolnictwo wyższe w Europie i reprezentujące je stowarzyszenie – 
EUA. Prof. Winckler wystąpił także następnego dnia podczas obrad Zgromadzenia 
Plenarnego.  

- Program posiedzenia Prezydium w dn. 11 kwietnia 2008 r. obejmował jedną sesję o 
specjalnym charakterze: spotkanie z przedstawicielami konferencji rektorów krajów 
Europy Środkowej – Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Litwy. 

- W nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w dn. 8 czerwca 2007 r., 
związanym z uroczystościami Jubileuszu 10-lecia KRASP, wzięli udział m.in. Prezydent 
EUA – prof. Georg Winckler, członek EUA Board i były przewodniczący Niemieckiej 
Konferencji Rektorów (HRK) – prof. Peter Gaehtgens oraz Wiceprzewodniczący Czeskiej 
Konferencji Rektorów (CRC) – prof. Jan Hron. 

 
Częściej niż w poprzednich kadencjach przedmiotem dyskusji na posiedzeniach 
Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP były procesy zachodzące w Europejskiej 
Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Podjęto w tych sprawach następujące uchwały: 
- uchwała Zgromadzenia Plenarnego z dn. 12 maja 2006 r. w sprawie Europejskiej Karty 

Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych,  
- uchwała Zgromadzenia Plenarnego z dn. 26 kwietnia 2007 r. w sprawie kształtowania 

Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, 
- uchwała Prezydium z dn. 21 listopada 2007 r. w sprawie poparcia stanowiska European 

University Association dotyczącego dokumentu Komisji Europejskiej The European 
Research Area: New Perspectives, 

- stanowisko Prezydium z dn. 16 maja 2008 r. w sprawie przyszłości Procesu Bolońskiego 
oraz projektu OECD badania efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym. 
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W związku z uchwałą Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych złożony 
został wniosek o włączenie KRASP do znajdującego się na witrynie internetowej Komisji 
Europejskiej rejestru sygnatariuszy Karty. W efekcie, w rejestrze tym zamieszczona została 
także angielskojęzyczna wersja naszej uchwały. 
 
Podjęcie przez Zgromadzenie Plenarne w dn. 26 kwietnia 2007 r. uchwały w sprawie 
powszechnego dostępu do publikacji naukowych upoważniło Przewodniczącego KRASP do 
podpisania międzynarodowej petycji w tej sprawie.  
 
Międzynarodowe znaczenie miała także uchwała Prezydium KRASP z dn. 24 marca 2006 r., 
podjęta w związku z represjami, jakie spotkały studentów na Białorusi. Nawiązując do 
dotychczasowej praktyki udzielania przez polskie szkoły wyższe pomocy studentom i 
pracownikom uczelni białoruskich, Prezydium zwróciło się do uczelni członkowskich 
KRASP o rozszerzenie tych działań, a zwłaszcza umożliwianie kontynuacji studiów w Polsce 
osobom relegowanym z uczelni oraz doświadczającym innych represji z powodu głoszonych 
przekonań. 
 
Udział w pracach European University Association i innych organizacji europejskich 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest członkiem zbiorowym 
Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich – European University Association (EUA) od 
2001 r., tzn. od chwili utworzenia tej organizacji. Tak jak inne krajowe konferencje rektorów, 
KRASP ma prawo głosu w EUA Council, które to ciało określa stanowisko EUA w sprawach 
polityki prowadzonej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w Europie. Na odbywających 
się 3-4 razy w roku posiedzeniach EUA Council KRASP jest zwykle reprezentowany przez 
Przewodniczącego.  
 
European University Association tworzą, oprócz członków zbiorowych, tzn. krajowych 
konferencji rektorów, członkowie indywidualni – uczelnie akademickie. Status członka 
indywidualnego EUA ma obecnie 45 polskich uczelni, w tym dwie uczelnie mające status 
członka stowarzyszonego. Należy podkreślić duże zainteresowanie uczelni członkowskich 
KRASP przynależnością do EUA – od chwili utworzenia EUA w marcu 2001 r. liczba 
polskich uczelni zrzeszonych w Stowarzyszeniu wzrosła ponaddwukrotnie. Każdy wniosek 
polskiej uczelni o nadanie statusu członka EUA wymaga – zgodnie ze Statutem EUA – 
pisemnej rekomendacji ze strony KRASP. Członkowie indywidualni EUA tworzą 
Zgromadzenie Ogólne – EUA General Assembly, gdzie zapadają najważniejsze decyzje 
dotyczące Stowarzyszenia. 
 
Na ostatnim posiedzeniu EUA General Assembly (29 kwietnia 2008 r. w Barcelonie) 
Przewodniczący KRASP, prof. Tadeusz Luty, został wybrany członkiem 8-osobowego 
Zarządu EUA (EUA Board). Przewodniczący KRASP jest również członkiem EUA Research 
Working Group. 
 
Przedstawiciele KRASP w EUA Council prezentują stanowisko polskich rektorów w 
sprawach dotyczących międzynarodowych aspektów polityki w obszarze szkolnictwa 
wyższego i nauki. Coraz częściej wypowiedzi te są wspierane oficjalnymi dokumentami 
KRASP, takimi jak przyjęte ostatnio przez Prezydium stanowisko w sprawie przyszłości 
Procesu Bolońskiego oraz projektu OECD badania efektów kształcenia w szkolnictwie 
wyższym. 
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Dzięki przynależności KRASP do EUA informacje o pracach Stowarzyszenia (m.in. w formie 
sprawozdań Sekretarza Generalnego KRASP ze spotkań organów statutowych EUA oraz 
organizowanych przez EUA konferencji tematycznych i innych spotkań międzynarodowych) 
docierają nie tylko do uczelni członkowskich EUA, ale do wszystkich polskich uczelni 
akademickich, a także do uczelni stowarzyszonych z KRASP oraz do państwowych wyższych 
szkół zawodowych zrzeszonych w KRePSZ. Stwarza to uczeniom członkowskim KRASP 
(także niebędącym członkami EUA) możliwość uczestniczenia w projektach koordynowanych 
przez EUA, a finansowanych przez Komisję Europejską. Do udziału w realizowanym w 
latach 2006-2007 projekcie pilotującym Creativity in Higher Education zakwalifikowano – 
wśród 33 uczelni europejskich – 3 uczelnie polskie (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Politechnika Warszawska). 
 
Ważnym aspektem współpracy KRASP z European University Association było 
zorganizowanie w dn. 24-27 października 2007 r. na Politechnice Wrocławskiej konferencji 
tematycznej EUA. Spotkania tego typu obywają się dwa razy w roku i są poprzedzane 
posiedzeniami EUA Board, EUA Council oraz niekiedy – tak jak w tym przypadku – EUA 
General Assembly. Spotkanie rektorów uczelni członkowskich EUA, zorganizowane po raz 
pierwszy w Polsce (ostatnie podobne wydarzenie w naszym kraju miało miejsce w 2000 r., 
kiedy to Uniwersytet Jagielloński gościł uczestników konferencji CRE), stanowiło 
zakończenie cyklu przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 10-lecia KRASP. 
Tematem Konferencji, odbywającej się pod hasłem The Governance of European Universities 
post 2010: Mission Diversity, Autonomy and Accountability, było szeroko rozumiane 
zarządzanie w szkolnictwie wyższym w warunkach postępującego w wielu krajach 
różnicowania uczelni i zmieniających się relacji między uczelniami i instytucjami rządowymi. 
W konferencji we Wrocławiu uczestniczyło ponad 300 osób z 40 krajów. 
 
Inną znaczącą organizacją międzynarodową, w której reprezentowane są krajowe konferencje 
rektorów, jest Rada Europy, a ściślej jej komisja – Steering Committee for Higher Education 
and Research (CDESR). Reprezentantem KRASP w tej komisji jest wiceprzewodniczący 
Konferencji – rektor Karol Musioł.  
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest także reprezentowana na 
organizowanych corocznie przez Komisję Europejską spotkaniach, na które każdy z krajów 
Unii Europejskiej deleguje przedstawiciela środowiska akademickiego (przewodniczącego 
konferencji rektorów) oraz dyrektora generalnego odpowiedzialnego w ministerstwie za 
sprawy szkolnictwa wyższego. 
 
Współpraca z konferencjami rektorów innych krajów oraz innymi instytucjami 
zagranicznymi 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich utrzymywała nawiązane w poprzedniej 
kadencji dobre relacje z konferencjami rektorów innych krajów europejskich.  
 
Szczególnie istotne praktyczne efekty przyniosła współpraca z konferencją rektorów 
francuskich (Conference des Presidents d’Universites – CPU). W lipcu 2005 r. w Paryżu 
odbyło się spotkanie grup roboczych KRASP i CPU (z udziałem przedstawicieli francuskich 
instytucji rządowych), którego celem było wypracowanie sposobów poszerzenia współpracy 
uczelni francuskich i polskich w zakresie wspólnego kształcenia na poziomie magisterskim. 
W wyniku przeprowadzonego konkursu na projekty wspólnie prowadzonych studiów i decyzji 
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polsko-francuskiego zespołu, który obradował w listopadzie 2005 r. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, spośród ok. 40 zgłoszeń wybrano do realizacji 15 programów studiów – na 
większość z nich przeprowadzono rekrutację już w roku akademickim 2006/2007. W wyniku 
działań interwencyjnych podjętych przez wiceprzewodniczącego KRASP, rektora Karola 
Musioła, uczelnie wprowadzające wspólne polsko-francuskie programy magisterskie uzyskały 
pewne wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jednakże 
znacznie niższe niż uczelnie francuskie wspomagane przez tamtejsze ministerstwo). 
 
Kontynuowany był zainicjowany przez KRASP w poprzedniej kadencji proces tworzenia 
Sieci Wschodnioeuropejskiej – East European University Network (EEUN), zrzeszającej 
uczelnie Europy Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2006 r. w Lublinie zorganizowana 
została konferencja EEUN, na której KRASP był reprezentowany przez 
wiceprzewodniczącego – rektora Karola Musioła. Wydaje się jednak, że ta cenna inicjatywa 
nie rozwija się tak, jak oczekiwano – głównie z powodu małej aktywności partnerów 
zagranicznych. 
  
