
                            XXII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

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

 
              Obiekt Konferencyjny: Hotel Natura Mazur Resort & Conference 

 Warchały k/Szczytna, 2 – 5 czerwca 2019 r. 
 

PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 
                                              
Przyjazd i rejestracja uczestników – 2 czerwca 2019 r. (niedziela) godz. 1400 - 1600 
 
Recepcja: Hotel Natura Mazur Resort & Conference 
   
Moduł I: I dzień Szkoły – 2 czerwca 2019 r. (niedziela) 1600 -1800   (Sala Wiosna+Lato+Jesień) 

 Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

• Otwarcie Szkoły. Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę XXII 
                     Szkoły FRP (Jerzy Woźnicki) 
 

• Wykład pt. Rozwiązania informatyczne wspierające wdrażanie Ustawy 2.0 
(Monika Kulesza-Czupryn) 

 

• Wykład inauguracyjny pt. Rozwój technologii i wyzwania z tym związane  
               (Jan Szmidt) 

 

1900 - 2100        recepcja powitalna – Restauracja Poezja smaków 

 
Moduł II:  II dzień Szkoły – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00  
                                           (Sala Wiosna+Lato+Jesień) 
 
Wdrażan ie  Ustawy  2 .0 :  wynagradzan ie ,  s ta tuty ,  admin is t rac ja .  
                           
900 -1030      Sesja I – wykład pt. Ustawa 2.0 - regulaminy wynagradzania w uczelniach 
                                   (Ewa Trojanowska) 
 
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230   Sesja II - wykład pt. Działania MNiSW i prace nad statutami w uczelniach  
                                 (Marcin Czaja) 
 
1230 -1330           lunch   - Restauracja Poezja smaków 
 
1330 -1500   Sesja III – Debata panelowa z udziałem gości i uczestników Szkoły nt. wdrażania 
                                   Ustawy 2.0 z perspektywy administracji uczelni (Moderator: Piotr Müller) 
 
1600 -1830           program popołudniowy 
                          
1900                     kolacja grillowa – Altana Grillowa na terenie obiektu konferencyjnego 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Propozycje personalne są w fazie potwierdzania. 
Nie możemy wykluczyć konieczności dokonania zmian w programie ze względów niezależnych od   
organizatorów. 



 
 
Moduł III:  III dzień Szkoły – 4 czerwca 2019 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-16.30  
                    (Sala Wiosna+Lato+Jesień) 
 
Zamówien ia  pub l iczne.  Wdrażan ie  Ustawy 2 .0 :  f inansowani e .  RODO w 
prak tyce .   
                 
900 – 1030    Sesja I: wykład pt. Nowa ustawa o zamówieniach publicznych (Hubert Nowak)   
 
1030 -1100         przerwa na kawę   
 
 1100–1230   Sesja II: wykład pt. Sprawy finansowania uczelni (Jarosław Oliwa)  
              
1230 -1330         lunch   - Restauracja Poezja smaków 
     
1330 -1500     Sesja III - wykład pt. RODO -uwarunkowania praktyczne procesu wdrażania w  
  uczelniach (Edyta Bielak–Jomaa)   
                                                                               
Sesje równoległe:   
           Opinie i wnioski kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych  
 
Kanclerze      (Sala Wiosna+Lato+Jesień)) 
1500 -1630        Sesja IV - Postulaty kanclerzy dotyczące zakresu ich działania 
                        (Przewodniczący Sesji – Tomasz Jędrzejewski, kanclerz Uniwersytetu 
                         M. Kopernika w Toruniu)  
 
Kwestorzy  (Sala VIP ROOM) 
1500 -1630        Sesja IV - Postulaty kwestorów dotyczące ich zakresu działania  
                        (Przewodnicząca Sesji – Aneta Lipińska, kwestor Akademii Pedagogiki  
                         Specjalnej w Warszawie) 
 
1900-2200           Uroczysta kolacja    
 
Moduł IV:   IV dzień Szkoły – 5 czerwca 2019 r. r. (środa), obrady- godz. 9.00-14.00  
                   (Sala Wiosna+Lato+Jesień) 
 
Wdrażan ie  Ustawy 2 .0 :  rada  ucze lni .  Wybrane  zagadnien ia  
in form atyzac j i  w szko ln ic tw ie  wyższym .  
 
900 -1030       Sesja I – wykład pt. Systemy zarządcze i informacyjne (Łukasz Sułkowski)   
 
1030 -1100        przerwa na kawę   
 
1100 -1230      Sesja II – wykład pt. Statutowe umocowanie rady uczelni: kompetencje,  
                     procedury i relacje z innymi organami oraz z kanclerzem i kwestorem  
                     (Jerzy Woźnicki) 
 
1230 -1330         lunch   - Restauracja Poezja smaków 
 
1330 -1400     Sesja III – Debata końcowa z udziałem gości i uczestników - dyskusja 
                                      i podsumowanie XXII Szkoły FRP2   
                                      
 
Wyjazd uczestników w dniu 5 czerwca do godz. 14.00  
 
 

                                                           
2 Uwaga: na wniosek uczestników Sesje II i III mogą zostać połączone jako wspólny punkt Programu 
poprzedzający lunch. 


