
 

 

XXIV Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym 
 dla Kanclerzy, Dyrektorów, Kwestorów i Głównych Księgowych 

 
                                 Obiekt Konferencyjny: Folwark Łochów 
                              

Łochów, 19 września – 22 września 2021 r. 
 
 

PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 
                                              
Przyjazd i rejestracja uczestników – 19 września 2021 r. (niedziela) godz. 1400 - 1600 
 
Recepcja: Hotel Folwark Łochów 
   
 
Moduł I: I dzień Szkoły – 19 września 2021 r. (niedziela) 1600 -1800    
Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

 Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę XXIV Szkoły FRP. 
Prace programowe FRP-KRASP w kadencji 2020-2024  (Jerzy Woźnicki) 

                       

 Wykład inauguracyjny pt. Zagrożenia pandemiczne w ochronie zdrowia: wnioski dla 
ludzkości z dotychczasowych doświadczeń (Marek Krawczyk) 

 

1900 - 2100        recepcja powitalna    

 
Moduł II:  II dzień Szkoły –  20 września 2021 r. (poniedziałek), obrady-godz. 900-1500  
                                            
  Prob lemy bezpieczeństwa  ucze ln i :  mien ie ,  cyberprzes t rzeń,  regu lac je  
                           
900 -1030  Sesja I – wykład pt. Uwarunkowania i możliwości dysponowania mieniem przez 
uczelnie i aktualne ograniczenia w tym zakresie - wnioski z dotychczasowych doświadczeń  
(Mariusz Haładyj) 
                          
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230   Sesja II - wykład pt. Człowiek i uniwersytet w cyberprzestrzeni (Marek Michalski, 
Aleksandra Syryt) 
 
1230 -1330           lunch      
 
1330 -1500   Sesja III wykład pt. Prace środowiskowe  nad  zmianami w Ustawie: perspektywa  
krótko i długookresowa  (Michał Zasada)   
    
                           
1900                     kolacja grillowa – na terenie obiektu konferencyjnego 
 
 
 
 

                                                           
1
 Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w Programie ze względów niezależnych od 

organizatorów 



Moduł III:  III dzień Szkoły – 21 września 2021 r. (wtorek), obrady-godz. 900-1630  
        
Uwarunkowa nia  f inansowe dz ia łan ia  ucze ln i   
                 
900 – 1030  Sesja I: wykład pt. Intencje i domniemane skutki zmian w zasadach finansowania i 
gospodarki finansowej uczelni  na tle rozwiązań  i tendencji europejskich  (Wiesław Banyś, Maria 
Hulicka)   
 
1030 -1100         przerwa na kawę   
 
 1100–1230   Sesja II: wykład pt. Prognozy i decyzje budżetowe MEiN 2021/22 (Jarosław Oliwa)  
              
1230 -1330         lunch     
  
1330 -1500  Sesja III - Debata panelowa z udziałem gości i uczestników Szkoły nt. Oceny regulacji 
ustawowych dotyczących finansów uczelni na tle wyników Projektu Polsko-Ukraińskiego MEiN-
PW2, z uwzględnieniem opinii i  postulatów rektorów (Moderator: Jerzy Woźnicki) 
 
Sesje równoległe:   
           Opinie i wnioski kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych  
 
Kanclerze       
1500 -1600        Sesja IV - Postulaty kanclerzy dotyczące zakresu ich działania 
                        (Przewodniczący Sesji – …)  
Kwestorzy   
1500 -1600        Sesja IV - Postulaty kwestorów dotyczące ich zakresu działania  
                        (Przewodnicząca Sesji – …) 
 
1600 -1630        wspólne spotkanie uczestników Szkoły z Przewodniczącym KRASP, 
                        prof. Arkadiuszem Mężykiem  
 
1900-2200           uroczysta kolacja    
 
Moduł IV:   IV dzień Szkoły – 22 września 2021 r. (środa), obrady-godz. 900-1400  
 

Nowe rozwiązan ia  dotycz ące  ucze lni  
 
Sesja I : 
900 -1000   Część I -  wykład pt. Aktualne problemy dotyczące cyfryzacji Uczelni z uwzględnieniem  
podejmowanych przedsięwzięć (Grzegorz Mazurek, Łukasz Sułkowski) 
  
1000 -1030  Część II –Wyniki badania ankietowego FRP i Wolters Kluwer nt. szkolnictwo wyższe a 
technologie (Monika Kulesza-Czupryn) 
  
1030 -1100        przerwa na kawę   
 
1100 -1230    Sesja II – wykład pt. Zamówienia publiczne 2021/2022  (Hubert Nowak)   
 
1230 -1330         lunch     
 
1330 -1400   Sesja III – Debata końcowa z udziałem gości i uczestników - dyskusja 
                                      i podsumowanie XXIV Szkoły FRP3   
                                      
Wyjazd uczestników w dniu 22 września 2021r. do godz. 1400  

                                                           
2
 Projekt MEiN-PW nt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących 

rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” 
3 Uwaga: na wniosek uczestników Sesje II i III mogą zostać połączone jako wspólny punkt Programu 
poprzedzający lunch. 


