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Data: 19 września 2020 r.                              

Miejsce: Biuro Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej/Platforma Google Meet 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Protokolant: Agnieszka Kubacka 

 



 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Omówienie zasad posiedzenia w formie hybrydowej 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Studentów PSRP.  

5. Komunikaty Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.  

6. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP. 

7. Informacja od Członków Rady Wykonawczej nt. realizowanych zadań.  

8. Informacje od Dyrektora Biura Prasowego PSRP.  

9. Informacje na temat realizacji projektu Strefa Komfortu PSRP. 

10. Dyskusja na temat obchodów 25-lecia PSRP, Konwentu Przewodniczących oraz Gali 

„Pro Juvenes”. 

11. Omówienie aktualnej sytuacji związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 

2020/2021. 

12. Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia. 

13. Dyskusja na temat formy i terminów posiedzenia Rady Studentów. 

14. Informacje od Pełnomocników PSRP.  

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

16. Informacje od Przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA. 

17. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.  

18. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.  

19. Informacje od Przedstawicieli Komisji Branżowych PSRP.  

20. Wolne wnioski.  

21. Zakończenie posiedzenia. 



 

Realizacja porządku obrad 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Dominik Leżański otworzył XVII posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP 

w kadencji 2019 – 2020 i powitał wszystkich zebranych. 

 

Ad. 2. Omówienie zasad posiedzenia w formie hybrydowej. 

Dominik Leżański omówił zasady posiedzenia w formie hybrydowej. Osoby, które 

uczestniczyły w posiedzeniu w formie online i chciały zająć głos poproszone zostały  

o zgłaszanie się na czacie lub włącznie mikrofonów. Osoby obecne w sali zostały poproszone 

o zgłaszanie się i mówienie głośniej do mikrofonu obecnego w sali. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Dominik Leżański odczytał proponowany porządek obrad, który został wcześniej przesłany 

członkom Rady Studentów PSRP w formie elektronicznej.  

Wobec braku uwag zebranych Dominik Leżański poddał pod głosowanie zaproponowany 

porządek obrad, zwracając się z prośbą do Rady Studentów o oddanie swoich głosów. 

Obecnych 9 

Głosów ZA 9 

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. 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Studentów PSRP.  

Protokoły zostały przesłane wcześniej członkom Rady Studentów PSRP w formie 

elektronicznej. Były to protokoły z V, VI, VII, VIII, IX, X i XI posiedzeń Rady Studentów. 



 

Dominik Leżański przeprosił za przesłanie protokołów po czasie. Wobec braku uwag zostało 

zaproponowane głosowanie blokowe. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do tej formy głosowania, 

więc Dominik Leżański zwrócił się z prośbą do Rady Studentów o oddanie głosów.  

Obecnych 9 

Głosów ZA 9 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 2. Głosowanie jawne nr 2 w sprawie przyjęcia protokołów z V, VI, VII, VIII, IX, X i XI 

posiedzenia Rady Studentów. 

Rada Studentów jednogłośnie przyjęła protokoły z V, VI, VII, VIII, IX, X i XI posiedzenia Rady 

Studentów. 

 

Ad. 5. Komunikaty Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. 

Dominik Leżański poinformował zebranych, że od poprzedniego posiedzenia minęło 2,5 

miesiąca, a podjętych działań było bardzo dużo, wymienione zostały najważniejsze z nich: 

 współpraca z samorządami, komisjami branżowymi, Ministerstwem Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, związana była głównie z działaniami wynikającymi z końcem 

semestru zdalnego na uczelniach, problemami wynikającymi z okresu pandemii  

oraz przepływem informacji dotyczącym planów na rok akademicki 2020/2021; 

 zmiana w biurze na stanowisku Dyrektora Biura Organizacyjnego, wynikająca z urlopu 

macierzyńskiego Pauli Socha, na stanowisku zamieniła ją Agnieszka Kubacka, która 

po okresie wdrożeniowym w pełni przejęła obowiązki; 

 przygotowania dokumentacji do audytu finansowego, wyjaśnianie kwestii 

sprawozdań z 2019 roku oraz poszukiwanie firm zewnętrznych, które ten audyt 

wykonają; 

 obecność podczas obozu szkoleniowego POLIgon organizowany przez Forum Uczelni 

Technicznych jako szkoleniowiec, udział w spotkaniach Prezydium Polskiej Komisji 



 

