Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 28 września 2016 roku
Sala Bobrzyńskiego, Muzeum Collegium Maius UJ

I. Obecni na posiedzeniu – Lista Obecności w załączeniu
II. Program posiedzenia – w załączeniu
III. Przebieg obrad
Godz. 17.00 – I część obrad z udziałem
Państwa Rektorów oraz Państwa Rektorów poprzedniej kadencji
JM Rektor UJ prof. Wojciech Nowak jako Przewodniczący KRSWK 2012-2016
rozpoczął od powitania Państwa Rektorów zarówno tych, którzy z dniem 1 września br. objęli
urząd Rektora jak i Państwa Rektorów poprzednich kadencji na pierwszym spotkaniu
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Następnie przedstawił program posiedzenia i zaprosił do rozpoczęcia zebrania wyborczego
w celu wyboru Przewodniczącego, 2-óch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza KRSWK.
Pan Rektor prof. W. Nowak zgłosił kandydaturę JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego
prof. dra hab. inż. Włodzimierza Sady na Przewodniczącego Zebrania Wyborczego,
a członkowie KRSWK jednomyślnie zatwierdzili ten wybór. Następnie Rektor UJ oddał głos
Panu Rektorowi prof. W. Sady i poprosił o rozpoczęcie zebrania wyborczego.
Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – zaproponował kandydaturę Pani
Małgorzaty Siecińskiej na sekretarza zebrania wyborczego oraz kandydatury: Pani prof.
dr hab. Beaty Tobiasz-Adamczyk i JM Rektora ASP prof. dra hab. Stanisława Tabisza
na członków komisji skrutacyjnej.
Rektorzy KRSWK w głosowaniu jawnym - jednomyślnie - zatwierdzili powyższe
kandydatury.
pkt 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności KRSWK w kadencji 2012-2016.
Rektor UJ prof. W. Nowak – przypomniał, że sprawozdanie z działalności Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 2012-2016 – załącznik nr 1 - zostało
rozesłane wcześniej do każdego z Państwa Rektorów (zarówno obecnej jak i poprzedniej
kadencji) i w związku z powyższym poprosił o jego zatwierdzenie bądź zgłoszenie
ewentualnych uwag, a wobec ich braku, poprosił o jego przyjęcie.
Rektorzy KRSWK w głosowaniu jawnym - jednomyślnie – zatwierdzili przedstawione
„Sprawozdanie z działalności KRSWK w kadencji 2012-2016”.
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pkt 2. Wybór Przewodniczącego KRSWK na kadencję 2016-2020.
Rektor UR, Przewodniczący zebrania wyborczego prof. Włodzimierz Sady przypomniał,
że zgodnie z regulaminem KRSWK funkcję przewodniczącego KRSWK może sprawować
tylko Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i w związku z tym zgłosił kandydaturę
prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 2016-2020.
Pan Rektor Sady w myśl zasady demokracji zwrócił się do członków KRSWK o wyrażenie
opinii w tej sprawie i ewentualne zgłaszanie innych kandydatur.
Wobec braku uwag, poprosił o oddanie głosów na kartach do głosowania, a komisję
skrutacyjną o zebranie głosów i ich podliczenie.
Wyniki głosowania to:
Oddano 14 głosów na „tak” na 19 uprawnionych (przy 15 obecnych - w tym kandydat Rektor
UJ prof. Wojciech Nowak)
Kandydat uzyskał jednomyślne poparcie.
Protokół z zebrania wyborczego KRSWK zwołanego w celu dokonania wyboru
Przewodniczącego KRSWK na kadencje 2016-2020 – załącznik nr 2.

pkt 3. Wybór Zastępców Przewodniczącego na kadencję 2016-2020.
