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

Data: 29 czerwca 2019 r.
Miejsce: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Protokolant: Mateusz Ostrowski

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Komunikaty Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.
3. Informacje od Członków Rady Wykonawczej nt. realizowanych zadań.
4. Informacje od Dyrektora Biura Prasowego PSRP.
5. Informacje nt. realizacji projektu „Studenckie prawa – jasna sprawa”.
6. Informacje nt. stanu wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
7. Modernizacja Biura Parlamentu Studentów RP.
8. VI Konferencja Ekspertów Praw Studenta.
9. Opinia dotycząca powołania International Officer.
10. Opinia dotycząca powołania przedstawiciela PSRP do NAWA.
11. Informacje od Pełnomocników PSRP.
12. Informacje od członków Zespołu doradczego ds. studenckich MNiSW.
13. Informacje od Przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.
15. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
16. Informacje od Przedstawicieli Komisji Branżowych PSRP.
17. Akademia PSRP.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie posiedzenia.

Realizacja porządku obrad
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Dominik Leżański otworzył VI posiedzenie Rady Studentów PSRP w kadencji 2019 - 2020 oraz
powitał wszystkich zebranych - członków Rady Studentów i Rady Wykonawczej,
przedstawicieli Komisji Branżowych 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. Wniósł o dodanie punktu
dotyczącego Akademii PSRP przed punktem dotyczącym wolnych wniosków.
Dominik Leżański poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, zwracając się
z prośbą do Rady Studentów o oddanie swoich głosów.

Obecnych

10

Głosów ZA

10

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. Komunikaty Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.
Dominik Leżański poinformował zebranych na temat:
1. Uczestniczenia przez niego w następujących spotkaniach, zebraniach i wydarzeniach:
a. NKN Forum w Gdyni, którego PSRP było współorganizatorem. Podczas
wydarzenia głównymi tematami były działania PKA, wsparcie studentów,
plany studiów oraz ankietyzacja.
b. Posiedzeniu KRPUT w Poznaniu związane z wdrożeniem Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce na uczelniach technicznych.
c. Dwóch spotkaniach zespołu ds. monitorowania wdrażania Ustawy, podczas
których szeroko poruszana została dyskusja na temat nauki oraz programów
studiów.
d. Konferencji organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich, w której brał
czynny udział jako panelista. Tematem panelu były wartości i uczciwość
akademicka.
e. Posiedzeniu plenarnym KRASP związanym ze stanem wdrożenia Ustawy
na polskich uczelniach.
f. Zjeździe FUT w Częstochowie, podczas którego poprowadził również szkolenie
nt. działalności samorządów studenckich na rzecz praw studenta.
g. Posiedzeniu Prezydium PKA dot. zmiany formuły wizytacji.
h. Dwóch spotkaniach z Ministrem Piotrem Müllerem w sprawie aktualnych
spraw związanych ze szkolnictwem wyższym oraz

Dyrektorem MNiSW

Marcinem Czają na temat pomocy materialnej.
i. Spotkaniu zorganizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczącym
sytuacji ludzi młodych.
2. Przedstawionego uprzednio kalendarza posiedzeń Rady Studentów PSRP, informując,
że zmianie prawdopodobnie ulegnie zmianie. Dodał, że w najbliższych tygodniach,
drogą mailową, zostaną potwierdzone miejsca, gdzie poszczególne posiedzenia będą
się odbywały.

3. Pomocy z interpretacją przepisów i ocen regulaminów oraz innych aktów prawnych
na uczelniach zgłoszonych do niego i Rzecznika Praw Studenta.
4. Kwestii finansowych związanych z ostatnią Konferencją Krajową PSRP.

Po przedstawionych komunikatach, Michał Klimczyk przyznał, że potrzebna jest głębsza
dyskusja na temat doprecyzowania zmian w formule wizytacji PKA. Poprosił, aby podobne
maile jak te informujące wcześniej o możliwości uczestnictwa szerszej delegacji PSRP w NKN
Forum były regularne przesyłane do władz statutowych PSRP.

Wobec nie wniesienia innych głosów, pytań czy uwag, Dominik Leżanśki zakończył dyskusję
nad powyższym punktem.

Ad. 5. Informacje od Członków Rady Wykonawczej nt. realizowanych zadań.