KRASP aktywnie uczestniczy w regionalnej współpracy konferencji rektorów krajów Europy 
Środkowej, realizowanych w formie odbywających się co półtora roku spotkań, służących 
głównie wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wspólnego stanowiska w sprawach 
będących przedmiotem szczególnego zainteresowania tej grupy krajów. W październiku 2006 
r. w Innsbrucku odbyło się spotkanie przedstawicieli konferencji rektorów siedmiu krajów 
tego regionu, w którym uczestniczył m.in. Przewodniczący KRASP. Gospodarzem kolejnego 
spotkania – w kwietniu 2008 r. – była Polska. Spotkanie odbyło się na Politechnice 
Wrocławskiej, a uczestniczyli w nim – oprócz gospodarzy – przedstawiciele konferencji 
rektorów z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Litwy.  
 
W ramach kontaktów pozaeuropejskich w kwietniu 2006 r. miała miejsce wizyta delegacji 
KRASP w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie American Council on Education (ACE). 
Przyjazd rektorów czołowych polskich uczelni spotkał się z dużym zainteresowaniem ze 
strony gospodarzy – informacja o wizycie przez pewien czas znajdowała się na czołówce 
witryny internetowej ACE, a organizowane spotkania przyciągały wielu uczestników. Oprócz 
spotkań zorganizowanych przez ACE prowadzone były rozmowy (w ambasadzie RP oraz w 
siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej) na temat udziału polskich studentów w programie Work 
and Travel. Kolejna wizyta grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w USA miała 
miejsce w grudniu 2006 r., a jej zasadniczym celem był udział w warsztatach Technology 
Transfer in US Practice. 
 
Działania na rzecz promocji polskiego szkolnictwa wyższego, polskich uczelni oraz 
studiowania w Polsce 
 
Działania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na rzecz promocji polskiego 
szkolnictwa wyższego mają zróżnicowany charakter. Obejmują one m.in. przekazywanie 
informacji dotyczących naszego szkolnictwa, które są wykorzystywane w międzynarodowym 
środowisku akademickim.  
 
Na KRASP spoczywa obowiązek dostarczania – na prośbę European University Association i 
innych organizacji międzynarodowych – informacji o stanie szkolnictwa wyższego w naszym 
kraju. Przekazywane są m.in.: 
- informacje wykorzystywane przez EUA w raportach Trends in Higher Education 

Structures (popularnie zwanych Trends), przygotowywanych co dwa lata przed 
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konferencjami ministerialnymi (wypełniane są obszerne, kilkunastostronicowe 
kwestionariusze), 

- dane i materiały wykorzystywane przez EUA do przygotowania raportów tematycznych 
dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego i nauki 
w Europie, 

- dane statystyczne wykorzystywane przez UNESCO-CEPES w dorocznych raportach nt. 
stanu szkolnictwa wyższego na świecie. 

 
W związku z przygotowywanym przez EUA na potrzeby konferencji ministerialnej w 
Londynie w 2007 r. raportu Trends V, na przełomie listopada i grudnia 2006 r. miała miejsce 
koordynowana przez KRASP wizyta ekspertów EUA w dwóch zaproponowanych przez 
Konferencję polskich uczelniach – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnice 
Poznańskiej (eksperci EUA odwiedzili łącznie 15 uczelni europejskich). Celem wizyty była 
przede wszystkim analiza problemów związanych z wdrażaniem Procesu Bolońskiego.  
 
W ramach przekazywania społeczności międzynarodowej informacji dotyczących polskiego 
szkolnictwa wyższego z inicjatywy KRASP na witrynie internetowej European University 
Association został umieszczony link do angielskojęzycznej wersji tekstu ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym, znajdującej się na serwerze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich podjęła próbę choćby częściowego 
skoordynowania działań promujących polskie szkolnictwo wyższe oraz studiowanie w Polsce 
na forum międzynarodowym. Działania takie są niezbędnym warunkiem skutecznego wejścia 
naszych uczelni na światowy rynek edukacyjny (w innych krajach Unii Europejskiej promocja 
szkolnictwa wyższego za granicą jest zadaniem specjalnych rządowych agencji, takich jak 
CampusFrance czy DAAD). W maju 2005 r. Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło 
uchwałę o rozpoczęciu realizacji – wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” – 
długofalowego programu Study in Poland, mającego na celu międzynarodową promocję 
polskich uczelni oraz studiowania w Polsce. Na początku bieżącej kadencji, ustalając cele i 
zadania KRASP na lata 2005-2008, wśród pięciu priorytetowych obszarów działania 
wymieniono „… integrację polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów 
w ramach Procesu Bolońskiego, m.in. poprzez promocję polskiego systemu szkolnictwa 
wyższego i polskich uczelni za granicą”.  
 
W ramach programu Study in Poland KRASP tworzy infrastrukturę ułatwiającą uczelniom 
członkowskim promocję oferty dydaktycznej za granicą. Najważniejszym elementem tej 
infrastruktury jest dostępny na polskiej i angielskiej witrynie internetowej KRASP serwis 
informacyjny How to study in Poland in English (www.howtostudyinpoland.pl), zawierający 
m.in. informacje o pełnych programach studiów oraz pojedynczych przedmiotach 
prowadzonych w języku angielskim w uczelniach członkowskich KRASP. Baza danych tego 
serwisu zawiera obecnie ok. 160 pełnych programów studiów i ponad 2000 pojedynczych 
przedmiotów, oferowanych przez kilkadziesiąt uczelni. Te same informacje zawiera 
wydawany co rok począwszy od 2003 r. na płytkach CD-ROM informator How to study in 
Poland in English. Informator w tej postaci jest rozsyłany do uczelni członkowskich EUA 
oraz instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym w Europie. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych przekazuje ten informator polskim placówkom dyplomatycznym za granicą. 
Informator jest również wykorzystywany podczas międzynarodowych targów edukacyjnych, 
w których uczestniczą przedstawiciele KRASP. 
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Na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w kwietniu 2007 r. wiceprzewodniczący 
KRASP, rektor Karol Musioł, przedstawił różne propozycje działań zmierzających do 
zwiększenia skuteczności promocji polskich uczelni za granicą. Zgromadzenie przyjęło 
propozycję rozszerzenia dotychczas realizowanego programu Study in Poland. Nowe 
rozwiązanie – odzwierciedlone w porozumieniu zawartym z Fundacją Edukacyjną 
„Perspektywy” w czerwcu 2007 r. – oparte jest m.in. na następujących zasadach: 
- Fundacja „Perspektywy” opracowuje plan działań, określając warunki finansowe realizacji 

poszczególnych zadań, i przedstawia go uczelniom członkowskim KRASP; 
- każda z uczelni zainteresowanych nowym projektem może zawrzeć z Fundacją 

„Perspektywy” umowę, której przedmiotem będzie realizacja całości lub części zadań 
objętych planem działań; 

- w celu ustalenia kierunków działania oraz nadzoru nad realizacją porozumienia powołany 
zostanie Zespół Koordynujący, składający się z przedstawicieli KRASP i Fundacji 
„Perspektywy”.  

Dotychczas do programu przystąpiło – podpisując porozumienie z Fundacją „Perspektywy” – 
ok. 25 uczelni. 
 
Działania prowadzone w ramach projektu Study in Poland były kilkakrotnie przedmiotem 
obrad Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Sprawy te były też omawiane na 
szerszym forum – na organizowanych cyklicznie ogólnopolskich konferencjach „Studenci 
zagraniczni w Polsce”, połączonych z naradami prorektorów ds. międzynarodowych i 
promocji uczelni zainteresowanych udziałem w projekcie Study in Poland (także niebędących 
członkami KRASP). Konferencje takie odbyły się w marcu 2006 r. w Wyższej Szkole 
Ekonomii i Administracji w Kielcach i w lutym 2007 r. na Politechnice Łódzkiej (to drugie 
spotkanie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie – uczestniczyło w nim 165 osób 
reprezentujących m.in. 81 uczelni). W 2008 r. ta doroczna konferencja po raz pierwszy miała 
charakter międzynarodowy. Organizatorem Poland International Education Warsaw 
Conference był Uniwersytet Warszawski, a udział w konferencji wzięło 240 uczestników z 30 
krajów z 4 kontynentów. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele wielu 
organizacji międzynarodowych, a gościem specjalnym był prof. Nian Cai Liu z Jiao Tong 
University w Szanghaju, twórca słynnego Rankingu Szanghajskiego. 
 
Ważnym elementem programu Study in Poland są organizowane przez Fundację 
„Perspektywy” wyjazdy na targi edukacyjne do krajów będących potencjalnym źródłem 
studentów dla polskich uczelni. Każdy tego typu wyjazd był okazją do promocji polskiego 
szkolnictwa wyższego nie tylko na targach, ale również podczas organizowanych w polskich 
ambasadach sesji informacyjnych, na które zapraszani byli przedstawiciele lokalnego 
środowiska akademickiego. W wyjazdach uczestniczyli rektorzy, prorektorzy, pracownicy 
uczelni zajmujący się promocją i współpracą międzynarodową oraz osoby z Biura KRASP, 
prezentujące informacje o możliwościach i zasadach studiowania w Polsce. Dotychczas 
zorganizowano następujące wyjazdy: 
- w roku akademickim 2005/2006: Francja, Rosja, Norwegia, Chiny; 
- w roku akademickim 2006/2007: Włochy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Indie, Chiny, 

Malezja; 
- w roku akademickim 2007/2008: Francja, Norwegia, Ukraina, Wietnam, Filipiny, Chiny, 

Indie, Malezja. 
 
Okazję do promowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego i polskich uczelni stwarzają 
także doroczne konferencje poświęcone internacjonalizacji studiów, organizowane przez 
European Association for International Education (EAIE), gromadzące zwykle ok. 2000 
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uczestników – przede wszystkim pracowników uczelni zajmujących się współpracą 
międzynarodową w zakresie kształcenia. Szczególnie korzystne warunki ku temu mieliśmy 
we wrześniu 2005 r., kiedy to gospodarzem konferencji EAIE był Uniwersytet Jagielloński. W 
programie konferencji znalazło się wówczas specjalne „wydarzenie” – Information Day on 
Higher Education in Poland, stwarzające możliwość prezentacji naszych uczelni – najpierw w 
formie obszernego wykładu wprowadzającego na temat szkolnictwa wyższego w Polsce, 
wygłoszonego przez Sekretarza Generalnego KRASP, a następnie wizyt gości zagranicznych 
w wybranych uczelniach Małopolski. Na tej i na kolejnych konferencjach EAIE (Bazylea 
2006, Trondheim 2007) Biuro Współpracy Międzynarodowej KRASP – zwykle we 
współpracy z Narodową Agencją Programu Socrates-Erasmus i Ministerstwem Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego – organizowało „polskie stoisko”, które cieszyło się dużym 
zainteresowaniem ze strony zwiedzających. 
 