Rektor UJ, Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak zaproponował 2-óch
kandydatów na swoich zastępców:
1. Prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH
2. Prof. dra hab. Grzegorza Przebindę – Rektora PWSZ w Krośnie
Rektor UR, Przewodniczący zebrania wyborczego prof. Włodzimierz Sady poprosił
o opinię i ewentualne zgłaszanie innych kandydatur.
Wobec braku uwag, poprosił o oddanie głosów na kartach do głosowania, a komisję
skrutacyjną o zebranie głosów i ich podliczenie.
Wyniki głosowania to:
Oddano 15 głosów na „tak” na 19 uprawnionych (przy 15 obecnych)
Obaj Kandydaci uzyskali jednomyślne poparcie.
Protokół z zebrania wyborczego KRSWK zwołanego w celu dokonania wyboru
Wiceprzewodniczącego KRSWK na kadencje 2016-2020 – załącznik nr 3.
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pkt 4. Powołanie Pani Małgorzaty Siecińskiej do dalszego pełnienia funkcji Sekretarza
KRSWK w kadencji 2016-2020.
Rektor UR, Przewodniczący zebrania wyborczego prof. Włodzimierz Sady
zaproponował, aby Pani Małgorzata Siecińska w dalszym ciągu pełniła funkcję sekretarza
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a następnie zwrócił się do Państwa Rektorów
o opinię w tej sprawie i ewentualne zgłaszanie innych kandydatur. Wobec ich braku poprosił
o przystąpienie do głosowania.
Rektorzy KRSWK w głosowaniu jawnym - jednomyślnie – powołali Panią Małgorzatę
Siecińską do dalszego pełnienia funkcji sekretarza KRSWK w kadencji 2016-2020.

pkt 5. Wybór członków KRAKOWSKIEGO
na kadencję 2016- 2020.

ZESPOŁU

BIBLIOTECZNEGO

Przewodniczący KRSWK
prof. Wojciech Nowak – przypomniał, że zgodnie
z porozumieniem o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dokonuje wyboru składu Komitetu Sterującego
Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się zgodnie
z kadencją władz na uczelniach. W związku z powyższym przypomniał, że do uczelni oraz
instytucji członkowskich została przesłana prośba o pisemne zgłoszenie swojego
reprezentanta, a lista zaproponowanych kandydatów została rozesłana do wglądu Państwa
Rektorów - członków KRSWK. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag,
a wobec ich braku poprosił o przystąpienie do głosowania.
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w głosowaniu jawnym – jednomyślnie –
dokonało wyboru członków do Komitetu Sterującego Krakowskiego Zespołu
Bibliotecznego na kadencję 2016-2020.

Nazwa uczelni / instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie
Akademia Muzyczna
w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego
Międzynarodowe Centrum Kultury

Tytuł, imię i nazwisko kandydata
Prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach,
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Andrzej Białko,
Prorektor AM
Dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP
Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych
Prof. dr hab. Anna Marchewka,
Prorektor ds. Nauki
Dr Beata Nykiel, Z-ca Kierownika Instytutu
Dziedzictwa Europejskiego i Biblioteki Naukowej

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
w Krakowie

Dr hab. Beata Guczalska,
Prorektor PWST
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Politechnika Krakowska
Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof.
PK, Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. Andrzej Borowski
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski,
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor UJ
ds. Polityki Kadrowej i Finansowej
Ks. prof. dr hab. Józef Stala,
Prorektor UP ds. Potencjału Naukowego
i Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. Mariusz Wołos,
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą

pkt 9. Wolne wnioski:
Podczas I części spotkania poruszono następujące sprawy:
a) Sytuacja Krakowskiego Akademickiego Związku Sportowego
Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka – przypomniał, że sytuacja finansowa krakowskiego
AZS jest w dalszym ciągu bardzo trudna, bowiem ich dług przekracza 200 tys. złotych.