Poszczególni członkowie Rady Wykonawczej omówili bieżące działania:
Ze względu na nieobecność Mateusza Cisewskiego, Członka RW ds. Prawno-socjalnych
sprawozdanie z działań przedstawił Dominik Leżański zaznaczając, że Mateusz Cisewski
obecnie zajmuje się dużą publikacją dotyczącą regulaminów studiów.
Michał Dzieciuch, Członek RW ds. Dydaktyki i jakości kształcenia poinformował,
że przygotowuje publikację na temat ankietyzacji. Dodał również, że zajmuje się szeregiem
spraw dotyczących Konferencji EPS, w tym przygotowania regulaminu Konferencji,
przewodnika dla szkoleniowców czy prezentacji.
Damian Wietrak, Wiceprzewodniczący PSRP, Członek RW ds. Innowacji i rozwoju
poinformował, iż miał okazje reprezentować PSRP podczas NKN Forum w Gdyni.
Jednocześnie zaznaczył, że zajmuje się koordynowaniem udziału PSRP w Forum Ekonomiczne
Młodych Liderów w Nowym Sączu.
Bogdan Marek, Członek RW ds. Współpracy zewnętrznej podkreślił, że aktualnie zajmuje się
pozyskiwania partnerów na Akademię Liderów PSRP oraz ofertą dla partnerów na EPS i Galę

Pro Juvenes. Dodatkowo przybliżył zebranym listę partnerów całorocznych, których udało się
już pozyskać.
Patryk Lisiecki, Wiceprzewodniczący PSRP, Członek RW ds. Operacyjnych i strategii
wspomniał o spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów, w którym brał udział wraz z Dominikiem
Leżańskim. Dodatkowo poinformował, że zajmował się kwestiami związanymi z Zakładem
Gospodarowania Nieruchomości w Warszawie. Jednocześnie zaznaczył, że podjął działania
przy okazji projektu „Studencie prawa – jasna sprawa” oraz założył wspólny dysk na projekty
i notatki dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych PSRP.
Ze względu na nieobecność Michała Kostrzewy, Członka RW ds. Projektów sprawozdanie
z działań przedstawił Dominik Leżański zaznaczając, iż Michał Kostrzewa mimo nieobecności
fizycznie wywiązuje się sumiennie ze wszystkich zadań zleconych, dotyczących przede
wszystkim zbliżającej się Konferencji EPS.

Ad. 6. Informacje od Dyrektora Biura Prasowego PSRP.
Julia Sobolewska przedstawiła zebranym serie filmików nagranych podczas Konferencji
Krajowej, które będą użyte w kampanii zachęcającej do pójścia na studia. Mają one przede
wszystkim ukazać, że niezależnie od zamieszkania młodzi mogą studiować gdzie chcą,
co studiowanie może im dać i dlaczego warto zaangażować się w działalność samorządową.
Dodatkowo podsumowała dotychczasowe działania przy akacji „Studencie prawa – jasna
sprawa” oraz przedstawiła ostatnie plany projektu. Dodała również, że miała okazje być
współprowadzącą podczas NKN Forum w Gdyni.

Ad. 7. Informacje nt. realizacji projektu „Studencie prawa – jasna sprawa.”
Dominik Leżański rozszerzył informacje przedstawione wcześniej przez Julię Sobolewską
dotyczącą stanu realizacji projektu, przypomniał o najbliższych działaniach w tym zakresie,
następnie przedstawił filmik z niezbędnymi informacjami, będący zwieńczeniem projektu.

Ad. 8. Informacje nt. stanu wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Dominik Leżański opowiedział o wątpliwościach dotyczących pomocy materialnej, kierunku
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz realizacji dwóch specjalizacji. Podczas
najbliższego posiedzenia Rady Studentów będą dyskutowane propozycje dotyczące
nowelizacji Ustawy. Została ogłoszona możliwość przesyłania uwag dotyczących Ustawy
przez samorządy studenckie.

Ad. 9. Modernizacja Biura Parlamentu Studentów RP.
Dominik Leżański przybliżył zebranym wyniki spotkania z architektem, podkreślił sprawę
przedłużenia umowy z ZGN oraz zaznaczył, że odbył rozmowy w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na temat finansów oraz terminów na wybór wykonawcy
i zakończenia modernizacji.

Ad. 10. VI Konferencja Ekspertów Praw Studenta.
Dominik Leżański przedstawił lokalizację tegorocznej edycji wydarzenia, wyjaśnił powody
tego wyboru oraz zachęcał do pomocy przy organizacji wydarzenia.