Akredytacyjnej, spotkaniu zespołu ds. monitorowania wdrożenia ustawy, spotkaniu 

zespołu ds. informatyzacji uczelni, spotkaniu dot. współpracy z Sekretarzem 

Generalnym Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, posiedzeniu 

wyborczym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, konferencji NKN 

Forum, organizacji wywiadu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciechem 

Murdzkiem, spotkaniach zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz przybliżył jakie tematy były poruszane na tych 

wydarzeniach; 

 podziękowanie osobom zaangażowanym w organizację Konferencji Ekspertów Praw 

Studenta w formie online; 

 omówienie działań w ramach kursu z praw i obowiązków studenta oraz współpracy  

z Fundacją Młodej Nauki, realizacji projektu „Opiniowanie programów studiów” oraz 

projektu „Kształcenie zdalne – historia prawdziwa” 

 omówienie zadania zleconego od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czterech 

obszarach: konkursu najbardziej aktywnych w ramach kultury studenckiej, konkursu 

na najlepszą pracę dyplomową, stworzenie portalu dla kół naukowych tworzących 

innowacje, kursy na polskiej platformie edukacyjnej typu MOOC; 

 wspieranie, doradzanie i kontrola działań członków Rady Wykonawczej; 

 realizacja szeregu działań związanych z funkcjonowaniem Parlament Studentów RP. 

Odnosząc się do informacji od Przewodniczącego, Mateusz Ostrowski podziękował  

za pomoc PSRP przy działaniach z legitymacjami papierowymi na jego uczelni. 

 

Ad. 6. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP. 

Patryk Lisiecki wspomniał o notatkach od członków Rady Wykonawczej, pełnomocników  

i przedstawicieli PSRP w innych organach, które zostały przez niego zebrane i przesłane drogą 

mailową.  

Dalej w niniejszym punkcie oraz w punktach 7,8, 14, 16 oraz 17 porządku obrad znajdować 

się będzie parafraza wiadomości od członków władz PSRP na podstawie wiadomości 



 

mailowej wspomnianej w niniejszym punkcie (przyp. protokolanta).  

Patryk Lisiecki zajmował się od ostatniego posiedzenia Rady Studentów głównie działaniami 

związanymi z 25-leciem oraz kwestiami, które będą omawiane w kolejnych punktach,  

do których odniósł się później. 

Bogdan Marek przeprosił za nieobecność stacjonarnie, która wynika z sytuacji 

epidemiologicznej w kraju. Od ostatniego posiedzenia Rady Studentów zajmował się m.in: 

 działaniami związanymi z Konferencję Ekspertów Praw Studenta; 

 udziałem w nagraniach do platformy e-learningowej; 

 wsparciem w tworzeniu stanowisk PSRP i poradnika przygotowanego przez Macieja 

Rewuckiego; 

 spotkaniem z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

 

Ad. 7. Informacja od członków Rady Wykonawczej nt. realizowanych zadań.  

Maciej Bień, członek RW ds. prawno-socjalnych od ostatniego posiedzenia Rady Studentów 

koncentrował działania wokół:  

 przygotowań kursu z praw i obowiązków studenta; 

 organizacji projektu Konferencji Ekspertów Praw Studenta; 

 działaniach w ramach projektu „Studenckie prawa jasna sprawa”; 

 odpowiedzi w indywidualnych kwestiach. 

Maria Pożoga, członkini RW ds. współpracy zewnętrznej od ostatniego posiedzenia 

zajmowała się: 

 przygotowaniem sprawozdań dla partnerów z I półrocza; 

 aktualizacją oferty na Konferencję Ekspertów Praw Studenta oraz przygotowaniem 

sprawozdań po współpracy przy wydarzeniu; 

 doprowadzeniem do końca umów z partnerami; 

 przygotowaniem świadczeń, które zastąpią brak wydarzeń stacjonarnych. 