W związku z tym poinformował, iż przeprowadził rozmowę z przedstawicielami Prezydium
oraz Zarządem AZS-u, których rezultatem jest deklaracja mówiąca o tym, że jeśli Państwo
Rektorzy pomogą zlikwidować dług, to cały zarząd poda się do dymisji, aby umożliwić
tzw. „nowe rozdanie”. Gorąco zaapelował o przemyślenie tej sprawy, ponieważ jego zdaniem
ten najstarszy AZS ma naprawdę wielki potencjał i osiągnięcia i warto zainwestować po to,
aby się odrodził. Pan Rektor uważa także, że w chwili gdy krakowski AZS rozpoczynałby
swoją działalność z tzw. „czystą kartą” i nowo powołanym zarządem, to można by na nowo
reaktywować tą właśnie ich dobrą działalność.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – potwierdził, że faktycznie sytuacja
krakowskiego AZS jest bardzo zła i pechowo dotyczy akurat naszego miasta. Wyjaśnił,
że wszystko rozpoczęło się na Uniwersytecie Ekonomicznym po tym jak drużyna siatkówki
kobiet weszła do I ligi. Był to ogromny sukces po którym pojawili się sponsorzy
i wszystko bardzo dobrze funkcjonowało. Niestety drużyna wyszła z I ligi, sponsorzy się
wycofali, a kierownik drużyny podejmował bardzo nieodpowiedzialne decyzje finansowe,
które doprowadziły do obecnej sytuacji.
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b) Akademicki Dzień Pamięci
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – przypomniał o zbliżających się
obchodach Akademickiego Dnia Pamięci w rocznicę Sonderaction Krakau i poinformował,
że w tym roku ze względu na to, iż 6 listopada wypada w niedzielę, uroczystości odbędą się
nietypowo w poniedziałek 7 listopada. Pan Rektor szczegółowo przedstawił obecnym
program zaplanowanej uroczystości, zachęcając do licznego w niej udziału. Poinformował
także, że swój udział w obchodach Akademickiego Dnia Pamięci zapowiedzieli
przedstawiciele Uniwersytetu w Haidelbergu, z którym UJ współpracuje.
Rektor PWST prof. Dorota Segda – zwróciła uwagę, że jest to dla niej bardzo wzruszająca
uroczystość i zaproponowała, że podczas obchodów Akademickiego Dnia Pamięci
wyrecytuje wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Pomnik przyrody”.
Przewodniczący KRSWK
prof. Wojciech Nowak – podziękował Pani Rektor
za tą propozycję. Przypomniał jeszcze o wieczornej mszy św. „za tych co odeszli”
oraz krótkim koncercie, który odbędzie się bezpośrednio po mszy św.
Rektor UP JP II ks. prof. Wojciech Zyzak – przypomniał, że w latach poprzednich
odbywały się dwie msze św. - jedna w rocznicę Sonderaction Krakau i druga „za tych co
odeszli”. Ks. Rektor poinformował, że zmienia się formuła i w tym roku następuje połączenie
obu tych intencji na jednej mszy św., właśnie podczas obchodów uroczystości
Akademickiego Dnia Pamięci.
Przewodniczący KRSWK
prof. Wojciech Nowak – zaapelował o liczny udział
przedstawicieli wszystkich uczelni w tych uroczystościach.
c) Dni Jana Pawła II
Rektor UP JP II ks. prof. Wojciech Zyzak – przypomniał także o zaplanowanych w dniach
7-9 listopada br. obchodach Dni Jana Pawła II. Ks. Rektor serdecznie zaprosił wszystkich zarówno Rektorów, pracowników jak i studentów do licznego udziału w tych
uroczystościach.
d) Wybory do Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – przypomniał, że 31 grudnia 2016 roku
zakończy swoją kadencję Krakowska Rada ds. Użytkowników MAN i KDMO, a zgodnie
z regulaminem to rektorzy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dokonują wyboru
członków rady na nową czteroletnią kadencję. W związku z powyższym zaproponował,
że do Państwa Rektorów zostaną wystosowane pisemnie prośby o wskazanie kandydatów
do Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO na kadencję 2017-2021, a następnie
drogą elektroniczną zatwierdzą wybór nowych członków.
