Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 15 marca 2017 roku
Akademia Górniczo-Hutnicza

I. Obecni na posiedzeniu – Lista Obecności w załączeniu
II. Program posiedzenia – w załączeniu
III. Przebieg obrad

Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak powitał wszystkich zaproszonych
na obrady Członków KRSWK, a następnie poprosił JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę – gospodarza tego spotkania - o zabranie głosu.
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomka krótko powitał
uczestników obrad w progach Akademii Górniczo-Hutniczej dodając, iż cieszy się, że AGH
jest gospodarzem tego spotkania.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak poprosił o zabranie głosu pierwszego
prelegenta.

pkt 1. Cyfronet jako Środowiskowe Akademickie Centrum Kompetencji wsparcia
informatycznego i Data Center.
Dyrektor AKC Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr rozpoczął od pokazania misji
oraz najważniejszych zadań Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
Wskazał jakie Cyfronet - Data Center posiada zasoby, infrastrukturę techniczną, moc
obliczeniową czy procedury zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Zaprezentował
Cyfronet jako Centrum Kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych,
które posiadają możliwości w zakresie integracji środowisk naukowych i szybszego
uzyskiwania ważnych wyników naukowych. W kontekście strategii „Europa 2020” wskazał na
rozwój e-Infrastruktury, której rolą jest (oprócz wspomagania badań naukowych)
wykorzystanie do celów służb publicznych, innowacji społecznych, kultury i edukacji.
Przedstawił plany dotyczące między innymi archiwizacji i bezpieczeństwa danych, badań
i nowoczesnej infrastruktury, a także możliwości współpracy nauki z gospodarką, innowacji
B+R i POIR, powszechnego dostępu do informacji, przetwarzania danych czy ułatwienia
współpracy dużych zespołów badawczych niezależnie od miejsca w którym się znajdują.
Wspomniał też o stworzeniu tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej pomiędzy instytucjami
państw europejskich, nauką i sektorem gospodarki - załącznik nr 1.
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Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas stwierdził, że jest pod
ogromnym wrażeniem przeprowadzanych przez ACK działań, ale zaniepokoił go temat
dostosowania współpracy Cyfronetu z gospodarką.
Dyrektor AKC Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr uspokoił Pana prof. Białasa,
że najważniejszą misją Cyfronetu jest jednak misja badawcza, natomiast współpraca nauki
z gospodarką to duże wyzwanie, które należy rozwijać.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch dodał, że nie należy się obawiać takiej współpracy,
ponieważ rozwój gospodarki jest bardzo ważny zwłaszcza kiedy rozwija się wraz z myślą
techniczną, która wdraża do zakładów na terenie naszego kraju nowe innowacje.