Michał Kostrzewa, członek RW ds. projektów od ostatniego posiedzenia zajmował się:  

 modernizacją strony internetowej 



 

 organizacją Konferencji Ekspertów Praw Studenta 

Jednocześnie Michał Kostrzewa podsumował Konferencję Ekspertów Praw Studenta: 

 przypomnienie harmonogramu wydarzenia, które odbywało się w formie online; 

 podsumowanie ankiety ewaluacyjnej (na niecałe 100 uczestników, wypełniło ją 60 

osób);  

 większość uczestników wypowiedziała się pozytywnie na temat poszczególnych form 

i elementów, jak również organizacji całej konferencji. 

Karolina Iwaniec, członkini RW ds. Rozwoju i strategii od ostatniego posiedzenia zajmowała 

się: 

 działaniami w ramach projektu Strefy Komfortu (m.in. tłumaczenie publikacji  

na języki angielski); 

 odbyła rozmowy z WWF nt. współpracy z PSRP; 

 pracą nad kalendarium PSRP z 25-letniej działalności; 

 udziałem w Konferencji Ekspertów Praw Studenta, gdzie była odpowiedzialna  

za kwestie organizacyjne. 

 

Ad. 8. Informacje od Dyrektora Biura Prasowego PSRP.  

Julia Sobolewska poinformowała, że wszystkie działania są opisane obszernie w notatkach 

otrzymanych drogą mailową. Było to między innymi: 

 podsumowanie akcji związanych z promocją konkursu o doktoracie wdrożeniowym; 

 promowanie drugiej tury wyborów prezydenckich; 

 przeprowadzenie szkolenia podczas Poligonu 2020; 

 kierowanie projektem „Strefa Komfortu” i działaniami towarzyszącymi; 

 aktualizacja artykułów i przygotowanie scenariuszy animacji w ramach projektu 

„Studenckie prawa jasna sprawa”; 

 opracowanie z przewodniczącym projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej 

studentów i doktorantów”; 



 

 udział w organizacji Konferencji Ekspertów Praw Studenta, na której działania były 

skupione na promocji, pracach koncepcyjnych i prowadzenia szkoleń i paneli; 

 udział w nagraniach do kursu MOOC; 

 przygotowanie wraz z Markiem Koniecznym i Maciejem Bieniem oraz korekta 

tekstów do publikacji Aktywny Student oraz Przewodnik dla studentów 

obcokrajowców; 

 weryfikacja protokołów z posiedzeń Rad Studentów V-XI; 

 przygotowanie reklamy do kalendarza akademickiego Politechniki Krakowskiej; 

 działania wstępne i koncepcyjne w ramach projektu „Kształcenie zdalne – historia 

prawdziwa”; 

 współautorstwo artykułu „ Z perspektywy studentów” do publikacji „Nauczanie po 

pandemii” Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha; 

 przygotowanie i udział w live  Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

 bieżąca obsługa kanałów social media oraz wysyłanie informacji do 

przewodniczących samorządów studenckich. 

Dodatkowo poprosiła o zwiększoną aktywność wszystkich osób obecnych w promowaniu 

działań, głównie ankiet stworzonych przez PSRP w ramach projektu „Kształcenie zdalne – 

historia prawdziwa”. 

 

Ad. 9. Informacje nt. realizacji projektu Strefa Komfortu PSRP.  

W ramach projektu zostały omówione główne działania: 

 finalizacja tworzenia poradnika; 

 podsumowanie szkolenia dla ambasadorów wsparcia psychologicznego; 

 przypomnienie o konsultacjach dostępnych na stronie internetowej dla wszystkich 

studentów; 

 kontakt ambasadorów strefy komfortu z samorządami różnych uczelni w całej Polsce 

nt. spotkań w sprawie organizacji punktów wsparcia na uczelniach. 

 



 

Ad. 10. Dyskusja nt. obchodów 25-lecia PSRP, Konwentu Przewodniczących oraz Gali „Pro 

Juvenes”. 