Rektorzy KRSWK jednomyślnie przyjęli tą propozycję.
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Godz. 18.00 - II część obrad z udziałem
Państwa Rektorów, Państwa Rektorów poprzedniej kadencji oraz zaproszonych Gości
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – drugą część spotkania rozpoczął
od powitania zaproszonych gości i przedstawienia wszystkim Państwu obecnego składu
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 2016-2020.
Przed przystąpieniem do II części obrad, Pan Rektor Nowak jako Przewodniczący KRSWK
w imieniu własnym i pozostałych członków kolegium serdecznie podziękował za cenną
międzyuczelnianą współpracę Państwu Rektorom, którzy piastowali swój urząd w kadencji
2012-2016, po czym każdemu wręczył adres okolicznościowy i drobny upominek.
Następnie przeszedł do II części obrad prosząc Panią Prezydent Elżbietę Koterbę o zabranie
głosu.
pkt 6. Krakowski Tydzień Startupów – 3-9 listopada 2016.
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba –
poinformowała, że w poprzednim roku miasto Kraków zainicjowało tzw. „Krakowski
Tydzień Startupów”. To wydarzenie trwające przez 7 dni, odbywa się w różnych miejscach
na terenie całego miasta, a jego celem jest możliwość spotykania się młodych
przedsiębiorców, studentów i naukowców po to, aby wymieniać swoje poglądy oraz korzystać
z doświadczenia także dojrzałych przedsiębiorców, liderów na rynku gospodarczym.
Pani Prezydent poprosiła, aby poinformować jak największą rzeszę studentów i naukowców
na uczelniach o zaplanowanym na dni 3-9 listopada br. Krakowskim Tygodniu Startupów
oraz jak najmocniej zareklamować im to wydarzenie. Zdaniem Pani Prezydent jest to o tyle
istotne, że do Krakowa przyjeżdżają goście również z krajów ościennych takich jak
np. Ukraina czy Litwa, a przyjeżdżają po to, aby się od nas uczyć i wymieniać pomysłami.
Dla miasta Krakowa jest ważne, że ci młodzi startupowcy chcą sięgać po środki unijne,
co świadczy o tym, że mają różne, dobre pomysły choć niektórych, młodzi przedsiębiorcy nie
mogliby zrealizować bez młodych naukowców. Dlatego też Pani Prezydent uważa, że to
właśnie gospodarka oparta o wiedzę i symbioza, która pomiędzy nimi się dokonuje, jest tak
niezwykle istotna i ważna. W związku z czym jeszcze raz serdecznie poprosiła o to, aby
zachęcać do udziału w tym wydarzeniu.
Druga sprawa przedstawiona przez Panią Prezydent dotyczyła kwestii formalno-prawnych
związanych z określeniem terenu uczelni wyższych, funkcjonujących na terenie miasta
Krakowa. Pani Prezydent przypomniała, że w styczniu 2013 roku skierowano do rektorów
szesnastu krakowskich uczelni pismo z prośbą o przekazanie do Urzędu Miasta Krakowa
wykazu nieruchomości, stanowiących teren uczelni. Niestety na to pismo odpowiedziało tylko
dziewięć uczelni. W 2015 roku zostały zawarte aneksy z Uniwersytetem Jagiellońskim
i Politechniką Krakowską, określające w jaki sposób, w swoich dokumentach w BIP
(Biuletynie Informacji Publicznej) mamy możliwość wskazania terenów należących
do wymienionych uczelni, co jej zdaniem jest dużym ułatwieniem dla wszystkich służb.
Na początku września br. po raz kolejny poproszono rektorów uczelni krakowskich
o przeprowadzenie tych granic i przekazanie tej informacji. Pani Prezydent gorąco poprosiła,
aby Państwo Rektorzy zwrócili szczególną uwagę na tą sprawę i spowodowali przekazanie
wymaganej informacji do Urzędu Miasta Krakowa, gdyż jest to konieczna formalność.
