PROTOKÓŁ
z IV posiedzenia Rady Studentów
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w kadencji 2019 - 2020

Data: 12 kwietnia 2019 r.
Miejsce: XXV Krajowa Konferencja Kościelisko
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Protokolantka: Katarzyna Topolska

Porządek obrad:

1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady Studentów PSRP.

4.

Komunikaty Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.

5.

Informacja od Członków Rady Wykonawczej nt. realizowanych zadań́.

6.

Informacje od Dyrektora Biura Prasowego PSRP.

7.

Informacje od Pełnomocników PSRP.

8.

Informacje od Przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9.

Informacje od Przedstawiciela PSRP w NAWA.

10. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.
11. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
12. Informacje od Przedstawicieli Komisji Branżowych PSRP.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Realizacja porządku obrad
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.
Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, otworzył IV posiedzenie Rady
Studentów PSRP w kadencji 2019 - 2020 oraz powitał wszystkich zebranych - członków Rady
Studentów i Rady Wykonawczej, przedstawicieli Komisji Branżowych, Pełnomocników oraz
zaproszonych gości.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Dominik Leżański odczytał proponowany porządek obrad, który został wcześniej przesłany
członkom Rady Studentów PSRP w formie elektronicznej.

Dominik Leżański poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, zwracając się
z prośbą do Rady Studentów o oddanie swoich głosów.

Obecnych

11

Głosów ZA

11

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Tabela 1. Głosowanie jawne nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Rada Studentów jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady Studentów PSRP.
Dominik Leżański poinformował o przesłaniu, w formie elektronicznej, projektu protokołu
z III posiedzenia Rady Studentów oraz o braku otrzymania uwag do jego treści.

Dominik Leżański poddał pod głosowanie projekt protokołu, zwracając się z prośbą do Rady
Studentów o oddanie swoich głosów.

Obecnych

11

Głosów ZA

11

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Tabela 2. Głosowanie jawne nr 2 w sprawie przyjęcia projektu protokołu.

Rada Studentów jednogłośnie przyjęła projekt protokołu z III posiedzenia Rady Studentów.

Ad. 4 Komunikaty Przewodniczącego PSRP.
1. Dominik Leżański poinformował o podjętych działaniach w związku z organizacją XXV
Krajowej Konferencji PSRP.
2. Dominik Leżański poinformował o podjętych działaniach w zakresie przedłużenia
umowy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście dot. wynajmu pomieszczenia Biura PSRP
oraz o staraniach w celu uzyskania dofinansowania na remont Biura.
3. Dominik Leżański poinformował o złożeniu sprawozdania finansowego PSRP
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. Dominik Leżański poinformował o spotkaniu z zastępcą Burmistrza dzielnicy
Śródmieście m. st. Warszawy.
5. Dominik Leżański poinformował o swoim uczestnictwie w trzech zjazdach Komisji
Branżowych PSRP w okresie 28-31 marca br.

6. Dominik Leżański poinformował o swoim uczestnictwie w 10-leciu Forum Uczelni
Ekonomicznych oraz Zjeździe wyborczym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
oraz pogratulował ponownego wyboru Mateusza Grochowskiego na funkcję
Przewodniczącego KWSM oraz Katarzyny Plony na stanowisko Wiceprzewodniczącej
KWSM.
7. Dominik Leżański poinformował, że PSRP otrzymało subwencje.

Ad. 5 Informacja od członków Rady Wykonawczej nt. realizowanych zadań.
Dominik Leżański poinformował o odbyciu dwóch posiedzeń Rady Wykonawczej PSRP
od ostatniego posiedzenia Rady Studentów PSRP. Następnie przedstawił bieżące zadania
nieobecnych, ze względu na prowadzenie szkoleń podczas Krajowej Konferencji, członków
Rady Wykonawczej tj. Michała Kostrzewy, Michała Dzieciucha, Mateusza Ciesewskiego oraz
Damiana

Wietraka.

Nieobecność

na

posiedzeniu

spowodowana

była

aktywnym

zaangażowaniem w XXV Krajową Konferencję PSRP.

Poszczególni obecni członkowie Rady Wykonawczej omówili bieżące działania:

Bogdan Marek, Członek RW ds. Współpracy zewnętrznej: działania bieżące; pozyskanie
4 partnerów strategicznych oraz 13 partnerów na XXV Krajową Konferencję PSRP;
przygotowanie szkolenia na Krajową Konferencję.