W maju 2008 r. zorganizowaliśmy we współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta 
podobne stoisko na konferencji NAFSA: Association of International Educators, która ma 
charakter zbliżony do konferencji EAIE, ale odbywa się na kontynencie 
północnoamerykańskim i gromadzi corocznie kilka tysięcy uczestników z całego świata. 
 
Sprawa promocji polskich uczelni i rekrutacji studentów zagranicznych wymaga koordynacji i 
aktywnej współpracy kilku ministerstw: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wizy), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (zezwolenia na pobyt, pracę itp.) oraz Ministerstwa Gospodarki (środki 
finansowe). Jak dotychczas, wsparcie naszych działań ze strony ministerstw jest jednak 
niewielkie. W tej sytuacji niezbędne jest wyraźne rozszerzenie zakresu działań i zasięgu 
prowadzonych przez KRASP i uczelnie członkowskie oraz zwiększenie ich efektywności. 
 
Jest nadzieja, że w najbliższych latach program Study in Poland będzie się rozwijał bardziej 
dynamicznie, zwłaszcza że obecne władze resortu wykazują – jak się wydaje – większe 
zainteresowanie tym projektem, niż to miało miejsce w przeszłości.  
 
Specyficzną okazją do promocji polskiego szkolnictwa wyższego są organizowane w Polsce 
przy współudziale KRASP konferencje tematyczne poświęcone różnym aspektom 
szkolnictwa wyższego (dzięki inicjatywie KRASP informacje o konferencjach znajdują się w 
serwisie informacyjnym EUA). Taki charakter miała m.in. konferencja International 
Conference on Higher Education Marketing 2008 „Marketising, Marketing and Higher 
Education”, która odbyła się w kwietniu 2008 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 
Pozycja KRASP na forum międzynarodowym 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich systematycznie umacnia swoją pozycję 
na forum międzynarodowym. Zdobywamy, w szczególności, coraz większe wpływy w 
European University Association.  
 
Dzieje się tak m.in. dzięki licznej reprezentacji polskich uczelni w EUA, a przede wszystkim 
dzięki licznemu udziałowi polskich rektorów w konferencjach organizowanych przez EUA, a 
zwłaszcza w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego EUA (na ostatnim posiedzeniu EUA 
General Assembly, które odbyło się 28 marca 2008 r. w Barcelonie, spośród wszystkich 
krajowych reprezentacji polscy rektorzy stanowili najliczniejszą grupę). Dostrzeżona została 
także aktywność Przewodniczącego KRASP na posiedzeniach EUA Council oraz Sekretarza 
Generalnego KRASP na spotkaniach sekretarzy generalnych krajowych konferencji rektorów. 
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Nie bez znaczenia są też przedsięwzięcia mające na celu promowanie KRASP. Funkcjonuje 
witryna internetowa Konferencji prowadzona w języku angielskim, na której udostępniono 
m.in. angielskojęzyczną wersję Statutu KRASP. Przewodniczący i Sekretarz Generalny 
KRASP przy różnych okazjach przedstawiają prezentacje na temat działalności Konferencji i 
jej roli w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. 
 
W efekcie tych działań przedstawiciele KRASP odnieśli w ostatnim okresie szereg 
znaczących sukcesów (wymienionych w porządku chronologicznym): 
- W wyniku decyzji EUA General Assembly z dn. 31 marca 2006 r. w składzie 9-

osobowego zespołu, którego zadaniem było opracowanie projektu kluczowych dla 
przyszłości EUA zmian w statucie Stowarzyszenia, wśród trzech reprezentantów 
krajowych konferencji rektorów znalazł się Przewodniczący KRASP – rektor Tadeusz 
Luty. 

- W wyniku wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu EUA Council w dn. 24 
października 2007 r. kandydat zgłoszony przez KRASP – rektor Karol Musioł został 
członkiem EUA Nominations Committee – 5-osobowego ciała, którego zadaniem jest 
przedstawienie propozycji kandydatów do objęcia funkcji Prezydenta EUA oraz członków 
EUA Board w wyborach władz EUA na kolejną kadencję. O wadze tego wyboru może 
świadczyć to, że nie uzyskali dostatecznego poparcia EUA Council inni znakomici 
kandydaci – byli przewodniczący konferencji rektorów Francji i Wielkiej Brytanii.  

- W wyniku wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu EUA General Assembly w dn. 28 
marca 2008 r. w Barcelonie kandydat zgłoszony przez KRASP – rektor Tadeusz Luty 
został członkiem Zarządu EUA (EUA Board), uzyskując największą liczbę głosów 
spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

- Kandydat zgłoszony przez KRASP – rektor Karol Musioł znalazł się w grupie 5 
kandydatów do European Research Area Board (ERAB) wytypowanych przez EUA 
spośród wielu osób zgłoszonych przez krajowe konferencje rektorów, a następnie w 
procesie ostatecznej selekcji został wybrany członkiem ERAB (spośród kandydatów 
zaproponowanych przez EUA oprócz rektora Karola Musioła został wybrany tylko 
Prezydent EUA – prof. Georg Winckler).  

 
W kuluarach konferencji EUA w Barcelonie wyrażano pogląd, że kluczowe zmiany w 
Statucie EUA, zaproponowane przez EUA Board i EUA Council – mające jednak wielu 
oponentów w krajach Europy Północno-Zachodniej, a wymagające poparcia 2/3 głosujących – 
zostały uchwalone głównie dzięki zdecydowanemu poparciu licznie reprezentowanych 
rektorów polskich (oraz włoskich). 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest postrzegana jako atrakcyjny partner 
we współpracy międzynarodowej; mniej lub bardziej oficjalne oferty nawiązania bliższych 
kontaktów kierują do nas przedstawiciele wielu europejskich i pozaeuropejskich konferencji 
rektorów i innych organizacji. Ostatnio zainteresowanie współpracą z KRASP i polskimi 
uczelniami wykazuje konferencja rektorów chilijskich, a także instytucje rządowe Argentyny, 
Arabii Saudyjskiej i Egiptu. 
 
Rosnące znaczenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich znajduje także 
odzwierciedlenie w zwiększającej się liczbie zaproszeń kierowanych na ręce 
Przewodniczącego KRASP do zaangażowania się reprezentantów środowiska akademickiego 
w Polsce w prace międzynarodowych gremiów działających w obszarze szkolnictwa 
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wyższego i nauki, do udziału w delegacjach EUA oraz do występowania na różnego rodzaju 
międzynarodowych konferencjach, seminariach itp. 
 
 
8. Sprawy organizacyjne 
 
Biuro KRASP 
 
Bieżąca działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest prowadzona w 
oparciu o skromne zaplecze merytoryczne, organizacyjne i techniczne. Obsługę działalności 
Konferencji prowadzi Sekretarz Generalny oraz Biuro KRASP. Biuro ma strukturę 
rozproszoną. W kadencji 2005-2008 część Biura mieści się na Politechnice Wrocławskiej, a 
druga część, obsługująca przede wszystkim sprawy międzynarodowe, na Uniwersytecie 
Jagiellońskim; Sekretarz Generalny „urzęduje” na Politechnice Warszawskiej. Łącznie na 
rzecz obsługi KRASP pracują obecnie 4 osoby, zatrudnione w łącznym wymiarze 2.4 etatu. 
Niektóre czynności (obsługa finansowa, obsługa informatyczna itp.) realizowane są w formie 
zleceń.  
 
Biuro KRASP odpowiada od strony organizacyjnej i administracyjnej za właściwe warunki 
funkcjonowania Konferencji, przygotowuje i zapewnia (we współdziałaniu z lokalnymi 
organizatorami) obsługę posiedzeń organów kolegialnych – Zgromadzenia Plenarnego i 
Prezydium. Sekretarz Generalny wspomaga także prace merytoryczne organów KRASP oraz 
prowadzi dokumentację działalności (protokoły posiedzeń itp.). Pełna dokumentacja 
elektroniczna związana z pojedynczym posiedzeniem Prezydium KRASP, zawierająca 
dokumenty dotyczące okresu od poprzedniego posiedzenia Prezydium, obejmuje obecnie ok. 
200 plików. 
 
Do obowiązków pracowników Biura należy także dystrybucja materiałów, przygotowanie 
Informatora KRASP, utrzymywanie witryny internetowej KRASP, w tym opracowanie i 
utrzymywanie serwisu informacyjnego How to study in Poland in English oraz 
przygotowywanie innych materiałów informacyjnych.  
 
Istotną i pochłaniającą wiele czasu częścią działalności Sekretarza Generalnego i Biura jest 
realizowanie zadań związanych ze współpracą międzynarodową, w tym przede wszystkim 
wynikających z członkostwa KRASP w European University Association. Nie jest istotnym 
problemem selekcjonowanie, przetwarzanie i przekazywanie do uczelni członkowskich 
KRASP materiałów i informacji otrzymywanych z EUA (także informacji uzyskiwanych w 
wyniku uczestniczenia w posiedzeniach organów statutowych EUA). Problemem jest 
natomiast – przy obecnej obsadzie kadrowej Biura KRASP – zaspokajanie częstych próśb ze 
strony EUA o dostarczanie rozmaitych informacji na potrzeby przygotowania opracowań 
dotyczących szkolnictwa wyższego w Europie (opracowania takie mają charakter ogólny lub 
tematyczny – np. raport nt. statusu prawnego i autonomii uczelni, raport nt. finansowania 
szkolnictwa wyższego, raport nt. finansowania badań naukowych).  
 
