Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 10 lutego 2016 roku
Urząd Miasta Krakowa

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, Gości oraz Prelegentów, a następnie poprosił Pana Prezydenta
Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego – gospodarza tego spotkania - o zabranie głosu.
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski powitał uczestników obrad
i podziękował za przyjęcie zaproszenia do odbycia tego posiedzenia właśnie w murach
krakowskiego magistratu, co jak zaznaczył stanowi dowód bardzo ścisłego związania uczelni
krakowskich z miastem. Dodał, że ta wspólnota już od czasów „studium generale”
odzwierciedla integrację miasta ze środowiskiem naukowym podając za przykład strategię
rozwoju miasta, która w dużej mierze opiera się właśnie na środowiskach naukowych.
Pan Prezydent jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym za przybycie, a następnie
poprosił Panią Prezydent Elżbietę Koterbę o przejęcie roli gospodarza tego spotkania.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował Panu Prezydentowi
za wystąpienie oraz zwrócił uwagę, że dzień 10 lutego to dzień patrona Pana Prezydenta
po czym w imieniu własnym oraz członków i gości KRSWK złożył Panu Prezydentowi
życzenia imieninowe.
Następnie Pan Rektor Nowak poinformował obecnych, że na to spotkanie zaprosił także Pana
prof. Adama Wsiołkowskiego Rektora poprzedniej kadencji Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, dzięki któremu KRSWK posiada swoje logo. Pan Rektor gorąco podziękował
w imieniu własnym oraz wszystkich członków KRSWK Panu Profesorowi za wykonanie
projektu logo KRSWK oraz wręczył mu okazjonalny adres.
Przechodząc do programu obrad Przewodniczący zwrócił uwagę, że pierwszym prelegentem
na tym spotkaniu jest nowo wybrany Wojewoda Małopolski - Pan Józef Pilch, po czym
poprosił Pana Wojewodę o zabranie głosu.

pkt 1. Współpraca - Urząd Wojewódzki a Uczelnie.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch serdecznie podziękował za zaproszenie dodając,
że ogromnie cieszy go fakt możliwości podjęcia współpracy z takim gremium. Zaznaczył,
że chce być dobrym gospodarzem województwa małopolskiego, który promuje swój region.
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Zaprosił rektorów krakowskich i małopolskich uczelni wyższych do szeroko zakrojonej
współpracy, między innymi poprzez udziały w konkursach. Dodał, że zarówno przed nim
jako wojewodą jak i przed rektorami szkół wyższych stoi teraz wiele dodatkowych zadań,
ale na tą chwilę najważniejsze związane są z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży.
pkt 2. Światowe Dni Młodzieży
Wojewoda Małopolski Józef Pilch poinformował, iż wstępnie szacuje się, że na ŚDM
do Krakowa przyjedzie 2,5 mln. osób, co dla 800 tysięcznego miasta jest bardzo dużym
wyzwaniem. Chęć udziału w ŚDM zgłosiło także wiele głów państw. Dodał, że wprawdzie
ŚDM trwają tydzień, ale trzeba liczyć się z tym, że pielgrzymi będą przebywać w Krakowie
dłużej. Na ten czas planowanych jest wiele wydarzeń i to nie tylko religijnych, i nie tylko
w Krakowie. Zaplanowana jest także msza św. w Częstochowie z okazji 1050-lecia Chrztu
Polski, co być może pozwoli trochę odciążyć Kraków od naporu dodatkowych pielgrzymów,
których liczba przewidywana jest na około 500 tysięcy osób. Zwrócił uwagę, że narady w tej
sprawie cały czas trwają, ale już wiadomo, że do rektorów uczelni wyższych będzie
wystosowana prośba o pomoc w zapewnieniu pielgrzymom miejsc noclegowych
czy parkingów. Poinformował, że za ŚDM odpowiadają trzy instytucje, a mianowicie:
z ramienia rządu specjalnie powołany pełnomocnik oraz Wojewoda, z ramienia kurii
bp. Damian Muskus oraz z ramienia miasta Prezydent Jacek Majchrowski. Chciałby jednak,
aby w tym składzie znaleźli się także Panie i Panowie Rektorzy. ŚDM to ogromne wyzwanie