Patryk Lisiecki, Wiceprzewodniczący, Członek RW ds. Operacyjnych i strategii: działania
bieżące, utworzenie wspólnego dysku dla przedstawicieli PSRP w innych organach oraz
komisji branżowych; uczestnictwo w Zjeździe Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego;
tworzenie maili na domenie PSRP dla komisji branżowych; działania związane z organizacją
Krajowej Konferencji PSRP; udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej.

Ad. 6 Informacje od Dyrektora Biura Prasowego PSRP.
Julia Sobolewska, Dyrektor Biura Prasowego PSRP, przedstawiła najważniejsze informacje tj.:


Relacjonowanie Krajowej Konferencji PSRP w mediach społecznościowych;



Przygotowanie infopack’a dla uczestników Krajowej Konferencji PSRP;



Koordynacja działań i akcji mającej na celu zachęcenie studentów do działalności
w samorządzie studenckim;



Zbieranie informacji potrzebnych do stworzenia mapy juwenaliów;



Kampania zachęcająca od głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ad. 7 Informacje od Pełnomocników PSRP.
Obecni na posiedzeniu Pełnomocnicy PSRP omówili bieżące działania:

Maciej Bień, Pełnomocnik ds. Monitorowania wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce: praca wraz z członkami Rady Wykonawczej nad listem w sprawie
interpretacji przepisów, praca nad poradnikiem o regulaminie studiów, dyskusja nad
uproszczeniem wydawania decyzji stypendialnych.

Dawid Krasiński, Pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnościami: działania w zakresie
organizacji II Krajowej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnością, bieżące działania.

Ad. 8 Informacje od Przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Alicja Ciszek, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła
najważniejsze informacje: ostatnie posiedzenie Rady Głównej odbyło się w terminie 10 – 11
kwietnia br. podczas którego m.in. przeprowadzono debatę oraz prezentację raportu Zespołu
Roboczego do spraw kształcenia nauczycieli; przeprowadzono dyskusję nt. wprowadzenia
selekcji na kierunki pedagogiczne w postaci egzaminów wstępnych; znowelizowano statut
Rady Głównej.

Ad. 9 Informacje od Przedstawiciela PSRP w NAWA.
Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, przedstawił informację
od Adrianny Czarneckiej, Przedstawiciela studentów w Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej, przesłane drogą elektroniczną. Bieżącą działalność NAWA:


praca nad regulaminami nowych programów NAWA



dyskusja dot. zmiany modelu rekrutacji studentów i doktorantów, polegająca
na wprowadzeniu obowiązku posiadania miejsca na uczelni przed ubieganiem
się o stypendium;



prace nad dokumentem strategicznym; prośba do Przewodniczących komisji
branżowych o przesłanie informacji odnośnie występowania zapisów dot. elementów
rozwoju i wsparcia mobilności studenckiej.

Ad. 10 Informacje od Rzecznika Praw Studenta.
Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, przedstawił informację
od Marka Koniecznego, Rzecznika Praw Studenta (RPS), przesłane drogą elektroniczną.
Poczynając od 18 marca (tj. ostatniego sprawozdania) do 11 kwietnia 2019 r. do Rzecznika
Praw Studenta wpłynęło około 40 zgłoszeń, w tym około 30 za pośrednictwem strony
www.helpdesk.psrp.org.pl, około 10 drogą mailową oraz jedno pisemnie od Biura PSRP. Na
większość zgłoszeń udzielono odpowiedzi, kilka spraw pozostaje w toku ze względu na
stopień skomplikowania.
Rzecznik Praw Studenta podjął następujące działania:


wysłano jedno pismo do uczelni w sprawie niewydania suplementu do dyplomu
przez ok. 2 lata;



w dniu 30 marca 2019 r. w Gdańsku przeprowadzono szkolenie dla Forum Uczelni
Technicznych z zagadnień dot. regulaminu studiów oraz RPS uczestniczył w sesji
roboczej Forum w zakresie wdrażania na uczelniach Ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;



udzielono wsparcia samorządom dot. regulaminu studiów oraz opłat (opiniowanie
przesłanego dokumentu, rozstrzygnięcie wątpliwości zgłoszonych przez Samorząd);



wspólnie z Przewodniczącym PSRP, Biurem Prawnym i Komisją Prawną przygotowano
pytanie do MNiSW w sprawie interpretacji przepisów;



otrzymano informację od Studentki, że jedno z poprzednich pism przyniosło
pozytywny efekt i sprawa powinna zostać w przyszłym tygodniu zakończona
sprostowaniem suplementu;