Wraz ze wzrastającym zakresem działań i poziomem aktywności KRASP rośnie też liczba 
spraw załatwianych przez Biuro. Dobrze charakteryzuje tę tendencję liczba wiadomości 
przesłanych pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Generalnego (krasp@rekt.pw.edu.pl) w 
latach 2005-2008 (z pominięciem spamu): 2005 r. – 1315 wiadomości, 2006 r. – 2026 
wiadomości, 2007 r. – 1891 wiadomości, 2008 r. (do 25 maja) – 942 wiadomości. Liczba 
wiadomości wysłanych przez Sekretarza Generalnego KRASP w latach 2005-2008 wyniosła: 
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2005 r. – 996 wiadomości, 2006 r. – 1306 wiadomości, 2007 r. – 1182 wiadomości, 2008 r. 
(do 25 maja) – 684 wiadomości (dla porównania: w 2002 r., czyli na początku poprzedniej 
kadencji, otrzymano 409 wiadomości, a wysłano 224 wiadomości). 
 
Sytuacja finansowa 
 
W pierwszym roku kadencji 2005-2008 zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez 
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich były podobne jak w poprzedniej 
kadencji. Księgowość była prowadzona przez Kwesturę Politechniki Wrocławskiej, gdzie 
przekazano z Uniwersytetu Jagiellońskiego środki finansowe będące wynikiem rozliczenia 
działalności KRASP w kadencji 2002-2005. 
 
Sytuacja uległa zmianie z chwilą, gdy Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
stała się odrębnym podmiotem prawnym, tzn. 1 października 2006 r. Konferencja podpisała 
wówczas z trzema uczelniami – Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Jagiellońskim i 
Politechniką Warszawską – umowy na prowadzenie współpracy zapewniającej obsługę 
organizacyjną i administracyjną wyróżnionych obszarów działalności statutowej KRASP. W 
ramach tych umów realizowane są stałe i wynikające z bieżących potrzeb zadania 
Konferencji.  
 
Sytuację finansową KRASP obrazują następujące sprawozdania: bilans, rachunek wyników 
wraz z informacją opisową oraz sprawozdanie merytoryczne. Sprawozdania te są corocznie 
weryfikowane przez Komisję Rewizyjną KRASP i zatwierdzane w formie uchwały przez 
Zgromadzenie Plenarne. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania KRASP 
jako odrębnego podmiotu prawnego ww. sprawozdania są wysyłane do Urzędu Skarbowego i 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako organu nadzorującego działalność 
konferencji rektorów.  
 
Sumaryczne rozliczenie środków finansowych KRASP za lata 2005-07 oraz częściowo za rok 
2008 przedstawiono w załączniku 6.  
 
Oceniając przedstawione w załączniku 6 dane dotyczące 2008 r., należy wziąć pod uwagę to, 
że KRASP ma do uregulowania znaczne zobowiązania finansowe, wynikające m.in. z umów 
zawartych z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką 
Warszawską, których termin realizacji i zapłaty określono na 31 sierpnia 2008 r. (koniec 
kadencji). 
 
Dodatnie saldo finansowe na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych – mimo względnie 
niewysokich składek członkowskich, będących jedynym znaczącym źródłem finansowania – 
wynika z: 
- przyjętych zasad finansowania działalności, a zwłaszcza zasad finansowania organizacji 

posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium, przewidujących, że koszty delegacji 
rektorów pokrywają ich własne uczelnie, 

- skromnej obsady kadrowej Biura KRASP i kosztów z tym związanych.  
- wysokiej „ściągalności” składek, 
- oszczędnego i zapobiegliwego gospodarowania środkami. 
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9. Jubileusz i co dalej? 
 
Niemal rok temu, w dn. 7-9 czerwca 2007 r. obchodziliśmy jubileusz 10-lecia Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obchodziliśmy go w miejscu szczególnym – na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, właśnie tam, gdzie 7 czerwca 1997 r. powstała nasza 
Konferencja.  
 
Uroczystości jubileuszowe stały się okazją do refleksji – spojrzenia w przeszłość i przyszłość. 
Do przeszłości odnosiła się przygotowana specjalnie na tę okazję monografia autorstwa dra 
Adama Gałkowskiego pod tytułem Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
(1997-2007): Z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. 
 
Więcej uwagi poświęciliśmy jednak teraźniejszości i przyszłości. W deklaracji Misja KRASP 
w zmieniającym się świecie, którą podpisaliśmy i ogłosiliśmy podczas spotkania, 
przypomnieliśmy, że polskie środowisko akademickie służyło i nadal służy narodowi poprzez 
wytrwałą obronę i pielęgnację autonomii uniwersytetu; autonomia ta pozwala bowiem na 
utrwalanie wartości, które dla bytu narodu miały, mają i będą miały zasadnicze znaczenie. W 
dokumencie tym wymieniliśmy też wyzwania, przed którymi stoi środowisko akademickie: 
poprawa finansowania, stałe podnoszenie jakości nauczania i badań naukowych oraz 
internacjonalizacja. Realizacja tych celów musi iść w parze z dbałością o podnoszenie etosu 
środowiska, o czym mówi ogłoszony w trakcie uroczystości jubileuszowych Kodeks Dobre 
praktyki w szkołach wyższych. 
 
Jedenaście lat temu powstała „instytucja”, z początku o charakterze „klubu” w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, z czasem torująca sobie drogę do coraz większej samodzielności i 
społecznego poważania. Dziś jesteśmy podmiotem prawnym, z mocy ustawy powołanym do 
zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących środowiska akademickiego i 
naukowego, zobligowanym do opiniowania wszystkich dokumentów rządowych dotyczących 
spraw szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Mamy także ugruntowaną pozycję na forum 
międzynarodowym. Powstaje pytanie: Co dalej? 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich pełniła dotychczas przede wszystkim 
rolę opiniotwórczą i rolę taką powinna też spełniać w przyszłości. Konferencja nasza powinna 
jednak w coraz większym stopniu stawać się forum debaty o przyszłości. Chcemy być 
partnerem Rządu i Parlamentu w kreowaniu polityki edukacyjnej państwa, zwłaszcza w 
obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Chcemy także współpracować z innymi instytucjami i 
organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w tym także z 
organizacjami reprezentującymi studentów i doktorantów. 
 
W najbliższym czasie należy oczekiwać intensywnych prac nad opracowywaniem projektów 
legislacyjnych realizujących zamierzenia określone w przedłożonym przez Ministerstwo 
Projekcie założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego. Planowane 
jest też opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2015 roku. Deklarujemy 
gotowość udziału w realizacji tych przedsięwzięć. 
 
Będziemy nadal aktywnie działać na rzecz zapewnienia właściwych warunków rozwoju 
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, m.in. poprzez stymulowanie zainteresowania 
sprawami edukacji i nauki w społeczeństwie i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej 
informacji na temat naszych problemów. Wykorzystując pozycję KRASP w środowisku 
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międzynarodowym, będziemy promować polski system szkolnictwa wyższego i polskie 
uczelnie za granicą.  
 
Mamy dużo do zrobienia w zakresie uporządkowania wewnętrznych spraw Konferencji. 
Czeka nas debata nad kierunkiem i zakresem zmian w Statucie KRASP. Musimy też 
zaproponować i wdrożyć bardziej skuteczne mechanizmy funkcjonowania Konferencji.  
 
Dotychczasowa działalność KRASP opierała się w znacznej mierze na zaangażowaniu i 
wysiłku członków Prezydium – z trudem godzących obowiązki wynikające ze sprawowania 
funkcji rektora z działalnością na rzecz Konferencji. Ponadto, działalność ta prowadzona była 
w oparciu o skromne zaplecze organizacyjne i techniczne. W szczególności, stan zatrudnienia 
w Biurze KRASP pozostawał w wyraźnej dysproporcji do zakresu realizowanych zadań (dla 
porównania, liczba osób zatrudnionych w sekretariatach konferencji rektorów innych krajów 
wynosi: Niemcy – ok. 80, W. Brytania – ok. 50, Dania – 10, Austria – 8, Szwajcaria – 4).  
 
Taki sposób funkcjonowania stwarza rozliczne problemy, zarówno na forum krajowym, jak i 
międzynarodowym. Nie jesteśmy w stanie dostatecznie szybko i skutecznie obsługiwać 
strumienia spraw kierowanych do KRASP przez różne instytucje, organizacje, a często 
również indywidualnych członków społeczności akademickiej. Także wzmożone 
zainteresowanie kontaktami z KRASP ze strony organizacji reprezentujących środowisko 
akademickie w innych krajach, zrozumiałe ze względu na wielkość naszego kraju i potencjał 
polskich uczelni, napotyka na poważną barierę braku „mocy przerobowej”, niezbędnej do 
wypełnienia deklaracji dobrej woli konkretnymi działaniami. W efekcie interesujące oferty 
współpracy nie są właściwie wykorzystane, a ponadto cierpi na tym prestiż Konferencji. 
 
Rozwiązania wymaga również problem zaplecza technicznego działalności KRASP. 
Zapewnienie lokalu, wyposażenia oraz wsparcia ze strony służb administracyjnych nie 
powinno – jak dotychczas – spadać na barki uczelni, której rektor pełni funkcję 
Przewodniczącego KRASP, oraz uczelni, w których działają osoby pracujące na rzecz Biura 
KRASP. Na początku następnej kadencji część posiadanych przez Konferencję środków 
finansowych mogłaby zostać przeznaczona na organizację Biura KRASP. W sytuacji gdy 
KRASP stał się odrębnym podmiotem prawnym szczególnie ważne jest, aby dokumentacja 
przechowywana była w jednym miejscu, a nie przenoszona w zależności od „siedziby” 
Przewodniczącego Konferencji; zmiany lokalizacji wymagają bowiem stale nowych 
czynności w urzędach państwowych i wprowadzają niepotrzebne „stany przejściowe” w 
działalności Konferencji. 
 
Pozostają jednak pytania o charakterze zasadniczym: Jak najlepiej realizować naszą misję? Co 
powinno stanowić istotę naszej codziennej działalności? Dylemat, który mamy, można 
sformułować następująco: Czy w swojej działalności Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich powinna dbać przede wszystkim o rozwój systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki w Polsce oraz o jego promocję za granicą (innymi słowy, czy ma realizować zbiorowy 
interes środowiska), czy też raczej skupić się przede wszystkim na świadczeniu „usług” dla 
uczelni członkowskich? Dylemat ten jest realny, bowiem pogodzenie stale rosnącej 
aktywności w obu tych sferach będzie – wobec ograniczonych zasobów finansowych i 
kadrowych Konferencji – coraz trudniejsze. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma ścisły związek z 
odpowiedzią na inne kluczowe pytanie: Czy i w jakim stopniu Konferencja powinna 
wykorzystywać pozycję, doświadczenie i możliwości twórcze byłych rektorów, tych zwłaszcza, 
którzy aktywnie działali w ramach KRASP? 
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Odpowiedź na postawione pytania nie jest prosta. Wydaje się, że warto zainicjować publiczną 
debatę na ten temat. Jest oczywiste, że decydujące znaczenie będą w niej miały opinie 
najbardziej zainteresowanych – rektorów i innych przedstawicieli uczelni członkowskich 
KRASP, ale wsłuchiwać się też będziemy uważnie w głosy docierające spoza środowiska 
szkół akademickich. 
 
 
czerwiec 2008 r.  
 
