
XIV Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

 

Szkoła Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów Finansowych 
 w szkolnictwie wyższym 

 
OSSA K/RAWY MAZOWIECKIEJ,  1-4 czerwca 2014r.  

 
PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

                                              
 Przyjazd i  rejestracja uczestników – 1 czerwca 2014 r. (niedziela)  1400  - 1600 

 Recepcja Główna Hotelu  „Ossa Congress & Spa"   

  
 
Moduł I:  I dzień Szkoły – 1 czerwca 2014 r. (niedziela )  1600 -1800  (Sala Audytorium Maximum)    

 Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

 Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników.  Wprowadzenie w problematykę XIV 

Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 

 Wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie strategiczne szkołą wyższą – perspektywa resortu, 

rektora, kanclerza  i zwyczajnego profesora”. (Jacek Guliński)     

 

1900 - 2100      recepcja powitalna (Karczma Ułańska) 

 
Moduł II:  II dzień Szkoły - 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00  (Sala Audytorium 
                 Maximum)  

 
       Sprawy programów f inan sowanych ze  środków europe jsk ich  

           Dzień obrad z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
           oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju   
                           
900  – 1030          Sesja I – wykład pt: „Perspektywa 2014-2020 dla badań naukowych i innowacji.”  
                          (Jacek Guliński) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II  -  wykład pt: „Perspektywa finansowa UE 2014-20: wsparcie w ramach  
         Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.”  (Marcin Łata) 
 
1230 -1330    lunch  (Restauracja Starówka) 
 
1330 -1500            Sesja III  - „Wykorzystanie środków unijnych do roku 2020 – doświadczenia i założenia 
                           dwóch perspektyw europejskich”. Debata kanclerzy i kwestorów z udziałem 
                            przedstawicieli MIiR  
                             
 
 
Popołudnie           zwiedzanie Skansenu rzeki Pilica  i Niebieskich Źródeł 
 
1900       kolacja w Dworku nad Pilicą 
 
 

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



 
Moduł III:  III dzień Szkoły - 3 czerwca 2014 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-16.30 (Sala Audytorium 
                  Maximum) 

    Sprawy gospodark i  f inansowej  w  ucze ln iach  pub l icznych  
 

900–945   Sesja I – Wolters Kluwer -  Zarządzanie regulacjami i dokumentami wewnętrznymi 
uczelni. (Małgorzata Libuda) 

                  
945–1030               wykład pt:  „Optymalizacja kosztów w uczelniach publicznych.”  (Artur Hołda  ) 
 
1030 -1100   przerwa na kawę    
 
1100 -1230    Sesja II  - wykład pt. „Programy naprawcze w uczelniach publicznych”  (Artur Hołda) 
 
1230 -1330    lunch (Restauracja Starówka) 
 
1330 -1500           Sesja III –  Zasady i praktyka w obszarze gospodarki finansowej w uczelniach.  Debata     

Kanclerzy i Kwestorów z udziałem Gości 
                                
Sesje równoległe :   
           Sygnały i wnioski Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów Finansowych adresowane do MNiSW 
 
Kanclerze  (Sala Audytorium Maximum) 
1530 -1630         Sesja IV -   Postulaty Kanclerzy dotyczące ich zakresu  działania w uczelniach  
                        (Przewodniczący Sesji –  kanclerz UJ, Ewa Pędracka-Kwaskowska) 
 
Kwestorzy  (Sala Rumiankowa)     
1530 -1630         Sesja IV - Postulaty Kwestorów  dotyczące ich zakresu działania w uczelniach  
                        (Przewodniczący Sesji – kwestor PW, Jadwiga Bajkowska) 
 
 
Popołudnie        zajęcia rekreacyjne  w hotelu (basen, sauna, jacuzzi), SPA2 
 
1900                     uroczysta kolacja w Hotelu  (Restauracja Kryształowa) 
 
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 4 czerwca 2014 r. r. (środa), obrady- godz. 9.00-15.00   

  
   Sprawy zamówień  pub l icznych  

               Dzień obrad z udziałem przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych    
                           
900  – 1030            Sesja I – Omówienie zmian przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych z 
                            uwzględnieniem specyfiki działalności szkół wyższych. Nowe dyrektywy  
                            Rady Unii Europejskiej  w zakresie zamówień publicznych - część I  (Dariusz Piasta)3  
 
1030 -1100   przerwa na kawę   
  
1100 -1230           Sesja II  -  Omówienie zmian przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych z 
                           uwzględnieniem specyfiki działalności szkół wyższych. Nowe dyrektywy  
                           Rady Unii Europejskiej  w zakresie zamówień publicznych – część II  (Dariusz Piasta) 
 
1230 -1330    lunch  (Restauracja Starówka) 
 
1330 -1500            Sesja III  - „Zamówienia publiczne -   o większe możliwości i mniejsze zagrożenia dla 

             uczelni”. Debata Kanclerzy i Kwestorów z udziałem przedstawicieli UZP 
 
Wyjazd uczestników w dniu  4 czerwca do godz. 16.00  

                                                           
2 Istnieje możliwość skorzystania przez uczestników naszej Szkoły z odpłatnych, promocyjnych pakietów 
relaksacyjnych  w  Centrum SPA na podstawie indywidualnej rezerwacji   
3 Wiceprezes lub inny przedstawiciel UZP 