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pkt 7. Festiwal Nauki w Krakowie.
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak – przypomniał,
że w roku 2017 Uniwersytet Pedagogiczny będzie organizował XVII edycję Festiwalu Nauki
w Krakowie.
Zwrócił też uwagę, że UP jest organizatorem festiwalu po raz trzeci i w związku z tym
poprosił o przemyślenie, kto przejmie jego organizację w roku 2018.
Następnie przekazał następujące informacje związane z organizacją Festiwalu Nauki 2017:
 Festiwalowe Miasteczko Naukowe będzie usytuowane na Rynku Głównym i będzie
funkcjonowało w ostatni weekend maja czyli w dniach 25-27 maja 2017 (czwarteksobota);
 w przygotowaniu jest projekt porozumienia ramowego z organizatorami, które
niezbędne jest do tego, aby wysłać wniosek do ministerstwa o grant w ramach
działalności upowszechniającej naukę;
 w rozporządzeniu ministra z dnia 8 września br, w sprawie szczegółowych kryteriów
trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność
upowszechniającą naukę nastąpiła zmiana wyznaczania terminu składania wniosku,
tj. obecnie wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dnia 31 października
poprzedzającego każdy rok, kiedy wydarzenie ma się odbyć, a więc w przyszłym roku
do 31 października trzeba będzie taki wniosek złożyć, a co za tym idzie do tego dnia
trzeba mieć także podpisane porozumienie ramowe pomiędzy wszystkimi
współorganizatorami;
 ramowy program festiwalu będzie zbliżony do tego co było w maju br., wspólnie będą
finansowane wydarzenia związane z festynem na Rynku Głównym, natomiast
wydarzenia artystyczne i sportowe będą realizowane wyłącznie pod warunkiem
uzyskania sponsorów (aby nie generować dużych kosztów). Oczywiście UP będzie
starał się o tych sponsorów tak, aby w jak najmniejszym stopniu wydatki obciążały
współorganizatorów;
 zaproponowane zostanie Radzie Programowej Festiwalu, aby motywem przewodnim
było hasło „W zgodzie z naturą”. Według wstępnych rozważań patronem będzie Pani
prof. Simona Kossak – biolog, profesor nauk leśnych, popularyzator nauki, potomek
słynnej rodziny Kossaków, urodzona w Krakowie, działająca na rzecz zachowania
resztek naturalnych ekosystemów Polski oraz na rzecz ochrony przyrody - zwłaszcza
Puszczy Białowieskiej;
 Planowane I posiedzenie Rady Programowej odbędzie się w pierwszej dekadzie
listopada z udziałem Prorektorów i osób delegowanych przez współorganizatorów.
Z nimi też odbędą się szczegółowe dyskusje;
 Szefem Komitetu Organizacyjnego będzie podobnie jak w roku ubiegłym
Pan prof. Robert Stawarz – Prorektor UP ds. rozwoju.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej prof. Dorota Segda – zgłosiła uwagę,
że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami festiwal powinien nosić nazwę „Festiwal Nauki
i Sztuki”.
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak – zgodził się z tą uwagą
i oczywiście zobowiązał się do poprawienia nazwy festiwalu.
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Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – podziękował za przedstawienie
przygotowań do XVII edycji festiwalu i podzielił się obawą, czy aby jego formuła już się nie
zużyła. Ze spostrzeżeń Pana Rektora bowiem wynika, iż na początku festiwal gromadził
tłumy Krakowian, natomiast każda kolejna edycja – przyciąga coraz mniej osób. Ma jednak
nadzieję, że być może nowość - poprzez dodanie słowa sztuka do nazwy festiwalu - na nowo
przyciągnie tłum ludzi.
pkt 8. Rozważenie propozycji zorganizowanie specjalnej sesji KRSWK o „uczelniach
flagowych”.