 
 
 
 Przewodniczący KRASP 
 prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty 
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załącznik 1  
 
 
 

Prezydium KRASP 
 
 
Przewodniczący KRASP 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty 
Rektor Politechniki Wrocławskiej 
 

Wiceprzewodniczący KRASP 

prof. dr hab. Tomasz Borecki 
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

prof. dr hab. Karol Musioł 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

Honorowy Przewodniczący KRASP 

prof. dr hab. Franciszek Ziejka 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005 
 

Członkowie  

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow 
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
Przewodnicząca Komisji ds. Ekonomicznych 

prof. dr hab. Jan Górski 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych 

prof. dr hab. Witold Jurek 
Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych 

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński 
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
w Warszawie 
Przewodniczący Tymczasowej Konferencji Rektorów Szkół Niepublicznych 

prof. dr hab. inż. Jan Krysiński 
Rektor Politechniki Łódzkiej 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik 
Rektor Politechniki Warszawskiej 
Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji Uczelni 

prof. dr hab. Stanisław Lorenc 
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 
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gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski 
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
w latach 2002-2007 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki 

prof. dr hab. Henryk Sozański 
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego 

prof. dr hab. Tadeusz Szulc (członek Prezydium od 2006) 
Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1996-2002 
Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej – Zespołu Bolońskiego 

prof. Lech Śliwonik 
Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych 

prof. dr hab. Zdzisław Targoński 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych 

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 
Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002 
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 

prof. dr hab. Henryk Żaliński 
Rektor Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych 

prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki (członek stowarzyszony Prezydium 2005-2007) 
Rektor Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w latach 1998-2007 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (2005-2007) 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa (członek stowarzyszony Prezydium 2007-2008) 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (2005-2007) 
 

W pracach Prezydium KRASP brali udział z głosem doradczym 

prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński 
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski 
Politechnika Warszawska 
Sekretarz Generalny KRASP 
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Komisje stałe KRASP 
 
 

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
 
Przewodniczący 

 
prof. Jerzy Woźnicki - Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002 

 
Członkowie 

 
prof. Adam Budnikowski - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (członek 

Komisji od 2006) 
prof. Andrzej Jamiołkowski - Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
prof. Zygmunt Kitowski - Rektor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

w Gdyni w latach 2002-2007 
prof. Andrzej Lewiński - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
prof. Janusz Rachoń - Rektor Politechniki Gdańskiej 
prof. Tadeusz Rychlewski - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu 
prof. Tadeusz Szulc - Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1996-2002 
prof. Lech Śliwonik - Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie 
prof. Zdzisław Targoński - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
prof. Tomasz Winnicki - Rektor Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w latach 1998-2007 
prof. Jan Wojtyła - Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach w latach 1996-2002 

(rezygnacja w 2006) 
prof. Mirosław Zdanowski - Rektor Akademii Finansów w Warszawie 
prof. Henryk Żaliński - Rektor Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie 
 
 

Komisja ds. Nauki 
 
Przewodniczący 

 
prof. Bogusław Smólski - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie w latach 2002-2007 
 

Członkowie 
 
prof. Andrzej Eliasz - Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 
prof. Bogusław Fiedor - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
prof. Adam Frączek - Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 

Warszawie 
prof. Roman Kaliszan - Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku 
prof. Tadeusz Koszczyc - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
prof. Jan Pamuła - Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
prof. Wiesław Puś - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
prof. Janusz Rachoń - Rektor Politechniki Gdańskiej 
prof. Erwin Wąsowicz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
prof. Wojciech Zieliński - Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
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Komisja ds. Ekonomicznych 
 
Przewodnicząca 

 
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Członkowie 

 
prof. Witold Jurek - Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
prof. Andrzej K. Koźmiński - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 

L. Koźmińskiego w Warszawie 
prof. Grzegorz Kurzyński - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu 
prof. Leszek Pączek - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. Regina Renz - Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 
prof. Henryk Sozański - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie 
prof. Antoni Tajduś - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie 
prof. Janusz Żmija - Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

 
 

Komisja ds. Informatyzacji Uczelni 
 
Przewodniczący 

 
prof. Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej 

 
Członkowie 

 
prof. Janusz Berdowski - Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
prof. Jan Dawidowski - Rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie 
prof. Witold Jurek - Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
prof. Wiesław A. Kamiński - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
prof. Adam Koseski - Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w 

Pułtusku 
prof. Tomasz Krzyżyński - Rektor Politechniki Koszalińskiej 
prof. Stanisław Moryto - Rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
prof. Leszek Pączek - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. Bogusław Smólski - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 

Dąbrowskiego w latach 2002-2007 
prof. Henryk Sozański - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie 
prof. Antoni Tajduś - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie 
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Komisja ds. Dydaktyki 
 
Przewodniczący 

 
prof. Jan Krysiński - Rektor Politechniki Łódzkiej 

 
Członkowie 

 
prof. Antoni Wierzbiński - Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi 
prof. Janusz Janeczek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
prof. Józef Bergier - Rektor PWSZ w Białej Podlaskiej  
prof. Janusz Zdebski - Rektor AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 
  

Komisja Akredytacyjna – Zespół Boloński 
 
Przewodniczący 

 
prof. dr hab. Tadeusz Szulc - Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1996-2002 
 

Członkowie 
 

prof. Ewa Chmielecka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Sekretarz Komisji 
Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

prof. Stanisław Chwirot - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przewodniczący 
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (do 2006) 

prof. Maciej Gembicki - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Przewodniczący Komisji 
Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych 

prof. Edward Jezierski - Politechnika Łódzka 
prof. Grzegorz Kurzyński - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu, Przewodniczący Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych 
prof. Sławomir Podlaski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych 
prof. Marek Ratajczak - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 
dr Tomasz Saryusz-Wolski - Politechnika Łódzka 
prof. Michał Śliwa - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
prof. Jerzy Świątek - Politechnika Wrocławska, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej 

Uczelni Technicznych 
prof. Zbigniew Walczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Przewodniczący 

Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
prof. Marek Wąsowicz - Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji 

Akredytacyjnej (od 2006) 
prof. Stanisław Żak - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 

Krakowie, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Akademii Wychowania 
Fizycznego 
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Komisja Rewizyjna KRASP 
 
Przewodniczący 

 
prof. Wiesław A. Kamiński - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
Wiceprzewodnicząca - Sekretarz 

 
prof. Ewa Małecka-Tendera - Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 
Członkowie 

 
prof. Ryszard Borowiecki - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
ks prof. Jan Dyduch - Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
prof. Józef Gawlik - Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
prof. Zbigniew Skinder - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i 

Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
ks. prof. Stanisław Wilk - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II 
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załącznik 2 
 
 

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP 

 
nr(a) termin organizator goście(b) 
13(c) 24.09.2005 SGGW T. Szulc 
14 14.11.2005 Politechnika Wrocławska M, Seweryński, T. Szulc 
15 12-13.05.2006 Uniwersytet Gdański, AWFiS 

w Gdańsku, Akademia 
Morska w Gdyni 

S. Jurga, K. Kurzydłowski,  
O. Gajl, J. Lipkowski,  
T. Lubińska, J. Sadlak 

16(d) 12-13.10.2006 SGH G. Winckler, M, Seweryński,  
S. Jurga, K. Kurzydłowski,  
A. Legocki, M. Szulczewski 

17 26-27.04.2007 UAM S. Jurga, M. Szulczewski,  
M. Legutko 

17a(e) 7-8.06.2007 UJ G. Winckler, A. Klarkowski,  
M. Seweryński, S. Jurga,  
K. Modzelewski, A. Białas,  
J. Malec, P. Gaehtgens, J. Hron 

18 22-23.11.2007 SGGW S. Jurga, T. Nowakowski,  
M. Szulczewski, J. Malec 

19 5-6.06.2008 Politechnika Koszalińska B. Kudrycka, Z. Marciniak,  
J. Malec (f) 

(a)  kolejne posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego numerowane są od początku istnienia KRASP 
(b)  w większości posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego uczestniczyli także Przewodniczący RGSW – J. 

Błażejowski i Przewodniczący PKA – Z. Marciniak, a także Przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz 
Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

(c)  posiedzenie nadzwyczajne, poświęcone przede wszystkim uchwaleniu Statutu KRASP zgodnego z zapisami 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

(d) jedna z sesji obrad odbyła się z udziałem Prezydenta EUA – prof. G. Wincklera i prowadzona była w jęz. 
angielskim 

(e)  posiedzenie nadzwyczajne związane z jubileuszem 10-lecia KRASP 
(f)  wymienione osoby potwierdziły przyjęcie zaproszenia 
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Posiedzenia Prezydium KRASP 

 
nr(a) termin organizator goście(b) 
1 3-4.09.2005 SGGW (Rogów) M. Sawicki, T. Szulc 
2(c) 13.11.2005 Politechnika Wrocławska M. Seweryński, T. Szulc,  

J. Langer, M. Szulczewski 
3(d) 12.01.2006 WAT S. Jurga, M. Szulczewski,  

H. Górecki 
4 24.03.2006 Fundacja Rektorów Polskich K. Kurzydłowski,  

M. Szulczewski, J. Lipkowski 
5 11.05.2006 Uniwersytet Gdański (Leźno) S. Jurga, J. Lipkowski 
6 28.09.2006 Akademia Rolnicza we 

Wrocławiu 
S. Jurga 

7(e) 11-12.10.2006 SGH G. Winckler, M. Szulczewski 
8(f) 11-12.01.2007 PWSFTiT w Łodzi  M. Seweryński, S. Jurga,  