Ad. 11. Opinia dotycząca powołania International Officer.
Dominik Leżański poinformował, że Jakub Grodecki został wybrany na stanowisko członka
władz wykonawczych w European Students’ Union, przez co złożył rezygnacje z funkcji
International Officera. W związku z powyższym należy powołać nową osobę. Dominik
Leżański pogratulował nowej funkcji Jakubowi Grodeckiemu i poprosił go o zabranie głosu,
w celu podsumowania ostatniego półrocza działań na arenie międzynarodowej.
Jakub Grodecki opowiedział o zebraniu w Sofii, podczas którego miały miejsce wybory
do ESU oraz przyjęcie kilku dokumentów w zakresie lobbingu na rzecz, m.in. digitalizacji
kształcenia. Podczas tego zjazdu miało również miejsce spotkanie grupy Wyszehradzkiej+,
w której PSRP widnieje jako jeden z założycieli. W komisji rewizyjnej tej grupy znaleźli się

Magdalena Koziara oraz Maciej Rewucki. Podziękował bardzo za pół roku działalności
w ramach obecnej kadencji i za dwa lata poprzedniej kadencji, kiedy miał okazje
reprezentować PSRP na arenie międzynarodowej. Po wypowiedzi Jakuba Grodeckiego
przeprowadzono krótką dyskusje na temat usprawnienia działań PSRP na arenie
międzynarodowej.
Dominik

Leżański

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatur

do

Komisji

Skrutacyjnej.

Zgłoszono kandydatury: Maciej Miniszewski, Wojciech Skrodzki, Daria Starak.
Dominik Leżański, za jednomyślną zgodą Rady Studentów, poddał pod jawne głosowanie
powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maciej Miniszewski, Wojciech Skrodzki, Daria
Starak.
Obecnych

10

Głosów ZA

10

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Tabela 3. Głosowanie jawne nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Maciej Miniszewski, Wojciech Skrodzki, Daria Starak.

Rada Studentów jednogłośnie przyjęła powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Maciej
Miniszewski, Wojciech Skrodzki, Daria Starak.

Dominik Leżański poprosił Radę Studentów o wyrażenie w głosowaniu tajnym, opinii
w sprawie powołania Macieja Rewuckiego na International Officera.

Obecnych

9

Głosów ZA

9

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Tabela 4. Głosowanie tajne nr 1, w sprawie wyrażenia opinii, sprawie powołania Macieja
Rewuckiego na International Officer.

Rada Studentów pozytywnie zaopiniowała powołanie Macieja Rewuckiego na stanowisko
International Officer.

Ad. 12. Opinia dotycząca powołania przedstawiciela PSRP do NAWA.
Dominik Leżański poinformował, iż obecna przedstawicielka Adrianna Czarnecka
zrezygnowała z funkcji z powodów osobistych.

Dominik Leżański poprosił Radę Studentów o wyrażenie w głosowaniu tajnym, opinii
w sprawie powołania Magdaleny Koziary na stanowisko przedstawiciela PSPR do NAWA.

Obecnych

10

Głosów ZA

10

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Tabela 5. Głosowanie tajne nr 2, w sprawie wyrażenia opinii, w sprawie powołania
Magdaleny Koziary na stanowisko przedstawiciela PSPR do NAWA.

Rada Studentów pozytywnie zaopiniowała powołanie Magdaleny Koziary na stanowisko
przedstawiciela PSPR do NAWA.

Ad. 13. Informacje od Pełnomocników PSRP.
Dawid Krasiński poinformował, że działał wraz z Rzecznikiem Praw Studenta w celu
rozwiązania dwóch problemów, które wpłynęły na skrzynkę kontaktową, a jednocześnie przy

okazji organizacji II Krajowej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnościami. Następnie
zaznaczył,

że

wspiera

inicjatywę

założenia

pierwszej

organizacji

studentów

z niepełnosprawnościami w Politechnice Warszawskiej.

Maciej Miniszewski przybliżył założenia platformy mającej na celu realizacje i zlecanie
projektów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów oraz zakładania interdyscyplinarnych
zespołów w aglomeracjach miejskich wśród uczelni. Dodatkowo planuje zrobić platformę
do wymiany doświadczeń w sprawie regulaminów komercjalizacji.

Maciej Bień w wiadomości mailowej przedstawił swoje działania dotyczące zbierania
informacji w zakresie stypendium socjalnych i wątpliwości z nimi związanych w nowej
Ustawie.

Ad. 14. Informacje od członków Zespołu doradczego ds. studenckich MNiSW.
Łukasz Rusajczyk powiedział na temat trzech uchwał dotyczących interpretacji kwestii
wymagających uściślenia, m.in. kwestii autonomii samorządu studenckiego w ustalaniu
ordynacji wyborczej członków senatu wybieranych z grona studentów, udziału studentów
w składach orzekających komisji dyscyplinarnych. Poinformował, iż następne spotkanie
odbędzie się 4 lipca br.

Ad. 15. Informacje od Przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Z powodu nieobecności przedstawicieli, Dominik Leżański poinformował, że informacje
od osób zasiadających w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną przesłane
później mailowo.