organizacyjne pod każdym względem, priorytetem jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa
i to w każdym jego aspekcie. Dlatego tak ważną jest - zdaniem wojewody - obopólna
współpraca. Zwrócił się także o pomoc logistyczną nie tylko dla pielgrzymów, ale też
przedstawicieli strony rządowej, wojska, policji czy służb medycznych, którzy przybędą
do Krakowa aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo oraz koordynować wiele innych
wyznaczonych im zadań. Nadmienił, że jeśliby spojrzeć na stronę finansową tego wydarzenia,
to na tą chwilę rząd polski ma zabezpieczone około 100 mln. złotych na bezpieczeństwo
i ok. 28 mln. złotych na zabezpieczenie medyczne. Około 15 mln. złotych to środki, które
wpłyną na ten cel do budżetu Wojewody Małopolskiego, z tym że ta kwota może jeszcze
wzrosnąć. Zaznaczył, że w dniu 15 marca br. ma przedstawić Pani Premier projekt organizacji
ŚDM i po tej dacie, jeśli projekt zostanie zatwierdzony zaprasza na spotkania robocze
i ewentualne podpisywanie umów dotyczących współpracy. Zapowiedział, że po 15 marca
do każdego z rektorów wpłynie plan strategiczny dotyczący organizacji ŚDM. Dodał,
że planuje się, aby oprócz instytucji mających udział w organizacji tych wydarzeń
informowani byli także mieszkańcy Krakowa o wszystkich planowanych wydarzeniach,
zmianach w organizacji ruchu – tj. o drogach zamkniętych, ewakuacyjnych oraz drodze
przejazdu Ojca Świętego. Pan Wojewoda zwrócił się także z prośbą o zmobilizowanie
do pomocy studentów, którzy uczą się języka portugalskiego, ponieważ swój przyjazd
zapowiedziało wiele młodych osób z Brazylii i Chile, nie posługujących się językiem
angielskim. Zaapelował, aby osoby które są zaangażowane w jakikolwiek sposób
w organizację ŚDM nie planowały na ten okres urlopu. Uważa, że ŚDM są ogromną szansą
na wypromowanie miasta oraz uczelni i jako gospodarz regionu namawia do wspólnych
działań.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował Panu Wojewodzie
za przedstawienie tego tematu dodając, że prawdę mówiąc przeraziły go już wcześniejsze
informacje o planowanym przyjeździe do Krakowa 1,5 do 2 mln. pielgrzymów. W tym
momencie gdy dowiaduje się, że ta liczba to 2,5 mln, powoduje to maksymalne obawy, aby
móc się do tego wydarzenia odpowiednio przygotować.
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Wojewoda Małopolski Józef Pilch powiedział, że może to być nawet większa liczba
uczestników, jeśli zostaną wyczarterowane dodatkowe połączenia lotnicze np. z Brazylią
gdzie chęć uczestnictwa w ŚDM zgłosiło około 100 tys. pielgrzymów. Uważa też, że przy
takiej liczbie napływających osób najważniejszym jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak zgodził się, że bezpieczeństwo jest tutaj
priorytetem i wrócił do tematu współorganizacji ŚDM stwierdzając, że w tej sprawie
ma pewien niedosyt informacji. Zwrócił uwagę Panu Wojewodzie, że wiele instytucji
współorganizujących to wydarzenie, także kościelnych zwraca się do rektorów szkół
wyższych z różnymi prośbami np. takimi jak wynajęcie budynków uczelni na noclegi dla
pielgrzymów. I tu powstają pytania i zaczyna się problem. Bo oczywiście np. UJ posiada
nowoczesny Kampus gdzie znajduje się m. in. budynek Wydziału Matematyki i Informatyki,
ale czy można przenocować tam pielgrzymów? Czy instytucja zamawiająca takie
pomieszczenia jest świadoma, że w takim budynku nie ma stosownych pomieszczeń
spełniających wymogi zabezpieczenia sanitarnego? Następną sprawą są opłaty, czyli koszty
które trzeba będzie ponieść. Oczywiście wynajmujący budynek zgodzą się, aby nie pobierać
czynszu za wynajem, ale to przecież nie jest koniec kosztów. Trzeba bowiem zapewnić ludzi
do obsługi budynku, zabezpieczyć ochronę itp. Rodzi się zatem pytanie kto pokryje tego typu
koszty. Pan Rektor podniósł także problem zapewnienia studentów wolontariuszy do pomocy.