Prezes Polskiej Akademii Nauk oddz. Kraków prof. Andrzej Jajszczyk – rozpoczął
od stwierdzenia, że temat uczelni flagowych nie jest dla nikogo z obecnych tematem obcym,
ponieważ od paru lat cały czas się pojawia i dodał, że z Warszawy dochodzą różnego rodzaju
sygnały, iż obecne kierownictwo ministerstwa chciałoby, aby takie uczelnie flagowe
powstawały. A zatem w imieniu swoim jako Prezesa krakowskiego oddziału PAN
oraz w imieniu Prezesa PAU prof. A. Białasa stwierdził, że wydaje się, iż warto aby uczelnie
były do tego przygotowane czy to poprzez posiadanie własnych propozycji czy też
stanowiska wobec propozycji, które się pojawią. Propozycja PAN i PAU polegałaby na tym,
aby zorganizować specjalną sesję poświęconą właśnie uczelniom flagowym z dwoma
wprowadzającymi, stosunkowo krótkimi koreferatami tj: prof. A. Białas przedstawiłby
pomysł – „Jak z uczelni, które już istnieją w Krakowie zrobić flagowe” (jedną lub więcej),
natomiast Pan prof. Jajszczyk podjąłby się zadania przedstawienia – Jak by to wyglądało,
gdyby w Krakowie utworzyć zupełnie nową uczelnię, która miałaby być uczelnią flagową
inaczej mówiąc badawczą, zarządzaną i finansowaną nie tradycyjnie czyli z budżetu państwa.
Te dwa spojrzenia zdaniem Pana Profesora miałyby być tylko zaczynem do dyskusji w gronie
Państwa Rektorów po to, aby wypracować wspólne stanowisko i w razie czego móc szybko
zareagować na propozycje, które przyjdą z Warszawy lub też dać możliwość przedstawienia
swoich propozycji, mających na względzie dobro nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka – stwierdził, że nazwa
uczelnie flagowe fatalnie się kojarzy. Przypomniał, że temat ten był poruszany jeszcze
za czasów Pani minister Kudryckiej i w środowisku nie spotkało się to z dobrym przyjęciem,
Jest wręcz przeciwnie, gdyż mówiło się, że będzie kilka super dotowanych uczelni natomiast
pozostałe na tym stracą. Zdaniem Pana Rektora Słomki obecne ministerstwo lansuje raczej
uczelnie badawcze, a nie flagowe. Określenie badawcze, dydaktyczne czy dydaktycznobadawcze jest znacznie lepszym określeniem niż uczelnie flagowe.
Prezes Polskiej Akademii Nauk oddz. Kraków prof. Andrzej Jajszczyk – uważa,
że nazwa jest tutaj sprawą drugorzędną, ale zgadza się z Panem Rektorem Słomką, że lepiej
dostosować się do zaleceń ministerstwa.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – stwierdził, że pomysł ten wpisuje się
bardzo mocno w to, co w tej chwili jest istotnym elementem działania projakościowego.
Aby jednak miało to rację bytu i uwarunkowania, to niestety trzeba podjąć ten trud choć nie
jest to łatwa sprawa, a wręcz bardzo kontrowersyjna. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę,
że nastąpi ogromny opór ze strony tych wszystkich uczelni, które poczują się zagrożone, gdyż
zdaniem Pana Rektora są też takie działania konkurencyjne, które mogą przynieść bardzo
znaczącą stratę jeśli chodzi o dofinansowanie. Wspomniał, że na ostatnim posiedzeniu
KRASP w którym zrzeszonych jest 140 uczelni, nie było łatwo wszystkich przekonać,
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że nauka i finanse nie znoszą demokracji i nie można dać wszystkim po równo. Stwierdził też,
że trudno porównywać uczelnie ze sobą, bo jak np. porównać PWST w Krakowie z jakimś
Studium Teatru gdzieś w Polsce.