Dominik Leżański podziękował Patrykowi Lisieckiemu za działania podejmowane w ramach 

przygotowań do organizacji obchodów 25-lecia PSRP. Poinformował o podjętych 

inicjatywach w ramach przygotowań, spotkaniach które się odbyły oraz pomysłach, które 

były brane pod uwagę. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja wydarzenia  

w formie stacjonarnej do końca roku jubileuszowego, będzie niemożliwa. Zaproponowano 

przeniesienie obchodów 25-lecia na rok 2021, a w roku 2020 podjęcie inicjatyw: 

 organizacja Gali Pro Juvenes online w listopadzie; 

 organizacja dyskusji online z przewodniczącymi samorządów studenckich  

na przełomie października i listopada; 

 przygotowanie pakietu darmowych szkoleń online o różnej tematyce w ramach 

rozszerzonego Konwentu Przewodniczących. 

Organizacja Zjazdu Przewodniczących w formie tylko formalnej, stacjonarnej.  

Michał Klimczyk wypowiedział się krytycznie na temat wpływu sytuacji epidemicznej  

na działania uczelni. Wyraził obawy wobec organizacji konferencji online uznając organizację 

wydarzenia konwentu, za marnowanie zasobów osobowych i finansowych, których efekt 

byłby niewspółmierny do zainwestowanych środków. Zaproponował inicjatywę stworzenia 

listu, który byłby skierowany do samorządów studenckich.  

Dominik Leżański wyraził chęć stworzenia listu, zgłosiły się osoby chętne do pomocy: Michał 

Klimczyk, Maciej Rewucki, Wojciech Skrodzki. 

 

Ad. 11. Omówienie aktualnej sytuacji związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 

2020/2021.  

Dominik Leżański poinformował o bieżącej sytuacji. Nie będzie rozporządzania dotyczącego 

ograniczenia czy zawieszenia działalności na uczelniach. Legitymacje studenckie są ważne do 

29 listopada 2020 roku, przedłużenie nie jest planowane. W sprawie stypendiów zostaną 



 

podjęte rozmowy z władzami samorządowymi. Podjęte były działania w sprawie 

motywowania rektorów do publikacji informacji nt. planów prowadzenia zajęć.  

Magdalena Graca: zapytanie w sprawie organizacji obozów zerowych. 

Dominik Leżański: poza odpowiedzią GIS, sugerującą korzystanie z rozporządzeń 

dotyczących szkół nie ma innego stanowiska. Zaproponowano stworzenie przez 

organizatorów wytycznych, których GIS nie zobowiązał się w czasie sprawdzić. 

Michał Klimczyk zapytanie dotyczące przygotowania raportu ze szkoleń z praw i obowiązków 

studenta. 

Marek Konieczny powiedział o rezygnacji z wymogu tworzenia przez samorządy studenckie 

raportów. Wytłumaczył, że działania PSRP ograniczają się do przeszkolenia samorządów  

z organizacji szkoleń.  

Michał Klimczyk poruszył kwestie dokumentacji potrzebnej do stypendium w obliczu 

ograniczeń pandemii. Odbyła się krótka wymiana zdań polegająca na przedstawieniu 

problemów zgłaszanych przez studentów. 

Dominik Leżański poinformował o planach stworzenia pakietu pomocy przy kwestiach 

stypendialnych. 

Poruszono także kwestię wydawania legitymacji w zbliżającym się roku akademickim  

dla studentów pierwszego roku. Odbyła się dyskusja na ten temat, której wnioski  

to obowiązek osobistego odbioru legitymacji przez studentów, brak planów na dalsze 

przedłużenie legitymacji. Pojawiła się inicjatywa podjęcia działań w sprawie mlegitymacji, 

omówiono problemy związane z ich użytkowaniem oraz opracowano plan działań 

zmierzających do ich upowszechnienia.  

Odbyła się także dyskusja na temat akredytacji w sprawie zdalnego kształcenia. 

Podsumowaniem dyskusji stało się zaplanowanie najbliższych działań: zbieranie argumentów 

w ramach projektu „Kształcenie zdalne – historia prawdziwa”, które będą podstawą 

podejmowania rozmów i inicjatyw w ramach poprawy kształcenia zdalnego. 