T. Merta, W. Stec 
9(g) 23.03.2007 Akademia Rolnicza w 

Krakowie (Krynica) 
 

10(h) 25.04.2007 UAM S. Jurga 
11 8.09.2007 SGGW (Rogów) M. Seweryński, S. Jurga 
12 20.10.2007 KUL  
13 21.11.2007 SGGW B. Kudrycka 
14 18.01.2008 Politechnika Łódzka B. Kudrycka 
15(i) 11-12.04.2008 Politechnika Wrocławska G. Prawelska-Skrzypek 
16(j) 15-16.05.2008 AWF w Warszawie,  

PAN (Jabłonna) 
J. Duszyński 

17 4.06.2008 Politechnika Koszalińska  
(a)  kolejne posiedzenia Prezydium numerowane są od początku kadencji 2005-2008 
(b)  oprócz wymienionych osób częstymi gośćmi Prezydium byli Przewodniczący RGSW – J. Błażejowski oraz 

Przewodniczący PKA – Z. Marciniak 
(c)  posiedzenie Prezydium KRASP w połączeniu ze wspólnym posiedzeniem Prezydiów PAN i KRASP 
(d) także wspólne posiedzenie Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
(e) jedna z sesji obrad odbyła się z udziałem Prezydenta EUA – prof. G. Wincklera i prowadzona była w jęz. 

angielskim 
(f) także wspólne posiedzenie Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych 
(g) posiedzenie ad-hoc w związku ze Szkołą Zimową Fundacji Rektorów Polskich 
(h)  posiedzenie Prezydium KRASP w połączeniu ze wspólnym posiedzeniem Prezydiów PAN i KRASP 
(i)  jedna z sesji odbyła się z udziałem reprezentantów konferencji rektorów 6 krajów Europy Środkowej 
(j)  posiedzenie Prezydium KRASP w połączeniu ze wspólnym posiedzeniem Prezydiów PAN i KRASP 
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Inne wydarzenia krajowe 
 
- 26 sierpnia 2005 r., Warszawa (Pałac Prezydencki): spotkanie delegacji KRASP z Prezydentem 

RP, Aleksandrem Kwaśniewskim w związku z uchwaleniem ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

- 2 czerwca 2006 r., Warszawa (Kancelaria Premiera): spotkanie delegacji Prezydium KRASP z 
Premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem w sprawie propozycji zmian ustawowych 
zakładających zlikwidowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów 

- 8 czerwca 2006 r., Warszawa (Pałac Prezydencki): spotkanie grona rektorów – członków 
Prezydium KRASP oraz innych przedstawicieli środowisk twórczych z Prezydentem RP – 
Lechem Kaczyńskim w sprawie propozycji zmian ustawowych zakładających zlikwidowanie 50-
procentowych kosztów uzyskania przychodów 

- 30 czerwca 2006 r., Warszawa (Kancelaria Premiera): spotkanie delegacji Prezydium KRASP z 
Premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem w sprawie propozycji zmian ustawowych 
zakładających zlikwidowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów  

- 7 listopada 2006 r., Warszawa (UW): udział rektorów-członków KRASP w spotkaniu 
przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z Premierem Jarosławem Kaczyńskim, 
poświęconemu problemom rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce 

- 26 marca 2007 r., Warszawa (Pałac Prezydencki): spotkanie Przewodniczącego KRASP z 
Prezydentem RP – Lechem Kaczyńskim; przekazanie przez Przewodniczącego KRASP pisma w 
sprawie tzw. ustawy lustracyjnej 

- 20 kwietnia 2007 r., Warszawa (Pałac Prezydencki): spotkanie Prezydium KRASP z Prezydentem 
RP – Lechem Kaczyńskim poświęcone sytuacji w środowisku akademickim w związku z 
realizacją tzw. ustawy lustracyjnej (w spotkaniu – obok członków Prezydium KRASP – 
środowisko akademickie reprezentowali: Prezes PAN, Prezes PAU oraz Przewodniczący 
KRZaSP) 

- 3 października 2007 r., Warszawa: udział rektorów-członków KRASP w spotkaniu 
przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z Premierem Jarosławem Kaczyńskim, 
poświęconemu problemom rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce  

- 28 stycznia 2008 r., Warszawa (Kancelaria Premiera): spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – 
przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z udziałem przedstawicieli Prezydium 
KRASP z Premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące głównych problemów środowiska 
akademickiego i naukowego 

- 19 lutego 2008 r., Warszawa (Pałac Prezydencki): inauguracyjne posiedzenie z udziałem 
Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego powołanej przez Prezydenta Rady ds. Edukacji i Badań 
Naukowych (w skład Rady wchodzi 17 osób, z czego 12 stanowią Rektorzy – członkowie 
KRASP) 

- 16 kwietnia 2008 r., Warszawa (Kancelaria Premiera): udział rektorów-członków KRASP w 
spotkaniu przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z Premierem Donaldem 
Tuskiem i kierownictwem MNiSW, poświęconemu prezentacji założeń reformy systemu nauki i 
szkolnictwa wyższego 

 



 45

 
 

Konferencje międzynarodowe współorganizowane przez KRASP 
 
- 13-17 września 2005 r., Uniwersytet Jagielloński: doroczna konferencja European Association for 

International Education (EAIE) 
- 2-3 czerwca 2006 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie: konferencja East 

European University Network (EEUN) 
- 24-27 października 2007 r., Politechnika Wrocławska: konferencja tematyczna European 

University Association, poprzedzona posiedzeniami EUA Board, EUA Council oraz EUA General 
Assembly  

- 2-4 kwietnia 2008 r., Uniwersytet Jagielloński: konferencja International Conference on Higher 
Education Marketing 2008 „Marketising, Marketing and Higher Education” 

- 16-18 kwietnia 2008 r., Uniwersytet Warszawski: konferencja Poland International Education 
Warsaw Conference 
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załącznik 3 
 

 
Dokumenty 

 
 
Lista dokumentów obejmuje dokumenty (uchwały, stanowiska, deklaracje) Zgromadzenia Plenarnego 
KRASP oraz Prezydium KRASP. Zawiera także dokumenty przyjęte podczas wspólnych posiedzeń 
Prezydium KRASP i Prezydium PAN. Lista nie obejmuje dokumentów przyjętych w okresie od 4 
czerwca 2008 r. do końca kadencji. 
 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 3-4 września 2005 r. 
 
- Uchwała w związku z uchwaleniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dokument nr 1/IV) 
- Stanowisko w sprawie współpracy KRASP z Państwową Komisją Akredytacyjną (dokument nr 

2/IV) 
- Uchwała w sprawie priorytetowych obszarów działania KRASP w kadencji 2005-2008 (dokument 

nr 3/IV) 
- Uchwała w sprawie rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/07 (dokument nr 4/IV) 
- Stanowisko w związku z prośbą Ministra Edukacji Narodowej o opinię w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do odwołania rektora PWSZ w Jarosławiu (dokument nr 5/IV) 
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 24 września 2005 r. 
 
- Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu KRASP (dokument nr 6/IV) 
- Uchwała w sprawie statusu KRASP (dokument nr 7/IV) 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 13 listopada 2005 r. 
 
- Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej KRASP (dokument nr 8/IV) 
- Uchwała w sprawie udostępniania prac doktorskich (dokument nr 9/IV) 
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 14 listopada 2005 r. 
 
- Uchwała w sprawie nadania priorytetu rozwojowi edukacji i nauki (dokument nr 10/IV) 
- Uchwała w sprawie zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych (dokument nr 11/IV) 
- Uchwała w sprawie egzaminu maturalnego z matematyki (dokument nr 12/IV) 
- Uchwała w sprawie zmian w Statucie KRASP (dokument nr 13/IV) 
 
Dokument Prezydium KRASP z dn. 15 grudnia 2005 r. 

 
- Uchwała w sprawie inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego (dokument nr 

14/IV); uchwała przyjęta w trybie korespondencyjnym 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 12 stycznia 2006 r. 

 
- Uchwała w sprawie informatyzacji uczelni (dokument nr 15/IV) 
- Uchwała w sprawie poparcia idei powołania Ogólnopolskiej Sieci Uczelni Wolnych od 

Uzależnień (dokument nr 16/IV) 
 
Dokument Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dn. 2 marca 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie prowadzenia badań naukowych nad genetycznie zmodyfikowanymi 

organizmami 
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Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 24 marca 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie wspierania studentów białoruskich (dokument nr 17/IV) 
- Uchwała w sprawie doskonalenia formuły egzaminów maturalnych oraz systemu rekrutacji na 

studia (dokument nr 18/IV) 
- Uchwała w sprawie prac nad standardami kształcenia (dokument nr 19/IV) 
- Uchwała w sprawie wspierania samorządności doktorantów (dokument nr 20/IV) 
- Uchwała w sprawie nadania Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego 

w Katowicach statusu uczelni członkowskiej KRASP (dokument nr 21/IV) 
- Uchwała w sprawie nadania Collegium Civitas statusu uczelni członkowskiej KRASP (dokument 

nr 22/IV) 
- Uchwała w sprawie zasad prezentowania stanowiska KRASP (dokument nr 23/IV) 
- Uchwała w sprawie wspierania edukacji technicznej (dokument nr 24/IV) 
 
Dokument Prezydium KRASP z dn. 11 maja 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie założeń do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych (dokument 

nr 25/IV) 
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 12-13 maja 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie proponowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(dokument nr 26/IV) 
- Uchwała w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu 

pracowników naukowych (dokument nr 27/IV) 
- Uchwała w sprawie otwarcia konta bankowego KRASP (dokument nr 28/IV) 
- Uchwała w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych (dokument nr 29/IV) 
 
Dokument Prezydium KRASP z dn. 20 czerwca 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie konieczności zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego (dokument nr 

30/IV); uchwała przyjęta w trybie korespondencyjnym 
 
Dokument Prezydium KRASP z dn. 18 września 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie potrzeby prorozwojowego finansowania szkolnictwa wyższego (dokument nr 

31/IV); uchwała przyjęta w trybie korespondencyjnym 
  
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 28 września 2006 r. 
 
- Stanowisko w sprawie zmian dotyczących egzaminu maturalnego (dokument nr 32/IV) 
- Uchwała w sprawie nadania Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej we Wrocławiu statusu uczelni członkowskiej KRASP (dokument nr 33/IV) 
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 12-13 października 2006 r. 
 