pkt 2. Założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z perspektywy Komitetu Polityki
Naukowej.
Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddz. Kraków prof. Andrzej Jajszczyk przedstawił
„założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z perspektywy Komitetu Polityki
Naukowej”. Zwrócił uwagę na podwójną rolę Polskiej Akademii Nauk
oraz Przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej, przedstawił propozycje zmian
dotyczących ustroju uczelni, ścieżki kariery naukowej a w szczególności możliwości likwidacji
habilitacji i tytułu profesora, zróżnicowania misji uczelni, ich podziału na badawcze, badawczodydaktyczne i dydaktyczne, zasad finansowania, podziału dotacji, zwiększenia znaczenia
grantów naukowych czy też możliwości konsolidacji uczelni wyższych z instytutami PAN załącznik nr 2.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował Panu prof. Jajszczykowi
za przedstawienie tych problemów w tzw. telegraficznym skrócie. Zdaniem Pana Rektora temat
ten jest w obecnym czasie są szeroko dyskutowany.
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas jako członek Komitetu Nauki
odnosi wrażenie, że mimo zapewnień ministerstwa, iż oczekują na głos środowiska naukowego
w sprawie założeń do nowej ustawy, to ma obawy, że wszystkie ostateczne decyzje zapadną
właśnie w tamtym gronie. Pan Profesor zaproponował zatem wypracowanie przez KRSWK
jednego, wspólnego stanowiska, które zostałoby przesłane do MNiSW lub też poddał
pod rozwagę, aby władze poszczególnych uczelni zobowiązały swoich pracowników
naukowych do pisania listów do ministerstwa w powyższej sprawie.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak stwierdził, że opinia środowiska
naukowego jest bardzo ważna i musi być przedstawiona ministerstwu.
Prorektor Akademii Muzycznej dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz zwróciła uwagę,
że uczelnie artystyczne zostały wyrzucone poza ustawę i nie mieszczą się w żadnej kategorii.
Dodała, że właśnie w tej chwili odbywa się w Krakowie posiedzenie Konferencji Rektorów
Uczelni Artystycznych z udziałem Wicepremiera, MNiSW Jarosława Gowina, w której udział
biorą Rektorzy Akademii Muzycznej i PWST. Na tym właśnie spotkaniu ma zostać poruszony
i przedyskutowany temat dotyczący miejsca uczelni artystycznych w zapisach nowej ustawy.
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Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak uważa, że problem polega na tym,
iż uczelnie są zróżnicowane i nie wiadomo jak podzielić ich finansowanie. Dodał też,
że odczuwa się ze strony ministerstwa dużą nieufność do środowiska akademickiego.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch poinformował, że w niedługim czasie ma się odbyć
konwent wojewodów, po którym wojewodowie będą zobowiązani do przekazania na ręce Pani
Premier wszystkich zgłaszanych problemów. Poprosił zatem o przesyłanie do niego uwag
i opinii środowiska akademickiego, które zobowiązał się do przekazania dalej.
Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddz. Kraków prof. Andrzej Jajszczyk uważa,
że opinie środowiska akademickiego są ogromnie zróżnicowane dlatego problemem jest
wypracowanie wspólnego stanowiska oraz ustalenie co i jak zrobić.
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas jeszcze raz zaproponował,
aby wystąpić do ministerstwa z listem podpisanym przez rektorów KRSWK bądź
z uchwałą podjętą przez KRSWK.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak stwierdził, iż środowisko akademickie jest
zobligowane do przekazywania swoich uwag, propozycji i wątpliwości.
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas zwrócił uwagę na poruszony
przez prof. A. Jajszczyka temat mobilności, a zwłaszcza wymuszenia mobilności pracowników
naukowych.
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomka uważa,
że to właśnie dowodzi braku zaufania do środowiska naukowego.
Rektor Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego prof. dr hab. Jerzy Malec zwrócił
uwagę, że Instytut Allerhanda opracowujący założenia do nowej ustawy składa się z osób, które
nie pracują na uczelniach, a zatem zdaniem prof. Malca osoby te nie znają specyfiki takiej
instytucji.
Rektor Uniwersytetu Papieskiego JP II ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak podzielił się
opinią, że jego zdaniem określenie uczelni jako „dydaktyczne” to tzw. „masło maślane”,
bo przecież uczelnie są po to, aby prowadzić dydaktykę.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak wyjaśnił, że za podziałem uczelni idą
pieniądze z dotacji.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch odnosząc się do przedmówców powiedział, że z tego
co wie, w Radzie NKN są także przedstawiciele środowiska akademickiego. Prosi zatem, aby
z wszelkimi wątpliwościami zwracać się do nich.
Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddz. Kraków prof. Andrzej Jajszczyk korzystając
z okazji pozwolił sobie zaprosić wszystkich obecnych na Jubileuszowe posiedzenie
Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Krakowie z okazji 60-lecia Oddziału, które odbędzie
się w dniu 9 listopada 2017 roku w Collegium Maius UJ.
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pkt 3. Organizacja Festiwalu Nauki i Sztuki 2017.
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak przypomniał,
że w tym roku Uniwersytet Pedagogiczny jest ponownie organizatorem Festiwalu Nauki
i Sztuki w Krakowie, który zbliża się wielkimi krokami, a zatem przygotowania do Festiwalu
mają się ku końcowi.
Jednocześnie podziękował Przewodniczącemu za przypomnienie o rezygnacji Uniwersytetu
Pedagogicznego z ponownej organizacji festiwalu i przekazaniu prośby o zgłaszanie się
chętnych uczelni do przejęcia organizacji Festiwalu w roku 2018.
Następnie poprosił Prorektora UP prof. Roberta Stawarza o przekazanie szczegółowych
informacji nt. poczynionych przygotowań.
Prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Robert Stawarz szczegółowo
omówił stan przygotowań do 17. Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie zatytułowanego
„W zgodzie z naturą”, który odbędzie się w dniach 25-27 maja 2017 roku - załącznik nr 3.