Oznajmił, że i tutaj jest problem ponieważ wszystkie akademiki zostały już zarezerwowane
przez różne instytucje na ŚDM, a 70% studentów mieszka właśnie w akademikach.
Spowodowało to, że uwagi na brak możliwości noclegu - odmówili oni współpracy.
Stwierdził też, że oczywiście można było przewidzieć taką sytuację i np. pozostawić jeden
akademik dla studentów wolontariuszy, ale to wynikło niestety z braku informacji
i koordynacji pewnych działań. Poprosił zatem o włączenie uczelni oraz stały kontakt
z biurem zajmującym się organizacją ŚDM, bo oczywiście uczelnie chcą przygotować wiele
rzeczy, ale muszą wiedzieć co i kiedy. Przypomniał, że przedstawicielem KRSWK do tych
działań jest (zgłaszany już wcześniej) Pan Rektor AGH Tadeusz Słomka. Dodał też,
że z pewnością problemów do rozwiązania będzie cała masa, ale im wcześniej taki problem
się pojawi tym więcej czasu będzie na jego rozwiązanie. Uważa, że są to sprawy kluczowe,
które zaczynają nabierać ogromnego tempa. Uczelnie oczywiście włączą się w działania
promocyjno-kulturalne, tylko muszą wiedzieć kiedy mają coś zorganizować. Zadał też Panu
wojewodzie pytanie, kto to ubezpiecza, ponieważ doświadczenie życiowe wskazuje, że jeśli
wpuści się dużą grupę osób do obiektu, który nie jest hotelem czy hostelem, to oczywiście
jakieś wypadki losowe zdarzyć się muszą.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch stwierdził, że dopiero dziś dowiedział się o tym,
iż wszystkie uczelniane budynki są już zarezerwowane. Dodał, że na noclegi dla pielgrzymów
będą także przygotowane na i poza terenem Krakowa namioty wojskowe wraz z zapleczem
sanitarnym. Poinformował, że każdy zarejestrowany pielgrzym jest ubezpieczony, a każdy
który zarejestrowany nie jest, a będzie chciał wjechać na teren Polski, będzie musiał
przedstawić dowód ubezpieczenia. Zwrócił też uwagę, iż w tych dniach wzrosną wszystkie
ceny za usługi jak np. zakwaterowania w hotelach czy wynajmu przenośnych toalet,
co oczywiście przełoży się na dodatkowy zarobek dla miasta. Wojewoda zapewnił także
o udzieleniu pomocy uczelniom, poprzez wsparcie finansowe na organizację wydarzeń
kulturalnych.
Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka przyznał, że dużo dzieje się w tym temacie i wielu
pracowników z poszczególnych uczelni jest już zaangażowanych do pracy w różnych
zespołach jak np. łączności czy transportu. Poinformował, że prawie wszystkie domy
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studenckie i parkingi pozostające w zasobach AGH są już rozdysponowane do wykorzystania
w czasie ŚDM. Przekazał, iż zwrócono się do niego z pytaniem czy nie dałoby się
wykorzystać na noclegi sal wykładowych i ćwiczeniowych. Zdaniem Pana Rektora jest
to jednak ogromny problem ze względu na zapewnienie strony sanitarnej, po czym zapytał
Wojewodę Pilcha czy prawdą jest (o czym informował członków kolegium poprzedni
wojewoda), że z Węgier przyjedzie do Krakowa na tę okazję 10 tysięcy przenośnych toalet
Toi-Toi. Uważa bowiem, że bez zapewnienia tak prozaicznego wyposażenia, sale nie będą
mogły być przeznaczone do wykorzystania przez pielgrzymów. Rektor Słomka powtórzył,
że cała infrastruktura i wszystkie tereny zielone są już de facto rozdysponowane choć AGH
pozostawiła pewną ilość miejsc dla wolontariuszy i jeden akademik do dyspozycji MNiSW
(o czym został poinformowany V-ce Premier Jarosław Gowin). Pan Rektor poinformował
także, że w dniu dzisiejszym otrzymał prośbę z ministerstwa o rozważenie możliwości
stworzenie miasteczka promującego polskie szkolnictwo wyższe i mimo tego iż wie,
że wszyscy raczej myśleli o promocji własnej uczelni to oczywiście pomysł jest warty
rozważenia choć uważa, że promowanie całego szkolnictwa wyższego będzie potężnym
wyzwaniem. Zobowiązał się do stworzenia tzw. banku propozycji skonkretyzowanych
pomysłów oraz przekazaniu ich Przewodniczącemu KRSWK. Zaproponował, aby po 15
marca br. odbyło się dodatkowe spotkanie kolegium w celu omówienia złożonych przez
poszczególne uczelnie propozycji promowania szkolnictwa wyższego.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak wyraził zaniepokojenie faktem,
że MNiSW także w UJ poprosiło o rezerwację ok. 300 lub 400 miejsc do wykorzystania.
Stwierdził, iż trzeba tą sprawę wyjaśnić aby uczelnie nie blokowały w swoich zasobach
miejsc dla tych samych osób.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch oficjalnie zaprosił Pan Rektora Słomkę do udziału
we wszystkich spotkaniach dotyczących ŚDM. Dodał, że w najbliższych dniach zaplanowano
spotkanie z ministrem cyfryzacji, którego tematem będzie logistyka komunikacyjna
i ewakuacyjna, rozmieszczenie masztów do zapewnienia łączności komórkowej i internetowej
oraz wozów transmisyjnych, rozmieszczenie szpitali i punktów sanitarnych itp. Zapewnił,
że wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną przekazane Państwu Retorom. Wspomniał też,
iż w planuje się, aby mieszkańcy Krakowa otrzymali bezpłatny dodatek do gazety Dziennik
Polski zawierający informacje dotyczące zarówno wydarzeń religijnych jak i utrudnień
komunikacyjnych w tych dniach.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak w związku z powyższym stwierdził,
iż zasadnym wydaje się zorganizowanie KRSWK po 15 marca w celu omówienia tych spraw.
Powiedział, że oczywiście uczelnie chcą pokazać siebie i swoje środowisko, ale nie
przypuszczał, że ma być to promocja na tak szeroką skalę. Poprosił, aby skoncentrować się
jednak na szkolnictwie krakowskim. Dodał też, że mając świadomość, iż głównie
zaplanowano uroczystości religijne, to chciałby otrzymać informację w którym momencie
uczelnie mogą się zaprezentować. Następnie poprosił o zabranie głosu kolejnego prelegenta.
Koordynator Festiwalu Młodych Grażyna Wojdyńska podziękowała za zaproszenie
do uczestnictwa w kolegium oraz za możliwość przedstawienia prezentacji na temat
zaplanowanych wydarzeń podczas ŚDM. Poinformowała, że jest koordynatorką Festiwalu
Młodych czyli jednej z sekcji stanowiących komitet organizacyjny ŚDM, mającą za zadanie
zebranie wszystkich propozycji kulturalnych i artystycznych przygotowywanych
i przedkładanych przez pielgrzymów do zaopiniowania, a następnie po wstępnej selekcji
przedkładaniu ich do akceptacji Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Przypomniała, że Światowe
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Dni Młodzieży będą odbywały się w dniach od 26-31 lipca br. po czym przedstawiła
na prezentacji (załącznik nr 1) kiedy będą odbywały się wydarzenia religijne. Wskazała też
w jakich godzinach w tych dniach uczelnie powinny zaplanować swoją promocję.
