
 

XX Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 

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

 
JANÓW PODLASKI, 3 – 6 czerwca 2018 r. 

                                               Obiekt Konferencyjny: Hotel „Zamek Biskupi” 
 

PROGRAM1  

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 
                                              
Przyjazd i rejestracja uczestników – 3 czerwca 2018r. (niedziela) godz. 1400 - 1600 
 
Recepcja: Hotel „Zamek Biskupi” 
   
Moduł I:  I dzień Szkoły – 3 czerwca 2018 r. (niedziela) 1600 -1800  (Sala Holszański) 

 Ses ja  o tw ie ra jąca   
 

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

• Wykład inauguracyjny pt. Federacja uczelni na gruncie Ustawy 2.0 -  
uwarunkowania i szanse rozwojowe (Łukasz Sułkowski) 

 

1900 - 2100        recepcja powitalna – Restauracja u Biskupów 

 
Moduł II:  II dzień Szkoły – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek), obrady- godz. 9.00-15.00 (Sala 
                 Holszański)  

   Kadry  i  dane  osobowe w  szko łach  wyższych  
                           
900 – 1030          Sesja I –  wykład pt. Polityka kadrowa w uczelniach z uwzględnieniem  
                                        zmieniających się uwarunkowań (Ewa Trojanowska) 
 
1030 -1100           przerwa na kawę  
  
1100 -1230           Sesja II - wykład pt. Zagadnienia ochrony danych osobowych w świetle nowych  
                                         regulacji prawnych (Paulina Dawidczyk, Mirosław Sanek) 
 
1230 -1330           lunch   - Restauracja u Biskupów 
 
1330 -1500            Sesja III – debata panelowa z udziałem gości i uczestników Szkoły nt. Kadry 
                                            uczelni akademickich: szanse i zagrożenia (wprowadzenie 
                                            i moderowanie: J. Woźnicki, uczestnicy: J. Janiszewski, J. Morzy, 
                                            E. Trojanowska, R, Żukowski) 
 
 
1600 -1830           zwiedzanie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, przejażdżka bryczkami 
                          
1900                     kolacja grillowa – Altana Grillowa na terenie obiektu konferencyjnego 
 
 
 
 
 

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



Moduł III:   III dzień Szkoły – 5 czerwca 2018 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-16.30 (Sala  
                   Holszański) 
       Nowe s ta t u ty  ucze ln i :  uwarunkowania ,  szanse ,  dy lematy ,  war ianty  
                 
900 – 1030    Sesja I 

o część I -  wykład pt. Projektowana Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 
                            odniesieniami do statutów uczelni jako źródeł prawa. (Jerzy Woźnicki) 
o część II – wykład pt. Narzędzia LEX wspierające uczelnie w nowych obowiązkach    

                     wynikających z Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych  
                     (RODO)  (Agnieszka Kurzyńska, Magda Matuszewska)   
    

1030 -1100         przerwa na kawę   
 
 1100–1230  Sesja II 

o część I -   warsztaty statutowe I: administracja i gospodarka, systemy informatyczne,  
      kadry (Tomasz Jędrzejewski)   

o część II –  wykład pt. Rola banku jako partnera uczelni (Andrzej Kabat,  
                     Bartosz Wasilewski)   

              
1230 -1330         lunch   - Restauracja u Biskupów 
     
1330 -1500        Sesja III - warsztaty statutowe II: zarządzanie w uczelni z perspektywy wymogów 
                                        dyscypliny finansów publicznych (Maria Branecka) 
                                                                               
Sesje równoległe:   
           Opinie i wnioski kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych  
 
Kanclerze (Sala Holszański) 
1500 -1630         Sesja IV -  Postulaty kanclerzy dotyczące zakresu ich działania2  
                         (Przewodniczący Sesji –  Henryk Zioło, kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej 
                          w Krakowie)  
 
Kwestorzy (Sala Kobielski) 
1500 -1630        Sesja IV - Postulaty kwestorów dotyczące ich zakresu działania2  
                        (Przewodnicząca Sesji – Alicja Maniak, kwestor Politechniki Wrocławskiej) 
 
1900-2200           Uroczysta kolacja   -  Sala Zamkowa Szyszkowski 
 
Moduł IV:  IV dzień Szkoły – 6 czerwca 2018 r. r. (środa), obrady- godz. 9.00-14.00 (Sala  
                   Holszański)     

   In formatyzac ja ,  cy f ryzac ja  i  ana l i tyka  jako narzędz ia  
   wspiera jące  dz ia ła lność  uczeln i  
 

900 -1030          Sesja I – wykład pt. Potrzeby rozwojowe w zakresie informatyzacji uczelni – 
                                      zainicjowanie procesu monitorowania stanu (Jacek Oko, Leszek Lewoc)   
 
1030 -1130        przerwa na kawę   
 
1130 -1230   Sesja II –  debata z udziałem wykładowców i uczestników nt. Problemy informatyzacji  
                                   uczelni pod przewodnictwem Jerzego Woźnickiego 
  
1230 -1330         lunch   - Restauracja u Biskupów 
1330 -1400        Sesja III –  debata końcowa z udziałem gości i uczestników - podsumowanie XX  
                                           Szkoły FRP3   
                                      
Wyjazd uczestników w dniu 6 czerwca do godz. 14.00  

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


