Uchwała Nr 43
Zgromadzenia Plenarnego
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
Tarnów, 20 – 22 stycznia 2011 r.

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
przyjmuje sprawozdanie z działalności KRePSZ za 2010r. w brzmieniu
załącznika do uchwały.

Przewodniczący KRePSZ

Prof. dr hab. inŜ. Andrzej Kolasa

Sprawozdanie z działalności
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
za rok 2010
Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ( KRePSZ) jest
stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, trzydziestu sześciu rektorów
reprezentujących państwowe wyŜsze szkoły zawodowe.
Prezydium KRePSZ tworzą:
Przewodniczący
• Prof. dr hab. inŜ. Andrzej Kolasa – rektor PWSZ w Ciechanowie
Zastępca przewodniczącego
• Prof. dr hab. Józef Zając – rektor PWSZ w Chełmie
Skarbnik
• Prof. dr hab. Halina Piekarek – Jankowska – rektor PWSZ w Elblągu
Członek
• Prof. dr hab. Janusz Gruchała – rektor PWSZ w Krośnie
• Prof. dr hab. Zbigniew Ślipek – rektor PWSZ w Nowym Sączu
Honorowymi Przewodniczącymi są:
• Prof. dr hab. Andrzej Bałanda – PWSZ w Nowym Sączu ( do 17 lipca
2010 r.)
• Prof. dr hab. Tomasz Winnicki – Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
• Prof. dr hab. Józef Garbarczyk – rektor PWSZ w Gnieźnie
• Prof. dr hab. Tadeusz Janusz – rektor PWSZ w Skierniewicach
• Prof. dr hab. Adam Marcinkowski – rektor PWSZ w Pile
Siedziba Stowarzyszenia mieści się gmachu PWSZ w Ciechanowie przy ul.
Narutowicza 9.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się:
- w dniu 13 stycznia w Warszawie narada rektorów PWSZ
- w dniach 28-30 stycznia w Wałbrzychu XIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ
- w dniu 26 lutego w Jarosławiu Prezydium KRePSZ
- w dniu 7 września w Warszawie Prezydium KRePSZ

- w dniach 23 – 26 września w Suwałkach XIV Zgromadzenie Plenarne
KRePSZ,
podczas których przyjęto dokumenty zawarte w załączniku nr 1 do
sprawozdania.
Szczegółowe zestawienie róŜnych działań KRePSZ w 2010 r. w porządku
chronologicznym zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Załącznik nr 1

Dokumenty KRePSZ
1. Stanowisko KRePSZ przyjęte na naradzie roboczej w dniu 13 stycznia w
Warszawie w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyŜszym i niektórych innych ustaw z dnia 17
grudnia 2009 r.
2. Uchwała nr 37 XIII Zgromadzenia Plenarnego podjęta w Wałbrzychu w
sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego KRePSZ.
3. Uchwała nr 38 XIII Zgromadzenia Plenarnego podjęta w Wałbrzychu w
sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego KRePSZ za 2009 r.
4. Uchwała nr 39 XIII Zgromadzenia Plenarnego podjęta w Wałbrzychu w
sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2009.
5. Uchwała nr 40 XIII Zgromadzenia Plenarnego podjęta w Wałbrzychu w
sprawie przyjęcia budŜetu KRePSZ na 2010 r.
6. Uchwała nr 41 XIII Zgromadzenia Plenarnego podjęta w Wałbrzychu w
sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o
szkolnictwie wyŜszym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009
r.
7. Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego podjęte w Wałbrzychu w sprawie
włączenia się w działalność Komisji Akredytacyjnej KRASP.
8. Komunikat Prezydium KRePSZ przyjęty na posiedzeniu w Jarosławiu.
9. Uchwała nr 42 XIV Zgromadzenia Plenarnego podjęta w Suwałkach w
sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego KRePSZ.
10.Stanowisko KRePSZ przyjęte w Suwałkach w sprawie ustawy o zmianie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.