Zaznaczyła, że poza udziałem pielgrzymów w nabożeństwach i modlitwach sekcja festiwalu
młodych zaplanowała także liczne imprezy artystyczne jak np. koncerty na wolno stojących
scenach na terenie miasta, sztuki sceniczne, pokazy filmowe, wydarzenia religijne (wszystkie
te, które odbywają się w kościołach), wydarzenia sportowe oraz wystawy. Uczelniom
wyższym Pani Wojdyńska przedstawiła tzw. propozycję CAFE FM polegającą na współpracy
komitetu z uczelniami poprzez tworzenie wspólnego programu. Poprosiła o przemyślenie tego
tematu, zaznaczając gotowość komitetu do współpracy.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch zaapelował, aby przekazywać do niego wszelkie
informacje o podjętych w tym temacie działaniach.
Koordynator Festiwalu Młodych Grażyna Wojdyńska zwróciła uwagę, że jeśli uczelnie
zgłoszą chęć do współpracy to wszelkie pomysły muszą być przedstawione do akceptacji
Papieskiej Radzie, a pod koniec marca mają być przesłane do akceptacji Watykanu. Dodała
też, że wszystkie imprezy o charakterze kulturalnym znajdą swoje miejsce w specjalnie
przygotowywanej aplikacji oraz w informatorze, który otrzymają wszyscy pielgrzymi
(w tłumaczeniu na wiele języków), a na stronie internetowej ŚDM można będzie zamieszczać
różnego rodzaju informacje o uczelni.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak zaproponował okres dwóch tygodni
na zastanowienie się jaką wspólną imprezę środowiskową można zrobić. Zapowiedział
spotkanie robocze w tej sprawie i poprosił o przedstawienie na nim wstępnych - nie
stereotypowych - trafiających do młodych ludzi propozycji.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzej Chochół odnosząc się do
omawianego tematu potwierdził, że w większości uczelni działają już zespoły pracujące nad
tym przedsięwzięciem. Wysunął jednak propozycję, aby każda z uczelni (przynajmniej tych
większych) wytypowała swojego przedstawiciela do uczestnictwa w spotkaniach, których
celem byłaby wymiana doświadczeń oraz zbieranie informacji do banku o którym wspominał
Pan Rektor Słomka. Zdaniem Pana Rektora na takich spotkaniach zespołów pada mnóstwo
pytań, a istnieje możliwość, że pewne rozwiązania już są. Przede wszystkim trzeba jednak
zebrać informacje czym uczelnie dysponują i jak mogą pomóc.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak poprosił Państwa Rektorów
o oddelegowanie swoich przedstawicieli do zespołu roboczego, który będzie pod opieką Pana
Rektora Słomki.
Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr powiedział, że jest entuzjastą tego
przedsięwzięcia, ale chciałby zwrócić uwagę, że oprócz pielgrzymów są jeszcze mieszkańcy,
są uczelnie. Stwierdził, że jako dyrektor Cyfronetu już jest bombardowany pytaniami
co ze służbami utrzymania ruchu infrastruktury krytycznej, jaka jest właśnie w Cyfronecie.
Dodał, że większość uczelni znajduje się bardzo blisko Błoń, a zatem rodzi się pytanie czy
będzie można do nich dojechać, czy dość pieszo? Co będzie jak np. będzie wyłączony prąd?
W jaki sposób zostanie dowieziony olej napędowy do podtrzymania pracy agregatów, itp. Pan
Dyrektor dodał, że nie oczekuje teraz odpowiedzi, ale prosi aby także takie problemy
uwzględnić w bardzo szerokim katalogu problemów do rozwiązania.
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Wojewoda Małopolski Józef Pilch przypomniał, że każdy mieszkaniec Krakowa
i małopolski oraz każdy pielgrzym otrzyma plan dotyczący między innymi utrudnień
komunikacyjnych, miejsc noclegowych, punktów gastronomicznych itd.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak kończąc ten temat, poprosił o współpracę
wyznaczonych do zespołu roboczego przedstawicieli poszczególnych uczelni.