 

 



 

Ad. 12. Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia. 

Odbyło się testowe głosowanie, w którym wzięło udział 8 osób, nikt nie zgłaszał uwag bądź 

problemów z programem do głosowania tajnego. 

Dominik Leżański przypomniał o zaproponowanej kandydaturze Bogdana Marka i rozpoczął 

dyskusję na temat powołania Przewodniczącego komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia. 

Poprosił kandydata o przybliżenie swojej sylwetki na prośbę Michała Klimczyka, który  

ze względów technicznych nie mógł zająć głosu. Nikt inny nie wziął udziału w dyskusji,  

więc Dominik Leżański poddał pod głosowanie powołanie Bogdana Marka na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia, zwracając się  

z prośbą do Rady Studentów o oddanie swoich głosów.  

Obecnych 9 

Głosów ZA 9 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 3. Głosowanie tajne nr 1 w sprawie powołania Bogdana Marka na Przewodniczącego 

Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia 

Rada Studentów jednogłośnie powołała Bogdana Marka na Przewodniczącego Komisji ds. 

dydaktyki i jakości kształcenia. 

 

Ad. 13. Dyskusja na temat formy i terminów posiedzenia Rady Studentów. 

Dominik Leżański zaproponował plan na posiedzenia Rady Studentów do końca kadencji:  

 posiedzenie w październiku 16-18.10.2020 r. w formie hybrydowej w Warszawie,  

z zastrzeżeniem obowiązkowej obecności członków Rady Studentów; 

 posiedzenie w listopadzie przed Zjazdem, którego termin jest w trakcie ustalania; 

 posiedzenie w grudniu podsumowujące kadencję 11-13.12.2020 r. w formie 

stacjonarnej w Łodzi. 



 

i rozpoczął dyskusję na temat formy posiedzeń, miejsca oraz terminu. Uczestnicy posiedzenia 

poparli propozycję, uwzględniając możliwość zmiany, ze względu na zmieniającą się sytuację 

pandemiczną w kraju. 

 

Ad. 14. Informacje od Pełnomocników PSRP. 

Maciej Rewucki przekazał informacje dotyczące swoich działań: 

 aktywny udział w posiedzeniach European Students Union; 

 finalizacja poradnika „A Student’s Guide in Poland”; 

 przedstawił obecną sytuację w European Students Union, plany i działania związane 

ze zmianą kadencji informując o chęci startu Jakuba Grodeckiego na stanowisko 

wiceprzewodniczącego. 

Dominik Leżański podziękował i pogratulował stworzenie poradnika oraz okazał chęć 

wsparcia kandydatury Jakuba Grodeckiego. 

Dawid Krasiński był nieobecny na posiedzeniu, więc Dominik Leżański w jego imieniu 

przedstawił informacje dotyczące działalności:  

 prace związane z III Krajową Konferencją Studentów z Niepełnosprawnościami  

i omówienie współpracy z SWPS w Poznaniu;  

 kontynuacja prac nad vademecum osób z niepełnosprawnościami na uczelniach; 

 organizacja konsultacji online oraz szkoleń na uczelniach. 

 

Ad. 15. Informacje od Przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Jakub Bakonyi omówił działania Rady Głównej od końca czerwca: 

 odbyły się dwa spotkania Prezydium Rady Głównej; 

 akty prawne oraz stanowiska, które Rada Główna opiniowała i tworzyła, omawiając 

sprawy studenckie poruszane w pismach, m.in. stanowisko usytuowania nadzoru nad 

szkolnictwem wyższym i nauką w strukturze ministerstw, stanowisko w sprawie trybu 



 

i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, wspólne 

stanowisko przeciw protestów na Białorusi;  

 trwającym głosowaniu nad rozszerzeniem listy uczelni zgłaszającej kandydatów  

do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej i kwestiami wynikającymi  

ze sprawami organizacyjnymi komisji; 

 wstępne propozycje tematów debat, które będą odbywały się na posiedzeniach 

plenarnych Rady Głównej; 

 postulaty Krajowej Rady Doktorantów do zmian w Ustawie; 

 poruszanej kwestii na posiedzeniach w sprawie mobbingu i dyskryminacji  

na uczelniach wyższych; 

 przygotowania projektu pisma w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego  

od osób fizycznych w kontekście stypendium i zwolnień z opłat za usługi edukacyjne; 

 omówienie problemów i wyzwań Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 

 pomysł stworzenia komisji ds. międzynarodowych przy Radzie Głównej. 