pkt 4. Zatwierdzenie rozliczenia budżetu za 2016 rok oraz zatwierdzenie wysokości
składek na 2017 rok.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak przedstawił informacje na temat kosztów
poniesionych przez KRSWK w 2016 roku i poprosił o zatwierdzenie przedstawionego projektu
uchwały w drodze głosowania – załącznik nr 4.
Rektorzy KRSWK - przyjęli w głosowaniu jawnym – jednomyślnie – projekt uchwały
KRSWK w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSWK za rok 2016.

Uchwała nr 1/2017
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSWK za rok 2016
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zatwierdza przedstawione przez
Sekretarza KRSWK rozliczenie budżetu KRSWK za rok 2016 – załącznik nr 1 oraz ustala
wysokość składki członkowskiej na rok 2017 – załącznik nr 2.
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Następnie Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak przedstawił projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu KRSWK na 2017 rok i także poprosił o jego
zatwierdzenie w drodze głosowania – załącznik nr 5.
Rektorzy KRSWK - przyjęli w głosowaniu jawnym – jednomyślnie – projekt uchwały
KRSWK w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu KRSWK na rok 2017.

Uchwała nr 2/2017
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu KRSWK na rok 2017
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z projektem budżetu
na rok 2017 – załącznik nr 1 - zatwierdza go i zobowiązuje uczelnie wchodzące
w skład KRSWK do zarezerwowania odpowiednich środków finansowych na ten cel.
Rozliczenie budżetu za rok 2017 nastąpi na podstawie danych statystycznych z końca tego roku
wg dotychczasowych zasad:



Koszty utrzymania Biura KRSWK zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby
pracowników i studentów uczelni członkowskich i Collegium Medicum UJ.
50 tys. zł. rezerwy na ewentualne wspólne przedsięwzięcia – koszty zostaną rozliczone
pomiędzy przystępujące do nich uczelnie, proporcjonalnie do liczby pracowników
i studentów.

5. Wolne wnioski.
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas korzystając z okazji złożył
gorące podziękowania Państwu Rektorom za sfinansowanie wykonania kopii portretu Piotra
Moszyńskiego, który został odsłonięty podczas uroczystego posiedzenia PAU w dniu
19 listopada 2016 roku, w Dużej Auli Akademii.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak:


wspomniał, że w tym roku – mimo iż regulamin na to zezwala - KRSWK wstrzyma się
od rozpoczęcia procedury dotyczącej przyznania nagrody Phil Epistemoni
„Przyjacielowi Nauki”. Zaproponował, aby ewentualne kandydatury były zgłaszane
i rozpatrywane w następnym roku akademickim,



przekazał prośbę Przewodniczącego Stołecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa prof. Franciszka Ziejki o wzięcie pod rozwagę pomysłu zamieszczenia tablicy
pamiątkowej poświęconej Andrzejowi Wajdzie w Panteonie Narodowym znajdującym
się w podziemiach kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie,
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poinformował o otrzymanej prośbie Dyrektora Gabinetu Prezesa PAN w Warszawie,
co do ewentualnej możliwości organizacji wspólnego posiedzenia KRSWK i Komisji
ds. etyki w nauce. Tematem spotkania byłoby przestrzeganie zasad etyki w nauce przez
pracowników naukowych. W związku z tym, że członkowie KEwN chcieli wziąć udział
w odbywającym się właśnie posiedzeniu, ze względu na późne zgłoszenie, zostanie
ustalona inna, dogodna data spotkania.

Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował wszystkim członkom
za udział w Kolegium, a Panu Rektorowi Słomce za gościnę.
Zapowiedział też, że następne posiedzenie KRSWK odbędzie się nie wcześniej niż w jesieni
br. ze względu na natłok spraw na uczelni oraz przygotowania do Narodowego Kongresu
Nauki, który odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017 roku.
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomka podziękował
obecnym za przyjęcie zaproszenia do AGH, a następnie zaprosił wszystkich na poczęstunek.
Na tym zakończono posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Protokołowała:

Małgorzata Siecińska
Sekretarz KRSWK
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