pkt 3. Rola Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w integracji środowiska
naukowego miasta.
Prezes Oddziału PAN w Krakowie prof. Andrzej Jajszczyk wyraził zdanie, że misja
Polskiej Akademii Nauk w oczywisty sposób przecina się z tym co robią wyższe uczelnie, po
czym przeszedł do przedstawienia przygotowanej prezentacji (załącznik nr 2). Na koniec
zaprosił wszystkich do dyskusji.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował Panu prof. Jajszczykowi
za przypomnienie misji PAN i dodał, że potencjał tego miasta stanowią oczywiście uczelnie
i studenci, ale czasem zapomina się o ogromnym potencjale naukowym.
Rektor PWSZ w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda zapytał jakie są kryteria przyjęcia
naukowca do PAN i czy istnieją dane dotyczące np. ilu w tym gronie jest humanistów
czy fizyków?
Prezes Oddziału PAN w Krakowie prof. Andrzej Jajszczyk odpowiedział, że mówiąc
w dużym skrócie są poczynione duże starania, aby w PAN reprezentowane były różne
dyscypliny naukowe. Dlatego członkowie akademii podzieleni są na 5 wydziałów, wspólnie
pokrywających wszystko. W sprawach wyborów obowiązują oczywiście pewne zasady
ogólne, a poza nimi są np. takie, że nowego członka wybiera się na vacat po poprzednim
(członków nie może być więcej nią 350). Reguły wyborów określają wydziały
i w zależności czy to jest wydział techniczny czy inny mogą się troszkę różnić. Głównym
kryterium jest jednak doskonałość naukowa kandydatów, założenie jest bowiem takie,
że mają to być wybitni uczeni o nieposzlakowanej opinii. Aby jednak być rozpatrywanym do
takiego wyboru, trzeba być zgłoszonym. Najbardziej liczą się oczywiście zgłoszenia
dokonane przez członków PAN. A zatem to członkowie akademii proponują osoby
i podpisują listy kandydatów. Zdarzają się też przypadki, że sam zainteresowany poprzez
swój wydział stara się o przyjęcie, głównie jednak są zgłaszani przez członków. Kandydatów
jest zazwyczaj wielokrotnie więcej niż miejsc, w związku z czym wybory odbywają się
najpierw na wydziałach, a następnie Zgromadzenie Ogólne PAN dokonuje ostatecznego
wyboru.
Prezes PAU prof. Andrzej Białas dodał, że zgłoszeń kandydatów mogą także dokonywać
rady wydziałów, a nawet rady instytutów naukowych. Wspomniał też, że jeśli wśród
zgłaszających nie ma członków akademii to szansa wyboru takiego kandydata właściwie nie
istnieje.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak stwierdził, że sprawa ta budzi pewne
wątpliwości, ale oczywiście zawsze można dyskutować czy to jest słuszne czy nie słuszne
rozwiązanie.
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Prezes Oddziału PAN w Krakowie prof. Andrzej Jajszczyk dodał, że jest szalenie trudno
wybrać najlepszych spośród paru znakomitych.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak powiedział, że kiedyś staniemy przed
ogromnym problemem, gdyż dyskusja która teraz się toczy odnośnie badań naukowych
w Polsce dotyczy nie tylko sposobu ich finansowania i oceniania. Uważa, że istnieje potrzeba
przetransformowania podejścia do badań ponieważ Jego zdaniem na dobrej uczelni nie może
istnieć jednostka naukowa, która nie posiada kategoryzacji A+ lub A.
Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr dodał, że wiele mówi się
o związkach nauki z gospodarką, a w Polsce na 1000 mieszkańców jest bardzo mała liczba
osób pracujących w obszarze B+E (np. w Czechach ponad 2 razy więcej). Uważa,
że zagospodarowanie tego obszaru to rola i zadanie dla naszych najlepszych absolwentów.