Rada Miasta Łomża przekazała pismo RPS w sprawie zniżek (ograniczenie do 26 lat)
do zajęcia stanowiska przez Prezydenta Miasta. W przypadku nieotrzymania
odpowiedzi w najbliższym czasie możliwe jest zaskarżenie uchwały Rady Miasta (w
ocenie RPS niezgodnej z Ustawą) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;



wspólnie z Biurem Prasowym przygotowano post i informacje dot. przedłużania
legitymacji po ukończeniu I stopnia. Przygotowano również informacje dot.
terminowości wydawania dyplomów, które zostaną opublikowane w niedługim
czasie;



wprowadzono zmiany w KRS dot. nowego statutu PSRP oraz wpisania członków Rady
Wykonawczej jako organu uprawnionego do reprezentacji Parlamentu.

Ad. 11 Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, przekazał głos Pawłowi
Adamcowi, Koordynatorowi zespołu ekspertów ds. studenckich PKA, który omówił bieżące
działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej: przeprowadzenie szkolenia dla studenckich
ekspertów przygotowującego do uczestnictwa w ocenie programowej w nowej formule,
recenzowania wniosków o utworzenie kierunków studiów oraz wstępnego wypełnienia karty
kierunku przez ekspertów.

Ad. 12 Informacje od Przedstawicieli Komisji Branżowych PSRP.
Obecni przedstawiciele komisji branżowych kolejno przedstawili bieżące działania:

Katarzyna Plona (KWSM) – ostatni zjazd sprawozdawczo-wyborczy KWSM odbył
się w Warszawie w terminie 5 – 7 kwietnia br., wybrano nowe Prezydium w składzie
Przewodniczący – Mateusz Grochowski, Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Plona, Członkowie
Prezydium – Krzysztof Drojewski, Bartosz Fałkowski oraz Jakub Pawlik.

Wojciech Skrodzki (FUniP) – pierwszy zjazd nowej kadencji odbył się w terminie 29 – 31
marca w Katowicach, na którym m.in. dyskutowano nt. statutów uczelni oraz regulaminów
samorządów studenckich, stworzono kalendarz posiedzeń na rok 2019.

Iwona Gadomska (FUT) – odbyła się konferencja nt. wdrażania ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce na uczelniach technicznych, na której odbyły się szkolenia
dotyczące praw i obowiązków studenta oraz pomocy materialnej; prace nad wyjazdem
Poligon; prowadzenie projektu bezpieczny student.

Izabela Pańczyk (PSSUR) – najbliższy zjazd nowej kadencji PSSUR odbędzie się w Poznaniu;
prace przygotowawcze dot. nowelizacji statutu PSSUR, rozpoczęcie prac w związku
z pozyskiwaniem sponsorów.

Patryk Lisiecki (FUN) – odbył się X zjazd Forum Uczelni Publicznych w Poroninie, praca nad
poradnikiem samorządowcu FUN, dyskusja nad nowelizacją statutów uczelni niepublicznych.

David Kukułka (FUE) – w terminie 5 – 7 kwietnia br. odbył się XLIII Zjazdu Forum Uczelni
Ekonomicznych, na których obchodzono 10-lecie istnienia FUE; dobre praktyki, wybrano
koordynatora Testu Wiedzy Ekonomicznej; sprowadzano Mosty Ekonomicznych.

Szymon Kwiatkowski (KUM) – odbyły się Mistrzostwa Polski Uczelni Mundurowych, następny
zjazd KUM odbędzie się w Dęblinie.

Kamil Bańka (FPWSZ/FUZ) – zmieniono nazwę komisji z Forum Państwowych Wyższych Szkół
Zawodowych na Forum Uczelni Zawodowych nazwy; odbyło XXXIII Forum PWSZ
we Włocławku; odbyło się Grand Tour PWSZ, czyli wyjazd szkoleniowy Forum.

Jakub Kołodziej (FSUA) – ostatni zjazd się w terminie 15-17 marca we Wrocławiu, gdzie
odbyło się szkolenie dot. bezpieczeństwa imprez; dyskusje dot. zmian regulaminów studiów
i statutów uczelni artystycznych; następny zjazd FUE odbędzie się w Bydgoszczy w terminie
26 – 28 kwietnia.

Ad. 17 Wolne wnioski
Wniosek 1: Michał Klimczyk zaprosił wszystkich na V posiedzenie Rady Studentów
do Rzeszowa.

Ad. 18 Zamknięcie posiedzenia.
Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, zamknął IV obrady
posiedzenia Rady Studentów PSRP.

