
XIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

 

Szkoła Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów Finansowych  

 
Krynica Zdrój,  19-22 maja 2013r.  

 
PROGRAM1   

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

                                              
Przyjazd i  rejestracja uczestników – 19 maja  2012 r. (niedziela)  1400  - 1600 
    Centrum Konferencyjne Hotelu  „Czarny Potok” w Krynicy Zdrój 
  
 
Moduł I:  I dzień Szkoły – 19 maja 2013 r. (niedziela )  1600 -1800   (Sala Jan III Sobieski) 

 Ses ja  o tw iera j ąca   
 

 Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników.  Wprowadzenie w problematykę XIII  

Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 

 Wykład inauguracyjny „Kadencja 2012-16: wyzwania i plany rozwojowe szkolnictwa 

wyższego” (Wiesław Banyś) 

 

1900 - 2100       recepcja powitalna w Hotelu „Czarny Potok ”   

 
 
Moduł II:  II dzień Szkoły – 20 maja 2013 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00 (Sala Jan III  
                 Sobieski)    

  
   Sprawy zamówień  pub l icznych  
 

        Dzień obrad z udziałem przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych    
                           
900  – 1030            Sesja I – wykład pt: „Omówienie wybranych przepisów ustawy Prawo zamówień  
                            publicznych z uwzględnieniem specyfiki działalności uczelni wyższych.” 

              (Jacek Sadowy) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę   
  
1100 -1230           Sesja II  -  wykład pt: „Kierunki zmian systemu zamówień publicznych mogące  
                           mieć istotny wpływ na sposób udzielania zamówień publicznych przez uczelnie wyższe.” 
                           (Jacek Sadowy) 
 
1230 -1330    lunch  (Restauracja Regionalna – budynek F) 
 
1330 -1500            Sesja III  - „Zamówienia publiczne: bilans szans i zagrożeń dla uczelni”. Debata 
                           Kanclerzy i Kwestorów z udziałem Gości 

 
 
Popołudnie   wjazd Koleją Gondolową na Jaworzynę Krynicką  
                             Kolacja w Karczmie „Cichy Kącik”   
 
 

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

organizatorów. 



 
Moduł III: III dzień Szkoły – 21  maja 2013 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-15.00  (Sala Jan III Sobieski) 
           Sprawy programów f inans owanych  ze  ś rodków europe jsk ich  

                    

Dzień obrad z udziałem przedstawicieli Ministerstwa  Rozwoju Regionalnego 

 
900  – 1030   Sesja I – wykład pt: „Program Innowacyjna Gospodarka w świetle  agendy 2007-2013  – 

dotychczasowe efekty, wnioski i rekomendacje ”   (Aneta Sobota-Białas,  ) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę   
 
1100 -1230    Sesja II   - wykład pt: „Badania, rozwój  i innowacje w perspektywie   finansowej  2014-

20”   (Łukasz Małecki) 
 
1230 -1330    lunch (Restauracja Regionalna – budynek F) 
 
1330 -1500            Sesja III   -  „Środki unijne na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.”   Debata 

Kanclerzy i Kwestorów z udziałem Gości    
 
Sesje równoległe :   
 
Kanclerze:       
 
1530 -1630         Sesja IV -   Postulaty Kanclerzy dotyczące ich zakresu  działania w uczelniach  
 
Kwestorzy:     
 
1530 -1630         Sesja IV -   Postulaty Kwestorów  dotyczące ich zakresu działania w uczelniach  
 
 
Popołudnie           zajęcia rekreacyjne  w hotelu (basen, sauna, jacuzzi), SPA2 
 
1900        uroczysta kolacja w Hotelu „Czarny Potok”  (Restauracja Chopin– budynek  A) 
 
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły- 22  maja 2013 r. (środa), obrady - godz. 9.00-15.00 (Sala Jan III Sobieski) 

    Zarządzan ie  szko łą  wyższą  
 

900–1030   Sesja I – wykład pt:  „Analiza kosztów w uczelniach publicznych” (Artur Hołda) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę    
 
1100 -1230    Sesja II  - wykład pt. „Zarządzanie ryzykiem w uczelni”  (M. Gula, P. Jaworski,  

 P. Piwowar) 
 
1230 -1330    lunch (Restauracja Regionalna – budynek F) 
 
1330 -1500         Sesja III –  „Kontrola zarządcza w uczelniach w świetle doświadczeń szkół wyższych”   

(Artur Chełstowski – wprowadzenie do dyskusji). Debata Kanclerzy i Kwestorów z 
udziałem Gości 

                                
 
Wyjazd uczestników w dniu  22  maja 2013 r.  do  godz. 16.00   
 

                                                           
2 Istnieje możliwość skorzystania przez uczestników naszej Szkoły z odpłatnych, promocyjnych pakietów 
relaksacyjnych  w  Centrum SPA na podstawie indywidualnej rezerwacji   
 



                 
  

 

 

  
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 