 

Ad. 16. Informacje od Przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA. 

Magdalena Koziara wymieniła najważniejsze działania po dwóch posiedzeniach Rady  

i dostosowywania ich działań do obecnej sytuacji epidemiologicznej. Agencja jest po kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli, z której głównym wnioskiem jest opracowanie wieloletniej strategii 

działań. Omówiony został plan działań przy tworzeniu wspomnianej strategii. 

 

Ad. 17. Informacje od Rzecznika Praw Studenta. 

Marek Konieczny wymienił główne działania podejmowane w okresie wakacyjnym:  

 zachęcenie do korzystania z możliwości udziału w szkoleniach dotyczących 

opiniowania programów studiów oraz innych tematycznych przygotowanych  

i dostosowanych do specyfiki i problemów uczelni; 

 praca nad projektem „Studenckie prawa jasna sprawa”, w ramach których 

opublikowano kilka artykułów na stronie www.prawastudenta.edu.pl; 

http://www.prawastudenta.edu.pl/


 

 praca nad publikacjami dotyczącymi świadczeń dla studentów, które systematycznie 

do końca listopada będą się pojawiały; 

 bieżąca obsługa helpdesku i maila rzecznika wraz z Tomaszem Zarębskim,  

w mijającym czasie do rzecznika wpłynęło około 170 spraw oraz wysłano pisma  

do uczelni w sytuacjach, gdy naruszenia były najpoważniejsze; 

 opiniowanie wniosków, kontakt i pomoc studentom z UTH w Radomiu, wynikających 

z nieprawidłowości występujących na tej uczelni; 

 działania na rzecz studentów posługujących się legitymacjami papierowymi na kilku 

uczelniach w Polsce. 

Jakub Bakonyi spytał o liczbę zapytań dotyczących zmian w opłatach za usługi edukacyjne  

w czasach pandemii.  

Marek Konieczny odpowiedział o wzmożonej intensywności zgłoszeń w okresie marzec-

czerwiec, w czasie wakacyjnym takie wnioski nie pojawiły się. 

 

Ad. 18. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.  

Paweł Adamiec przekazał informacje głównie o zmianach w formule wizytacji oraz jej roli  

w nauczaniu zdalnym. Przedstawił opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej o wizytacjach  

w formie zdalnej, jako jedynej możliwej w obecnej sytuacji, czego konsekwencją  

są przygotowania zarówno uczelni jak i poszczególnych grup uczestniczących w wizytacjach 

programowych. Poinformował o szkoleniach odbywających się od początku września  

dla wszystkich grup oraz przygotowaniach do webinariów dla ekspertów ds. studenckich. 

Zaznaczył istotę podwójnego wyzwania jakie stoi przed studentami, które wiąże się nie tylko 

ze zmianą formy na zdalną, lecz także wdrożeniem zmian w wizytacjach zaplanowanych  

w semestrze letnim 2019/2020 i problemów z tego wynikających dla studentów.  

Omówił także rekrutację do grona ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, która odbędzie się w tej samej formule co dotychczas, ze zmianą formuły  

III etapu rozmów ze stacjonarnej na zdalną. Rekrutacja rozpocznie się 2 listopada, a zakończy 

się jeszcze w 2020 roku.  



 

 

Ad. 19. Informacje od Przedstawicieli Komisji Branżowych PSRP.  

Obecni przedstawiciele komisji branżowych kolejno przedstawili bieżące działania: 

Mateusz Grochowski (KWSM) poinformował o toczących się dyskusjach nad formą 

posiedzeń do końca roku oraz o współpracy z Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych  

w ramach przygotowania pisma dotyczącego organizacji zajęć na uczelniach medycznych  

i formę zajęć w szpitalach klinicznych. 