Pan Dyrektor przypomniał, że zawsze w Senacie i ministerstwie walczył o większe środki dla
nauki, gdyż ten problem jest bardzo szeroki.
Prezes PAU prof. Andrzej Białas zaproponował, aby wraz z krakowskim oddziałem PAN
przygotować naradę bądź konferencję obejmującą ten trudny temat.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak powiedział, że to bardzo dobry pomysł.

pkt 4. Barometr krakowski – wyniki badania oczekiwań mieszkańców Krakowa,
ze szczególnym uwzględnieniem opinii studentów.
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk
rozpoczął od tego, że badanie społeczne „Barometr krakowski”, zostało przeprowadzone
w roku ubiegłym i składa się z dwóch części: ogólnej dotyczącej opinii mieszkańców
na temat funkcjonowania miasta oraz szczególnej dedykowanej na dany rok. Została w nim
zbadana opinia wszystkich studentów uczących się w Krakowie, nie tylko tych którzy są
mieszkańcami Krakowa. Badanie było prowadzone przez radę naukową w skład której
wchodzili Panowie Profesorowie: Górniak, Mazur, Bukowski, Piasecki reprezentanci uczelni
prowadzących sprawy badań społecznych. Przewodniczący K. Barczyk podziękował
rektorom za umożliwienie przeprowadzenia tych badań poprzez wyrażenie zgody na
rozmowy ze studentami mieszkającymi w akademikach. Zwrócił uwagę, że badania tego typu
zostały wykonane po raz pierwszy i po raz pierwszy można zobaczyć nie tylko kto jest
w Krakowie zameldowany, ale kto w Krakowie mieszka i co na ten temat myśli. Podziękował
Panom Profesorom, którzy uczestniczyli w części naukowej tych badań i te dane
interpretowali. Wyraził nadzieję, że przedstawione wyniki będą pouczające dla wszystkich.
Następnie poprosił Pana dra Michała Chrzanowskiego o szczegółowe przedstawienie
wyników tych badań.
Koordynator projektu Barometr Krakowski, Instytut Socjologii UJ Michał
Chrzanowski podziękował za zaproszenie i możliwość zaprezentowania wyników badania
zarówno nastrojów jak i opinii mieszkańców, którego zadaniem było dostrzecw jaki sposób
zmiany zachodzące w mieście takie jak działania urzędów, władz jak też wszystkich innych
podmiotów zaangażowanych w rozwój miasta przekładają się na percepcję tych zmian wśród
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mieszkańców. Dodał, że projekt docelowo ma być realizowany cyklicznie. Po tym wstępie
przeszedł do szczegółowego omówienia przygotowanej na ten temat prezentacji (załącznik
nr 3).
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował za przedstawienie badań
dodając, że jest to temat do dalszej dyskusji. Stwierdził, że brakuje tutaj danych (o których
opracowanie poprosił obecnych przedstawicieli samorządu studentów i doktorantów)
w odwrotnej sytuacji tzn. ile miasto Kraków zarabia na studentach. Uważa bowiem, że nikt
tego nie badał w sposób merytoryczny. Zwrócił uwagę, że z przedstawionych badań wynika,
iż 80% studentów przyjeżdża do Krakowa właśnie ze względu na możliwość edukacji
co oznacza, że to uczelnie mają wpływ na przyjazd młodych ludzi do Krakowa. Pan Rektor
poprosił o zainteresowanie studentów tym tematem także po to, aby metodyka i wyniki badań
mogły być przedmiotem np. pracy magisterskiej.
Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka poinformował, że na AGH po długim namyśle
zdecydowano się właśnie na rozpoczęcie przeprowadzenia badania ankietowego na temat
satysfakcji pracowniczej, które to badanie Pan Rektor poleca wszystkim uczelniom i obiecuje
podzielić się uzyskanymi wynikami.
pkt 5. Festiwal Nauki w Krakowie – stan przygotowań.
Prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Prof. Kazimierz Karolczak poinformował o ogólnych działaniach przeprowadzonych przez
Radę Programową XVI Festiwalu Nauki, a następnie poprosił o przedstawienie szczegółów
Pana prof. R. Stawarza.