- Uchwała w sprawie oceny działalności Prezydium KRASP (dokument nr 34/IV) 
- Uchwała w sprawie zmian w Statucie KRASP (dokument nr 35/IV) 
 

Ponadto Zgromadzenie przyjęło List otwarty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
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Dokument Prezydium KRASP z dn. 12 stycznia 2007 r. 
 
- Stanowisko w sprawie decyzji MON dotyczących Wojskowej Akademii Technicznej (dokument 

nr 36/IV) 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 23 marca 2007 r. 
 
- Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie (dokument nr 37/IV) 
- Uchwała w sprawie wpływu na środowisko akademickie obniżającej się jakości aktów prawnych, 

a także kwestionowania zasad państwa prawnego (dokument nr 38/IV) 
- Uchwała w sprawie „Założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym”, 

(dokument nr 39/IV) 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 25 kwietnia 2007 r. 
 
- Uchwała w sprawie przyjęcia projektu budżetu KRASP na 2007 r. (dokument nr 40/IV)  
 
Dokumenty wspólnego posiedzenia Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dn. 26 kwietnia 2007 r. 
 
- Deklaracja w sprawie zasad reformowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego 
- Stanowisko w sprawie modelu awansu naukowego w Polsce 
 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 26-27 kwietnia 2007 r. 
 
- Uchwała w sprawie kształtowania Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (dokument nr 

41/IV) 
- Uchwała w sprawie powszechnego dostępu do publikacji naukowych (dokument nr 42/IV) 
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 

KRASP za rok 2006 (dokument nr 43/IV) 
- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP (dokument nr 44/IV) 
- Uchwała w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego 

(dokument nr 45/IV) 
- Uchwała w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych (dokument nr 46/IV) 

 
Dokumenty przyjęte przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dn. 26-27 kwietnia 2007 r., ogłoszone 
podczas obchodów jubileuszu 10-lecia KRASP w dn. 8 czerwca 2007 r. 

 
- Przesłanie z okazji jubileuszu 750-lecia lokacji miasta Krakowa 
- Deklaracja „Misja KRASP w zmieniającym się świecie” 
- Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” 
 
Dokument Prezydium KRASP z dn. 2 lipca 2007 r. 
 
- Uchwała w sprawie poparcia stanowiska Prezydium PAN w sprawie zerowej stawki VAT na 

książki i czasopisma specjalistyczne (dokument nr 47/IV); uchwała przyjęta w trybie 
korespondencyjnym 

 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 8 września 2007 r. 
 
- Uchwała w sprawie nadania Szkole Głównej Służby Pożarniczej statusu uczelni stowarzyszonej 

KRASP (dokument nr 48/IV) 
- Uchwała w sprawie poparcia dla działań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dokument nr 

49/IV) 
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Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 20 października 2007 r. 
 
- Uchwała w sprawie powołania Komitetu Dobrych Praktyk w Uczelniach Akademickich 

(dokument nr 50/IV)  
- Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej KRASP (dokument nr 51/IV)  
- Uchwała w sprawie siedziby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dokument nr 52/IV)  
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 21 listopada 2007 r. 
 
- Uchwała w sprawie poparcia stanowiska European University Association (EUA) dotyczącego 

dokumentu Komisji Europejskiej „The European Research Area: New Perspectives” (dokument 
nr 53/IV) 

- Uchwała w sprawie dobrych praktyk w procedurach wyboru władz akademickich (dokument nr 
54/IV) 

 
Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dn. 22-23 listopada 2007 r. 
 
- Stanowisko w sprawie aktywizacji działań na rzecz wspierania rozwoju i doskonalenia jakości 

kształcenia doktorantów (dokument nr 55/IV) 
- Stanowisko w sprawie problemów artystycznych kierunków studiów (dokument nr 56/IV) 
- Uchwała w sprawie informatyzacji uczelni (dokument nr 57/IV) 
 
Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 18 stycznia 2008 r. 
 
- Uchwała w sprawie w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce 

(dokument nr 58/IV) 
- Uchwała w sprawie rozwoju kształcenia ustawicznego (dokument nr 59/IV) 
- Uchwała w sprawie uznawania przedmiotów zaliczonych przez studentów w ramach realizacji 

programów wymiany międzynarodowej (dokument nr 60/IV) 
- Stanowisko w sprawie rekrutacji na studia laureatów olimpiad i konkursów (dokument nr 61/IV) 
- Uchwała w sprawie finansowania działalności akademickich rozgłośni radiowych (dokument nr 

62/IV) 
- Uchwała w sprawie przyjęcia projektu budżetu KRASP na 2008 r. (dokument nr 63/IV) 
- Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w 

Warszawie statusu uczelni członkowskiej KRASP (dokument nr 64/IV) 
 

Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 11-12 kwietnia 2008 r. 
 
- Stanowisko w sprawie modelu kształcenia doktorantów (dokument nr 65/IV) 
- Stanowisko w sprawie kwalifikowalności podatku VAT (dokument nr 66/IV) 
- Stanowisko w sprawie potrzeby określenia zasad gospodarowania mieniem uczelni (dokument nr 

67/IV) 
 
Dokumenty wspólnego posiedzenia Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dn. 15 maja 2008 r. 
 
- Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN w sprawie Projektu założeń reformy systemu 

nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego, 
- Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN w sprawie drogi awansu naukowego. 
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Dokumenty Prezydium KRASP z dn. 16 maja 2008 r. 
  
- Stanowisko w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa 

Wyższego (dokument nr 68/IV) 
- Stanowisko w sprawie Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku (dokument nr 69/IV) 
- Stanowisko w sprawie przyszłości Procesu Bolońskiego oraz projektu OECD badania efektów 

kształcenia w szkolnictwie wyższym (dokument nr 70/IV) 
- Uchwała w sprawie braku decyzji dotyczącej dotacji budżetowej dla szkół wyższych na 2008 r. 

(dokument nr 71/IV) 
- Uchwała w sprawie nadania Krakowskiej Szkole Wyższej im. A.F. Modrzewskiego statusu 

uczelni członkowskiej KRASP (dokument nr 72/IV) 
- Uchwała w sprawie przystąpienia KRASP do Europejskiego Ugrupowania Współpracy 

Terytorialnej – Sieci Agencji Akredytacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej (dokument nr 
73/IV) 
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załącznik 4 
 

 
Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych 

(przekazane do dn. 26 maja 2008 r.) 
 
 
oznaczenia: 
 
MEiN Ministerstwo (Minister) Edukacji i Nauki 
MEN Ministerstwo (Minister) Edukacji Narodowej 
MNiSW Ministerstwo (Minister) Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
KOiL Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP 
KD Komisja ds. Dydaktyki KRASP 
KE Komisja ds. Ekonomicznych KRASP 
KN Komisja ds. Nauki KRASP 
KA-ZB Komisja Akredytacyjna – Zespół Boloński KRASP 
 
 
  

 
opiniowany akt legislacyjny (projekt) 

 
instytucja 

zwracająca się 
o opinię 

 
data 

przekazania 
opinii 

komisja 
przygoto-

wująca 
projekt 
opinii 

1 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie nostryfikacji 
dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za 
granicą 

MEiN 08.12.2005 KOiL 

2 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu 
udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków 
uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, 
wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich 
wydawanie 

MEN 08.12.2005 KOiL 

3 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

Sejm RP 08.12.2005 KOiL 

4 Poselski projekt ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego "Uniwersytet Gdański – Kampus Bałtycki" 

Sejmu RP 08.12.2005 KOiL 

5 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu obsługi 
administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego … 

MEiN 12.02.2006 KOiL 

6 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie zakresu danych i 
informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i 
wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami 
postępowania opiniodawczego 

MEiN 12.02.2006 KOiL 

7 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych 
warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium 
ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia sportowe 

MEiN 12.02.2006 KOiL 

8 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakim 
muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w 
uczelniach publicznych i niepublicznych niespełniających 
wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

MEiN 17.03.2006 KOiL 

9 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie nazw kierunków 
studiów 

MEiN 17.03.2006 KOiL 
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opiniowany akt legislacyjny (projekt) 

 
instytucja 

zwracająca się 
o opinię 

 
data 

przekazania 
opinii 

komisja 
przygoto-

wująca 
projekt 
opinii 

10 Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym 
uczelniom akademickim 

MEiN 10.05.2006 KOiL 

11 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakie 
muszą spełnić jednostki podstawowe uczelni, aby prowadzić 
studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

MEiN 10.05.2006 KOiL 

12 Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego

10.05.2006 KOiL 

13 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie zmiany nazwy 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu 

MEiN 10.05.2006 KOiL 

14 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie maksymalnej 
wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia w roku akademickim 2006/2007 

MEiN 10.05.2006 KOiL 

15 Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakie 
powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza 
oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej … 

MNiSW 13.06.2006 KOiL 

16 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie stawek oraz 
szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przedmiotowych do podręczników akademickich 

MNiSW 13.06.2006 KOiL 

17 Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania w 
przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora 

MNiSW 13.06.2006 KOiL 

18 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru oraz trybu 
wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi 
akademickiemu 

MNiSW 11.07.2006 KOiL 

19 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 
studentów 

MNiSW 21.08.2006 KOiL 

20 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu 
organizowania, prowadzenia i odbywania studiów 
doktoranckich w placówkach naukowych oraz przyznawania 
stypendiów osobom odbywającym te studia 

MNiSW 29.08.2006 KOiL 

21 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego 
trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni 

MNiSW 29.08.2006 KOiL 

22 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
zmieniającego rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w 
sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru 

MNiSW 15.09.2006 KOiL 

23 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie okresów pracy i 
innych okresów uprawniających pracowników uczelni do 
nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania 

MNiSW 29.08.2006 KOiL 

24 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu 
przenoszenia osiągnięć studenta 

MNiSW 07.09.2006 KOiL 

25 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji 
przebiegu studiów 

MNiSW 07.09.2006 KOiL 

26 Projekt Zarządzenia MNiSW w sprawie powołania Rady ds. 
Procesu Bolońskiego 

MNiSW 04.09.2006 KOiL 

27 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków, jakie 
muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mógłby być 
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość 