Patryk Lisiecki (FUN) poinformował o organizacji II Konferencji FUN w formie online  

w ostatni weekend października oraz o planach na organizację Zjazdu FUN stacjonarnie  

na przełomie listopada i grudnia. 

Mateusz Ostrowski (FUZ) Prezydium Forum działania skoncentrowały na uczelniach 

zrzeszonych w Forum i rozwiązywaniem problemów ich studentów oraz planach  

nad organizacją stacjonarnego Zjazdu FUZ w Pile. 

Mariana Krzysztofik (FSUA) poinformowała o odwołaniu zjazdu w październiku w Poznaniu 

w formie stacjonarnej i organizacji konferencji online w formie rozmowy przewodniczących 

samorządów poszczególnych uczelni. Trwają także prace nad kolejną edycją Festiwalu 

Mikstury Kultury oraz szkoleniem dla członków samorządu uczelni artystycznych. 

Monika Karwowska (KUWF) w dniach 15-16.09.2020 podczas Adapciaka AWF w Poznaniu 

odbył się Zjazd Zarządu KUWF, podczas których rozmawiano na temat promocji Komisji  

w mediach społecznościowych oraz organizacji akcji „AWF oddaje krew” w formie 

stacjonarnej na większości uczelni. W październiku planowany jest stacjonarny Zjazd 

Przewodniczących Samorządów KUWF w Warszawie, w listopadzie stacjonarny Zjazd KUWF 

we Wrocławiu. 

Łukasz Makaryk (KUM) Komisja planowała organizację Pucharu Rektorów w listopadzie, 

wystosowała pisma do Rektorów z zapytaniem o zgodę na wysłanie delegatów z uczelni, 

więc organizacja jest niepewna. Planowany jest Zjazd KUM w formie online na początku 

października, w listopadzie planowany jest Zjazd w formie stacjonarnej. Poinformował  

o przygotowaniach do organizacji w 2021 roku 15-lecia Komisji. 



 

Julia Sobolewska (FUniP) w dniach 26-27 września planowana jest organizacja Uniwerek 

Camp w formie online. Trwają ustalenia nad organizacją Zjazdu w październiku oraz prace 

nad cyklem szkoleń w ramach akcji „Skuteczny samorząd”. 

Agnieszka Kubacka (FUE) poinformowała o zmianie na stanowisku Przewodniczącego KRUE, 

które objął rektor UEP prof. Maciej Żukowski. Wydarzenie Test Wiedzy Ekonomicznej jest 

zaplanowane na 19 listopada (I etap w formie online) oraz wstępnie 12 grudnia (II etap 

stacjonarnie). Pozostałe projekty pozostają wstrzymane na czas nieokreślony. Trwają także 

ustalenia nad formą najbliższego Zjazdu FUE. 

Dominik Leżański poinformował o zmianach na stanowiskach Przewodniczących 

poszczególnych Komisji Rektorów. 

 

Ad. 20. Wolne wnioski  

W ramach wolnych wniosków Michał Klimczyk otworzył dyskusję podsumowującą działania 

samorządów w okresie pandemii. Wyrażona została opinia o zaletach dla samorządów  

z rezygnacji z większych wydarzeń typu juwenalia i skupieniu się na innych działaniach 

samorządu. Dominik Leżański wyraził nadzieję, że czas ten był wykorzystany na powstanie 

nowych wydarzeń oraz wewnętrzny rozwój samorządów. Wyrażona została także opinia na 

temat działań oraz pozycji PSRP po semestrze letnim w obliczu pandemii oraz relacji  

z KRASPem. 

Agnieszka Kubacka przypomniała o terminowym wysyłaniu delegacji. 

 

Ad. 21. Zakończenie posiedzenia.  

Dominik Leżański podziękował obecnym stacjonarnie i w formie online za obecność  

i zaangażowanie oraz zamknął obrady XVII posiedzenia Rady Studentów PSRP.  