Załącznik nr 2
Działania KRePSZ

1. XIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ - 28-30 stycznia Wałbrzych
2. Korespondencja do V-ce Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego prof. Z.
Marciniaka i do Przewodniczącej KRASP prof. K. ChałasińskiejMacukow – kopie uchwał XIII ZP KRePSZ – 2 lutego
3. Korespondencja do Marszałka Senatu B. Borusewicza – uchwała nr 41
XIII ZP KRePSZ – 15 lutego
4. Udział Przewodniczącego w konferencji „ Sporne kwestie Strategii
rozwoju nauki i szkolnictwa wyŜszego” – Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej, Warszawa 17-18 lutego
5. Posiedzenie Prezydium KRePSZ dot. PWSZ w Jarosławiu – 26 lutego
Warszawa
6. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Podlaskiej – 2 marca
7. Udział Przewodniczącego we wspólnym posiedzeniu KRUA i Prezydium
KRASP – 5-6 marca Wrocław
8. Opracowanie i wysłanie do PWSZ oraz FRP komentarza dot. Strategii
rozwoju szkolnictwa wyŜszego – 12 marca
9. Opracowanie i wysłanie do PWSZ „ Komunikatu” ze spotkania władz
PWSZ w Jarosławiu z Prezydium KRePSZ – 18 marca
10.BieŜąca korespondencja mailowa do PWSZ – 18 marca
11.Korespondencja do PWSZ dot. projektu uwag do ustawy o zmianie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym – 13 kwietnia
12.Stanowisko w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach – 27 kwietnia
13.Udział w Posiedzeniu Komitetu Sterującego dot. projektu „ Strategii” –
30 kwietnia, FRP Warszawa
14.Wysłanie do MNiSW uwag KRePSZ dot. ustawy o zmianie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw – 4 maja
15.Udział Przewodniczącego w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu
Plenarnym KRASP – 5-8 maja Kielce
16.Udział w Posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i MłodzieŜy dot. „
Strategii” – 10 czerwca Warszawa
17.Udział w posiedzeniu RGSW – 17 czerwca Warszawa
18.Zaproszenia imienne na XIV ZP KRePSZ w Suwałkach – 24 czerwca
19.Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zmiany nazw
niektórych publicznych uczelni zawodowych – 31 sierpnia

20.Posiedzenie Prezydium KRePSZ – 7 września Warszawa
21.Stanowisko w sprawie projektu stanowiska Rządu do Komunikatu
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowy bodziec do
europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
słuŜący wspieraniu strategii Europa 2020 COM (2010) 296 – 20 września
22.Udział Przewodniczącego w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy – 20
września Warszawa
23.Zgłoszenie kandydatur do zespołu ekspertów do opracowania ramowych
zasad określania współczynnika kosztochłonności dla poziomu
kształcenia i profilu studiów oraz przyjętego sposobu przyporządkowania
kierunków do obszaru kształcenia, dziedzin i dyscyplin: prof.
Mieczysława Adamowicza, Rektora PSW w Białej Podlaskiej w obszarze
nauk społecznych w dziedzinie ekonomii oraz prof. Andrzeja Woźniaka,
Prorektora PWSZ w Jarosławiu w obszarze nauk rolniczych – 21 września
24.XIV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ - 23-26 września, Suwałki
25.Wysłanie drogą elektroniczną do KRASP, RGSW, Forum Akademickiego
Stanowiska KRePSZ przyjętego w Suwałkach dot. ustawy o zmianie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw – 29 września
26.Wysłanie pocztą do MNiSW Stanowiska KRePSZ przyjętego w
Suwałkach dot. ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw – 6
października
27.Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i poŜyczek studenckich – 11 października
28.Udział Przewodniczącego w spotkaniu środowiska rektorów szkół
wyŜszych w MNiSW ( przemówienie Przewodniczącego) – Warszawa, 15
października
29.Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej – 22 października
30.Udział Przewodniczącego w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu
Plenarnym KRASP – Szczecin, 3-5 listopada
31.Udział delegacji KRePSZ w wysłuchaniu publicznym w Sejmie dot.
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw – Warszawa, 9 listopada
32.Udział Przewodniczącego w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i
MłodzieŜy dot. poselskiego i komisyjnego projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym – Warszawa, 24 listopada
33.Udział Przewodniczącego A. Kolasy i Zastępcy Przewodniczącego J.
Zająca w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyŜszego
– Warszawa, 1-2 grudnia
34.BieŜąca korespondencja mailowa do PWSZ – 7 grudnia
35.Udział Przewodniczącego w posiedzeniu Prezydium KRASP – Wrocław,
9-10 grudnia
36.Zaproszenia imienne na XV ZP KRePSZ w Tarnowie – 13 grudnia
37.Udział Przewodniczącego A. Kolasy i Zastępcy Przewodniczącego J.
Zająca w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyŜszego
– Warszawa, 14-16 grudnia
38.BieŜąca korespondencja mailowa do PWSZ – 22, 27 grudnia