Wspomniał, iż media atakują Uniwersytet Jagielloński, że spadł do piątej setki w rankingu
uczelni światowych. Jego zdaniem jednak trzeba pokazać jaka jest nasza pozycja w nauce
w Polsce, Europie i dopiero na świecie. Nie można w rankingach porównywać uczelni
polskich i światowych globalnie. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że 25 lat temu uczelnie
polskie startowały zupełnie z innego pułapu niż np. taki Oxford czy Harward. Nie
wspominając już o nakładach finansowych, gdzie np. Harward ma większe nakłady finansowe
na naukę niż wszystkie uczelnie w Polsce, a polskie uczelnie są na trzecim miejscu od końca
w Unii Europejskiej.
Pan Rektor dodał, że temat poruszony przez pana prof. Jajszczyka tj. połączenie uczelni
zaczął się już pojawiać, co więcej próbę tzw. konsolidacji uczelni podjęto we Wrocławiu,
a ministerstwo przeznaczyło na te działania sporą sumę pieniędzy. Jednak czy konsolidacja
uczelni jest dobrą metodą, okaże się po przeprowadzeniu dokładnej analizy.
Ma jednak pewność, że uczelnie krakowskie stanowią wyjątek jeśli idzie o Polskę, ponieważ
właśnie w Krakowie posiadamy wszystkie profile wyższych uczelni, za wyjątkiem
wojskowych i morskich.
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas – stwierdził, że ta rozmowa
dotyczy sytuacji w całej Polsce, ale podstawową sprawą jest uzgodnienie tutaj,
na miejscu co faktycznie chcemy osiągnąć zwłaszcza, że interesy obecnych na sali też nie są
jednoznaczne. W jego opinii byłoby bardzo dobrze, gdyby kolegium rektorów podjęło w tej
sprawie uchwałę bądź przedstawiło plan (bez ogólników) co ewentualnie robić. Oczywiście
zdaje sobie sprawę, że nie będzie to łatwe i zapewne nie rozstrzygnie się na jednym
spotkaniu, ale będzie stanowić podstawę do stworzenia konkretnego planu i rozpoczęcia
pracy.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – powiedział, że zapewne na następnym
spotkaniu kolegium, które odbędzie na początku przyszłego roku powinny być już dostępne
dane dotyczące np. algorytmu. Zdaniem Pana Rektora tego typu spotkanie powinno być
przygotowane przez poszczególne uczelnie właśnie po linii różnorodności. W tym bowiem
jest siła KRSWK - różnorodność uczelni i możliwość spojrzenia na problem z różnych
kierunków.
pkt 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
e) Idea SAR
Przewodniczący KRSWK
prof. Wojciech Nowak – poinformował, że Dyrektor
Stowarzyszenia Willa Decjusza Pani Danuta Glondys zwróciła się z prośbą o przedstawienie
członkom KRSWK idei SAR – czyli Międzynarodowej Organizacji Pomocowej działającej w
obronie naukowców, którzy z pewnych powodów mają zabronione działanie
w swoim kraju. Jest to bardzo prężnie działająca sieć organizacji, założona w 1999 roku
na Uniwersytecie w Chicago i posiadająca w tej chwili 425 partnerów (np.: Oxford,
Cambridge czy Harward) z 40 państw. Działają bardzo aktywnie, mają w tej chwili pod
opieką stypendystów z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, humanistycznych, prawa,
dziennikarstwa czy medycyny zdrowia. Aktualnie pomaga akademikom z ponad 20 państw
świata.
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Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka – dodał, że AGH zgłosiło
swój akces udziału w tej organizacji.
