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Rektorzy Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji podczas XI Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Krośnie wnoszą o: 
 
 

1. Jak najszybsze utworzenie list zadań inwestycyjnych dotyczących szkolnictwa 
wyŜszego przewidzianych do realizacji w ramach RPO, w których MniSzW 
dofinansuje udział własny uczelni. Wnosimy równieŜ o jak najszybsze wydanie 
stosownych promes niezbędnych do złoŜenia wniosków i skorzystania z 
ogłaszanych programów. 

2. Zmianę decyzji Ministra Finansów dotyczącą procedury i zasady finansowania 
tzw. wkładu własnego uczelni realizujących inwestycje w ramach unijnych 
programów pomocowych w zakresie infrastruktury szkół wyŜszych. Wkład własny 
powinien być zaliczkowo lub jednorazowo przekazywany dla uczelni – 
beneficjenta, a nie do instytucji pośredniczącej w celu refundacji wykonanych 
zadań. MoŜna byłoby uniknąć wtedy drogich kredytów bankowych (waŜne          
w sytuacji wzrastającego kryzysu finansowego) traktując wkład własny jako 
fundusz obrotowy do regulowania naleŜności za cząstkowe zadania realizowanych 
przez uczelnie inwestycji. 
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w sprawie ustawowego powołania Konferencji Rektorów Publicznych Szkół 
Zawodowych jako zrzeszenia rektorów Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych 
 

Rektorzy zrzeszeni w KRePSZ po raz kolejny wyraŜają przekonanie o 
niezbędności uzupełnienia art. 54 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym przez dopisanie 
trzeciej konferencji rektorów, tj. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. 
Obowiązująca obecnie ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym w art. 54 daje moŜliwość 
formalnego tworzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 
oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). Celem ich 
funkcjonowania, jak określa art. 55 wspomnianej ustawy, jest działanie na rzecz rozwoju 
szkolnictwa wyŜszego, nauki i kultury. Zapisy art. 54 i 55 uniemoŜliwiły prawne 
usankcjonowanie istnienia trzeciej konferencji – Konferencji Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych (KRePSZ). NaleŜy tu wspomnieć, Ŝe w pierwszych projektach 
ustawy Konferencja ta była wymieniona. Posłowie jednak zmienili ten zapis. Postulaty o 
jej powołaniu pojawiały się wielokrotnie juŜ po wejściu ustawy w Ŝycie. Wśród 
argumentów przemawiających za formalnym wyodrębnieniem konferencji 
reprezentującej interesy państwowych wyŜszych szkół zawodowych wskazywano 
głównie dwa krzyŜujące się kryteria podziału podmiotów systemu szkolnictwa wyŜszego:  

1. na szkoły akademickie i nieakademickie (nazwane w ustawie zawodowymi) oraz  
2. na szkoły publiczne i niepubliczne.  

Państwowe wyŜsze szkoły zawodowe prowadzące studia pierwszego stopnia, mają 
formalne związki w odniesieniu do systemu kształcenia, z większością szkół 
niepublicznych. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę aspekt własnościowy oraz 
rodzaj finansowania, funkcjonują na tych samych zasadach co uczelnie akademickie. 
Uwarunkowania te budzą wątpliwość jednoznacznego zaklasyfikowania państwowych 
wyŜszych szkół zawodowych do grona uczelni reprezentowanych przez KRZaSP, w 
której dodatkowo istnieje obawa, Ŝe 35 aktualnie funkcjonujących państwowych 
wyŜszych szkół zawodowych zostanie całkowicie zmajoryzowanych przez niemal 
dziesięciokrotnie wyŜszą liczbę szkół niepublicznych realizujących programy studiów 
pierwszego stopnia. Ten argument zawaŜył na decyzji o utrzymaniu odrębności 
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i zarejestrowaniu jej w 
Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia działającego w oparciu o 
obowiązujące w tej mierze przepisy prawne. Na mocy Statutu KRASP, daje to moŜliwość 
rektorom państwowych wyŜszych szkół zawodowych uczestniczenia w pracach i 
strukturze KRASP na prawach członka stowarzyszonego, a więc tylko z głosem 
doradczym. 



Umacniająca się rola państwowych wyŜszych szkół zawodowych podczas 
dziesięciu lat ich istnienia wskazuje na konieczność ustawowego usankcjonowania 
zrzeszenia rektorów tych uczelni, czyli równego traktowania wszystkich segmentów 
systemu szkolnictwa wyŜszego działających w tych samych uwarunkowaniach prawnych 
zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 

Dlatego teŜ wnioskujemy o, niezaleŜnie od trwających prac nad zmianami w 
ustawie, nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, skutkującej powołaniem 
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jako zrzeszenia rektorów 
tych uczelni poprzez uzupełnienie art. 54 w/w ustawy o ust. 3a w brzmieniu: 
„Publiczne uczelnie zawodowe mogą utworzyć Konferencję Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych.” 
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w sprawie kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników słuŜb społecznych 
 
Rektorzy Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji podczas XI Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Krośnie przyjęli następujące 
stanowisko: 
 
 

1. Opowiadamy się za jak najszybszą likwidacją kolegiów wszystkich wymienionych 
typów. Gdy je powoływano, miały niewątpliwie waŜne zadania do spełnienia. 
Dziś, gdy w szkolnictwie wyŜszym w Polsce wprowadzono zasady Procesu 
Bolońskiego, utrzymywanie tej formy kształcenia nie ma uzasadnienia i jest – w 
przypadku kolegiów publicznych – marnotrawieniem środków budŜetowych: 
kolegia nie dają i nie mogą dać wykształcenia na poziomie wyŜszym, koniecznego 
do wypełniania zadań, jakie stoją przed nauczycielami i pracownikami słuŜb 
społecznych. Nie stosuje się w tych szkołach standardów kształcenia ani nie 
przestrzega minimów kadrowych właściwych dla studiów wyŜszych I stopnia. 

2. Deklarujemy gotowość wypełnienia luki powstałej po likwidacji kolegiów 
wszędzie tam, gdzie będzie to moŜliwe, poprzez powoływanie w ramach naszych 
uczelni odpowiednich kierunków studiów, tak jak się to działo w wielu wypadkach 
przy powoływaniu PWSZ. Postulujemy wprowadzenie okresu przejściowego, 
który powinien trwać nie dłuŜej niŜ dwa lata od zaprzestania rekrutacji do 
kolegiów. Apelujemy o namysł nad pokonaniem trudności wiąŜących się z tymi 
przekształceniami, zwłaszcza dotyczącymi obecnych nauczycieli kolegiów oraz 
tych przypadków, gdy kolegia istnieją poza siedzibami uczelni wyŜszych 
(konieczność zmiany przepisów zabraniających szkołom zawodowym tworzenia 
jednostek poza własną siedzibą). 

3. Jesteśmy gotowi do rozmów na te tematy zarówno z władzami resortów nauki i 
szkolnictwa wyŜszego oraz edukacji, jak i z władzami samorządowymi 
województw. 
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