MNiSW 04.09.2006 KOiL 
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opiniowany akt legislacyjny (projekt) 

 
instytucja 

zwracająca się 
o opinię 

 
data 

przekazania 
opinii 

komisja 
przygoto-

wująca 
projekt 
opinii 

28 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania 
o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego 
urlopu dla poratowania zdrowia 

Ministerstwo 
Zdrowia 

07.09.2006 KOiL 

29 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie określenia wzoru 
zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu 
cudzoziemca na studia 

MNiSW 07.09.2006 KOiL 

30 Projekt rozporządzenia MEN, zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

MEN 10.08.2006 KD 

31 Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju MNiSW 04.09.2006 KN 
32 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania 

nauki 
MNiSW 04.09.2006 KN 

33 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków 
kierowania osób za granicę w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień 
tych osób 

MNiSW 15.09.2006 KOiL 

34 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i 
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych 

MNiSW 15.09.2006 KOiL 

35 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający 
rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych 
komendantów uzupełnień o osobach podlegających 
obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania 
przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne 
zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony 

Ministerstwo 
Obrony 
Narodowej 

27.09.2006 KOiL 

36 Projekt rozporządzenie MNiSW w sprawie stypendiów dla 
cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju 
swojego zamieszkania 

MNiSW 27.09.2006 KOiL 

37 Projekt rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych 
zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania 
kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu 
rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od 
kredytów studenckich 

MNiSW 10.10.2006 KOiL 

38 Projekt rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych 
warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej 
podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego 
ośrodka dydaktycznego uczelni 

MNiSW 10.10.2006 KOiL 

39 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 
nauczycieli akademickich 

MNiSW 23.10.2006 KOiL 

40 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego nauczycieli akademickich 

MNiSW 10.10.2006 KOiL 

41 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 
doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne 
uczelni 

MNiSW 25.10.2006 KOiL,  
KA-ZB, 
KN 

42 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 
publicznych 

MNiSW 31.10.2006 KE 
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43 Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa 
wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo Wyższe do projektu 
ustawy budżetowej na rok 2007 

MNiSW 31.10.2006 KE 

44 Projekt rozporządzenia MEN, zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół z uzasadnieniem 

MEN 06.11.2006 KD 

45 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie zasad podziału 
dotacji budżetu państwa dla uczelni publicznych i 
niepublicznych 

MNiSW 30.11.2006 KE 

46 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie wskaźników 
kosztochłonności poszczególnych kierunków, 
makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów 
stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w 
poszczególnych dziedzinach nauki 

MNiSW 30.11.2006 KE 

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

MNiSW 30.11.2006 KE 

48 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków 
uczelni niepublicznych … 

MNiSW 12.12.2006 KOiL 

49 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w uczelniach 

MNiSW 20.12.2006 KOiL 

50 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i ustawy o finansach publicznych 

Sejm RP 14.02.2007 KOiL 

51 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 
Rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i 
placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" 

MEN 22.01.2007 KD 

52 Projekt Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
dotyczący komitetów monitorujących 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego

22.03.2007 KOiL 

53 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie maksymalnej 
wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia w roku akademickim 2007/2008 

MNiSW 04.04.2007 KOiL 

54 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie zasad zawierania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów 
określających zasady korzystania ze środków Funduszu 
Pożyczek i Kredytów Studenckich 

MNiSW 04.04.2007 KOiL 

55 Projekt ustawy w sprawie utworzenia Uniwersytetu Obrony 
Narodowej 

Ministerstwo 
Obrony 
Narodowej 

26.03.2007 KOiL, 
KN 

56 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach 
publicznych 

MEN 11.04.2007 KD 

57 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród dla 
nauczycieli akademickich 

MNiSW 19.04.2007 KOiL 

58 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 
kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi 
spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe 
oraz makrokierunki 

MNiSW 27.04.2007 KOiL 
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59 Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

MNiSW 27.04.2007 KOiL 

60 Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. 
Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Ministerstwo 
Zdrowia 

24.05.2007 KOiL 

61 Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie 
nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny" 

Ministerstwo 
Zdrowia 

24.05.2007 KOiL 

62 Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w 
Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku" 

Ministerstwo 
Zdrowia 

24.05.2007 KOiL 

63 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków, jakie 
muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być 
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość 

MNiSW 24.05.2007 KOiL 

64 Projekt zarządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego

04.06.2007 KOiL 

65 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty MEN 08.06.2007 KD 
 Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

MEN 08.06.2007 KD 

67 Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom 
rolniczym 

MNiSW 02.07.2007 KOiL 

68 Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 
uzasadnieniem 

MEN 19.06.2007 KD 

69 Wniosek Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii 
Medycznej w Lublinie i Akademii Medycznej w Warszawie w 
sprawie ustawowej zmiany nazwy akademia medyczna na 
uniwersytet medyczny 

Ministerstwo 
Zdrowia 

20.06.2007 KOiL 

70 Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach 

MNiSW 12.07.2007 KOiL 

71 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju 

MNiSW 13.07.2007 KN 

72 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu 
realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań 
innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac 
rozwojowych, 

MNiSW 13.07.2007 KN 

73 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju 

MNiSW 13.07.2007 KN 

74 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu 
organizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badań 
naukowych i prac rozwojowych mających istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa państwa 

MNiSW 13.07.2007 KN 

75 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie konkursu 
wyłaniającego kandydatów na stanowisko dyrektora i zastępcy 
dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

MNiSW 13.07.2007 KN 

76 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nadania statutu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

MNiSW 13.07.2007 KN 



 56

 
  

 
opiniowany akt legislacyjny (projekt) 

 
instytucja 

zwracająca się 
o opinię 

 
data 

przekazania 
opinii 

komisja 
przygoto-

wująca 
projekt 
opinii 

77 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych 
zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania 
kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu 
rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od 
kredytów studenckich 

MNiSW 12.07.2007 KOiL 

78 Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów wyższych uzyskanych za granicą 

MNiSW 27.07.2007 KOiL,  
KA-ZB, 
KN 

79 Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i 
stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą 

MNiSW 27.07.2007 KOiL,  
KA-ZB, 
KN 

 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie utworzenia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

MNiSW 13.07.2007 KOiL,  
KA-ZB 

81 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 
na stypendia naukowe dla wybranych naukowców 

MNiSW 02.08.2007 KN 

82 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
organizowanie i finansowanie określonych zadań 
powierzonych przez Ministra 

MNiSW 02.08.2007 KN 

83 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania i rozliczania środków finansowych na 
działalność statutową 

MNiSW 02.08.2007 KE 

84 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania i rozliczania środków finansowych 
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z 
zagranicą 

MNiSW 02.08.2007 KN 

85 Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Ministerstwo 
Zdrowia 

30.10.2007 KOiL 

86 Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych Ministerstwo 
Zdrowia 

30.10.2007 KOiL 

87 Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii 
Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

MNiSW 19.10.2007 KOiL 

88 Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego 
nauczycieli akademickich 

MNiSW 26.11.2007 KOiL 

89 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie rodzajów tytułów 
zawodowych nadawanych absolwentom studiów, a także 
warunków wydawania i wzorów dyplomów oraz świadectw 
wydawanych przez uczelnie 

MNiSW 19.12.2007 KOiL 

90 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie wskaźników 
kosztochłonności poszczególnych kierunków, 
makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów 
stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w 
poszczególnych dziedzinach nauki 

MNiSW 13.12.2007 KE 

91 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie zasad podziału 
dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i 
niepublicznych 

MNiSW 13.12.2007 KE 

92 Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

MEN 04.12.2007 KD 
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93 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do 
użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, 
programów nauczania i podręczników oraz cofania 
dopuszczenia z uzasadnieniem 

MEN 07.12.2007 KD 

94 Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

MEN 05.12.2007 KD 

95 Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa 
wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo Wyższe do projektu 
ustawy budżetowej na rok 2008 

MNiSW 13.12.2007 KE 

96 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie zasad podziału 
dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i 
niepublicznych 

MNiSW 13.12.2007 KE 

97 Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu 

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

08.01.2008 KOiL 

98 Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

08.01.2008 KOiL 

99 Poselski projekt ustawy o państwowych instytutach 
naukowych 

Sejm RP 08.02.2008 KOiL,  
KN 

100 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Europejskiego 
Instytutu Technologii i Innowacji 

MNiSW 21.01.2008  

101 Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie maksymalnej 
wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia w roku akademickim 2008/2009 

MNiSW 05.03.2008 KD 

102 Projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

MNiSW 03.04.2008 KOiL 

103 Projekt nowelizacji rozporządzenia MNiSW z dnia 25 
września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być 
spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

MNiSW 03.04.2008 KOiL 

104 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, 
ustawy o radcach prawnych i ustawy Prawo o notariacie 

Ministerstwo 
Sprawiedli-
wości 

29.04.2008 KOiL 

105 Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

MNiSW 29.04.2008 KOiL 

106 Poselski projekt ustawy o Agencji Badań Poznawczych MNiSW 19.05.2008 KN 
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załącznik 5 
 

 
Publikacje 

 
 
Publikacje książkowe 
 
Model awansu naukowego w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Ziejki, KRASP-FRP, 
Warszawa 2006. 
 
Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym, praca zbiorowa pod redakcją 
Jerzego Woźnickiego, KRASP-FRP, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2006. 
 
Adam Gałkowski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007): Z dziejów 
autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce, Fundacja dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2007. 
 
Tadeusz Szulc (red.), Jakość kształcenia w szkołach wyższych, KRASP, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007. 
 
Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego 
Woźnickiego, KRASP-FRP, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 2008. 
 
 
Inne opracowania 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich: Informator – kadencja 2005-2008, KRASP, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
 
Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych”, KRASP-FRP, Kraków 2007; także wydanie w języku 
angielskim The Code „Good Practices in Universities”, Wrocław 2007. 
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załącznik 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozliczenie środków finansowych KRASP 
za okres od 01.01.2005 do 30.04.2008 

 
 
 
 
 wpływy wydatki saldo na koniec okresu 
2005 720 437,54 466 043,18 453 170,59 
2006 380 501,26 624 711,13 208 960,72 
2007 570 903,22 459 805,04 320 058,90 
2008* 617 719,29 135 206,99 802 571,20 

*wg stanu na 30 kwietnia 2008 r. 
 

   
   
 

 