Ad. 16. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.
Drogą mailową Marek Konieczny poinformował, że od ostatniej Rady Studentów wpłynęło
do niego 70 zgłoszeń. Zaznaczył również, że na większość już udzielił odpowiedzi oraz
przybliżył przypadki jeszcze nierozwiązane i problematyczne.

Ad. 17. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
Paweł Adamiec drogą mailową poinformował, że rekordowa liczba 102 osób zgłosiła się na
kandydatów w rekrutacji ekspertów studenckich PKA. Dodatkowo przybliżył statystyki
tegorocznej rekrutacji oraz przedstawił zrealizowany i przyszły kalendarz działań PKA.

Ad. 18. Informacje od Przedstawicieli Komisji Branżowych PSRP.
Obecni przedstawiciele komisji branżowych kolejno przedstawili bieżące działania:
Katarzyna Plona (KWSM) poinformowała o rozstrzygnięciu konkurs Samorząd na KRAUM
w celu wyłonienia najlepszego studenckiego projektu medycznego. Dodała, iż podjęte są już
działania w celu organizacji jubileuszowej 80 konferencji oraz że KWSM zajmuje się
opiniowaniem projektów rozporządzeń dotyczących szkolnictwa medycznego.

Wojciech Skrodzki (FUniP) wspomniał o zakończeniu projektów, tj.: Skuteczny Samorząd
a Konstytucja Dla Nauki, szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych dla kół i organizacji
studenckich. Planowane działania to UniwerekCamp, publikacja raportu o dobrych
praktykach mobilizacji młodych ludzi oraz organizacja grudniowego zjazdu.
Iwona Gadomska (FUT) drogą mailową podała informację na temat ostatniego zjazdu FUT
w Częstochowie, realizacji rekordowego pod względem liczby uczestników i szkoleniowców
obozu szkoleniowego POLIgon 2019 oraz planowanego FUT Student Festiwal i Konferencji
Open Space oraz kolejnego zjazdu FUT na AGH.

Michał Dzieciuch (PSSUR) poinformował o wyborach prezydium PSSUR, które miały miejsce

w czerwcu br.

Patryk Lisiecki (FUN) poinformował o planowanych wydarzeniach tj.: XI zjazd FUN,
FUNdament oraz campus studencki w Łazach.

Marcin Pioch (FUE) wspomniał o działaniu w zakresie organizacji II testu wiedzy
ekonomicznej. Opowiedział o dyskusjach na temat wdrażania Ustawy w szczególności
dotyczących statutu i regulaminu studiów oraz podzielił się planami założenia
Stowarzyszenie FUE.

Kamil Bańka (FUZ) przedstawił planowany pomysł na organizacje eventu na pożegnanie
wakacji mający na celu integracje oraz przekazanie wiedzy dla młodych samorządowców.
Dodatkowo wspomniał o ostatnim dużym wydarzeniu jakim był The Grand Tour PWSZ.
Agnieszka Kubacka zapytała, które i jakie uczelnie zawodowe zmieniły lub zmienią nazwę,
gdyż kwestia ta była poruszana na ostatnim posiedzeniu Rady Studentów.
Mateusz Ostrowski wspomniał jakie uczelnie zawodowe wniosły do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o zmianę nazwy i dodał, że aktualnie uczelnie czekają na decyzje
Ministra.

Daria Starak (FSUA) wspomniała o ustaleniach ostatniego zjazdu komisji w tym planach
dotyczących projektu akcji walki z dyskryminacją.

Na prośbę Dominika Leżańskiego przedstawiciele przybliżyli plany swoich komisji
branżowych w miesiącach październik - listopad, następnie przedstawił najbliższe
zaplanowane spotkania i konferencje organizowane przez PSRP w tym szkolenie z pomocy
materialnej w Łodzi, posiedzenia Rady Studentów oraz Konwent Przewodniczących i Gala Pro
Juvenes.

W związku z brakiem uwag do terminów Dominik Leżański zamknął dyskusję.

Ad. 19. Akademia PSRP
Dominik Leżański przedstawił założenia wydarzenia, jego cel, planowany przebieg oraz
formę. Wymienił osoby odpowiedzialne za projekt i zaapelował do rozpropagowywania
informacji na temat rejestracji na powyższe wydarzenie.

Ad. 20. Wolne wnioski
Michał Klimczyk zapytał obecnych na jakim etapie toczone są prace nad statutem
na poszczególnych uczelniach.
W krótkiej dyskusji obecni wspomnieli o toku prac nad statutem na swoich uczelniach.

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.
Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, zamknął VI obrady
posiedzenia Rady Studentów PSRP.