Następnie:
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej prof. Dorota Segda – poinformowała,
że Senat PWST przyjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni, która przez to,
że nazywała się Państwową Wyższą Szkołą Teatralną przez lata była postrzegana jako szkoła
dążąca do uprawnień akademickich, które tak naprawdę od dawna posiadała. Nowa nazwa
uczelni, oczywiście po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Kultury i Sztuki ma brzmieć:
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, czyli jak powiedziała Pani
Rektor pierwszego artysty, który wyniósł teatr do rangi sztuki. Obecny patron Ludwik Solski
pozostanie patronem Wydziału Aktorskiego.
Wojewoda Małopolski Józef Pilch – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego
KRSWK o sile krakowskich uczelni dodał, że o ile wydziału o profilu morskim nie będzie
można utworzyć w naszym regionie, o tyle można zastanowić się na wydziałem żeglugi
śródlądowej. Pan Wojewoda poinformował o zmianach zachodzących w ministerstwie
i zapewnił obecnych, że w bardzo szerokim spojrzeniu planu ministra Morawieckiego,
nie może zabraknąć wsparcia dla uczelni bez których nie widzi rozwoju gospodarki
i technologii.
Następnie Wojewoda wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że będzie miał problem
z dotarciem na wszystkie inauguracje roku akademickiego, ze względu na pokrywające się
ze sobą daty i godziny uroczystości lub też niewielki odstęp czasowy pomiędzy nimi.
Potwierdził swoją chęć współpracy z uczelniami wyższymi i zaapelował do Państwa
Rektorów o udział w spotkaniach, w których On ma być tylko pośrednikiem
z instytucjami zagranicznymi, chcącymi nawiązać współpracę. Poprosił o wsparcie podczas
spotkania z Ambasadorem Iranu, który ma na celu nawiązanie współpracy. Liczy na wsparcie
i pomoc w tym temacie.
Pan Wojewoda podziękował także za włączenie się uczelni w organizację Światowych Dni
Młodzieży i przeprowadzone działania promocyjne, które teraz zaowocowały chęcią
przyjazdu zarówno do Krakowa jak i do krakowskich uczelni, obywateli z całego świata.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – zaznaczył, że krakowskie uczelnie
zawsze współpracowały z wojewodą i oczywiście nadal będą. Podziękował za wspomnienie
o udziale uczelni w organizację Światowych Dni Młodzieży, ponieważ dla niektórych z nich
było to duże przedsięwzięcie logistyczne.
Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr – poinformował, że jako
Przewodniczący Komisji Nauki w Senacie RP podjął się we współpracy z Polskim
Towarzystwem Fizycznym organizacji obchodów uroczystości w 100-lecie śmierci
M. Smoluchowskiego. Obchody uroczystości zorganizowane będą w Warszawie, obok
głównych uroczystości odbywających się we wrześniu w Krakowie. Przekazał także,
że uzgodnił z Marszałkiem Senatu, iż Senat RP podejmie uchwałę okolicznościową z tej
okazji oraz w siedzibie Senatu RP zostanie zorganizowana sesja okolicznościowa i wystawa.
Pan Senator zaprosił z tej okazji do Warszawy w drugiej połowie czerwca przyszłego roku
gdzie odbędzie się wstęp do głównych krakowskich uroczystości. Główne obchody odbędą
się w Krakowie ponieważ postać M. Smoluchowskiego była związana właśnie z tym
miastem, z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo- Hutniczą czy Instytutem
Fizyki Jądrowej. Gorąco zachęcił też do przypomnienia sobie o tej wielkiej postaci.
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Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas – dodał, że PAU też włącza
się w organizację powyższej uroczystości.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak – wobec braku zgłoszenia innych spraw
Pan Rektor serdecznie podziękował wszystkim za obecność na pierwszym w nowej kadencji
2016-2020 posiedzeniu KRSWK.
Podziękował także za sprawne przeprowadzenie wyborów Przewodniczącemu Zebrania
Wyborczego oraz Członkom Komisji Skrutacyjnej, a następnie zaprosił wszystkich obecnych
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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