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Festiwalu Nauki Prof. Robert
Stawarz do wstępu swojego przedmówcy dodał, że oprócz rady programowej i komitetu
organizacyjnego w organizacje festiwalu są zaangażowane także inne instytucje, a następnie
na przygotowanej prezentacji (załącznik nr 4) przedstawił szczegóły dotyczące przygotowań
do Festiwalu Nauki zaplanowanego w dniach 19-21 maja 2016 roku, którego tematem
przewodnim będzie „Czas i przestrzeń”, a patronem Stanisław Lem.

pkt 6. Dni Jana Pawła II 2016
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Wojciech Zyzak poinformował,
że na dzień 9 listopada 2016 roku została ustalona data następnej edycji Dni Jana Pawła II,
której tematem przewodnim będzie „Miłosierdzie”. Dodał, że miłosierdzie ma podwójny
wymiar zarówno teologiczny jak i społeczny w związku z czym do udziału w panelach oprócz
teologów będą zaproszone osoby czy instytucje, angażujące się w takiego rodzaju społeczne
działania czyli np. Caritas czy osoby zarządzające hospicjami. Ksiądz profesor przekazał
także podziękowania od księdza Kardynała S. Dziwisza za udział w ostatniej edycji Dni JP II,
zwłaszcza za udział w mszy św. w Sanktuarium.
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pkt 7. Zatwierdzenie rozliczenia budżetu za 2015 rok oraz zatwierdzenie wysokości
składek na 2016 rok.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak omówił rozliczenie budżetu Kolegium
Rektorów Szkół wyższych Krakowa i poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą
zatwierdzenia rozliczenia budżetu za 2015 rok oraz zatwierdzenia wysokości składek na 2016
rok (załącznik nr 5).
Rektorzy KRSWK - przyjęli w głosowaniu jawnym – jednomyślnie – projekt uchwały
KRSWK w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSWK za rok 2015.
Uchwała 1/2016
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSWK za rok 2015
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zatwierdza przedstawione rozliczenie budżetu
KRSWK za rok 2015 – załącznik nr 1 oraz ustala wysokość składki członkowskiej na rok
2016 – załącznik nr 2.

Następnie Przewodniczący KRSWK przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
projektu budżetu KRSWK na 2016 rok (załącznik nr 6).
Rektorzy KRSWK - przyjęli w głosowaniu jawnym – jednomyślnie – projekt uchwały
KRSWK w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu KRSWK na rok 2016.
Uchwała 2/2016
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu KRSWK na rok 2016
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z projektem
budżetu na rok 2016 – załącznik nr 1 - zatwierdza go i zobowiązuje uczelnie wchodzące
w skład KRSWK do zarezerwowania odpowiednich środków finansowych na ten cel.
Rozliczenie budżetu za rok 2016 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.
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pkt 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak przekazał informacje na temat trwających
w dalszym ciągu problemów finansowych AZS Kraków. Pan Rektor zaprosił do Uniwersytetu
Jagiellońskiego Panów Rektorów: T. Słomkę i A. Chochóła na spotkanie z przedstawicielem
AZS Kraków w celu próby znalezienia rozwiązania tej trudnej sytuacji. Obawia się bowiem,
że jeśli uczelnie się nie zmobilizują i nie pomogą temu związkowi, to sprawę przejmie
komornik, a w konsekwencji AZS Kraków przestanie istnieć.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak serdecznie zaprosił w dniu 11 lutego
2016 roku na konferencję organizowaną w UJ we współpracy z Uniwersytetem Papieskicm
Jana Pawła II pt. „Media, kultura, dialog”.
Następnie w imieniu swoim oraz wszystkich uczestników spotkania serdecznie podziękował
Pani Prezydent za gościnę.
Pani Prezydent Elżbieta Koterba zaprosiła obecnych na mały poczęstunek.
Na tym zakończono posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Protokołowała:
mgr Małgorzata Siecińska
Sekretarz KRSWK
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