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SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI 2019-2020

Podczas Zjazdu Delegatów w dniu 24 listopada 2018 roku w wyniku wyborów wyłoniono następujący skład
Komisji Rewizyjnej PSRP:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ PSRP

PIOTR MOROCH
Uniwersytet Rzeszowski

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ PSRP

MAJA BONIKOWSKA
Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie

PAWEŁ DYSZEWSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

MARCELINA KOŚCIOŁEK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

JAKUB RÓŻAŃSKI
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

W trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej PSRP nie stwierdzono wygaśnięcia mandatów członków
Komisji.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ PSRP W KADENCJI 20 19-2020
Zgodnie z par. 25 Statutu Parlamentu Studentów rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2018 roku do
zadań Komisji Rewizyjnej PSRP należy:

a) kontrola przestrzegania Statutu oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie;
b) kontrola dokumentów finansowo-księgowych i weryfikacja gospodarności decyzji finansowych;
c)

wykonywanie innych uprawnień wynikających ze Statutu.

W kadencji 2019 - 2020 odbyło się 19 posiedzeń Rady Studentów PSRP, w których poszczególni członkowie
Komisji Rewizyjnej PSRP brali czynny udział zgodnie z obowiązkiem wynikającym z par. 26 ust. 2. Do zadań
Komisji należało czuwanie nad poprawnością przebiegu posiedzeń oraz weryfikacja poprawności
podejmowanych uchwał zgodnie z założeniem roli kontrolnej nad przestrzeganiem Statutu PSRP. Członkowie
Komisji brali również aktywny udział w dyskusjach dotyczących szkolnictwa wyższego w dobie zmian
ustrojowych czy obecnej sytuacji epidemicznej. Komisja ponadto redagowała opinie prawne na podstawie
statutu PSRP, o które wnosiły inne organy PSRP. Komisja Rewizyjna odpowiedzialna była również za
weryfikacje statusów studenta i wynikających z tego tytułu konieczności zmian osobowych w organach PSRP.
W trakcie kadencji doszło do zmian w składzie Rady Wykonawczej na skutek rezygnacji trzech członków.
W składzie Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Studentów nie stwierdzono wygaśnięcia mandatów. W trakcie
trwania kadencji wprowadzono w życie nowe postanowienia statutu PSRP w tym powołanie
Wiceprzewodniczących PSRP – co wpłynęło na lepszą organizację pracy Rady Wykonawczej oraz stosowanie
kontrasygnaty w przypadku zobowiązań przekraczających 10.000,00 zł. Komisja Rewizyjna podejmowała
uchwały podczas posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący
pozostawał w stałym kontakcie z Przewodniczącym PSRP oraz innymi członkami organów PSRP, również za
pomocą środków komunikacji na odległość.

FINANSE PSRP W KADENCJI 2019-2020
W kadencji 2019 – 2020 dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Parlamentu Studentów RP zanotowano istotny
wzrost dotacji podstawowej, która w roku 2020 była o 24% wyższa niż w roku 2018. Warto również odnotować
istotną zmianę w stosunku dotacji podstawowej do środków uzyskanych z podmiotów współpracujących, który
w roku 2018 wynosił 84% dla dotacji i jedynie 16% dla środków zewnętrznych, a w obecnym roku stosunek ten
wynosi 39% dla dotacji i aż 61% dla środków zewnętrznych. Wskazuje to na intensywne zaangażowanie
członków Parlamentu Studentów RP w realizacje projektów dofinansowanych z podmiotów zewnętrznych oraz
aktywna współpracę z podmiotami komercyjnymi, co należy uznać za szczególne wyróżnienie. Warto również
wspomnieć o dodatkowej puli środków finansowych otrzymanych na potrzeby przeprowadzenia generalnego
remontu siedziby Parlamentu Studentów RP przy ulicy Brackiej 18.

W trakcie swoich prac dotyczących kontroli dokumentów finansowo-księgowych i weryfikacji gospodarności
decyzji finansowych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej aspektów
finansowych PSRP w kadencji 2019-2020.
Sprawozdania z wydatkowanych środków zarówno z dotacji podstawowej jak i projektów zostały złożone do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostały zaakceptowane.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PSRP W KADENCJI 2019-2020

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz Statut PSRP i posiada osobowość prawną nadaną przez art. 338 ust. 7 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada
Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta. PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych
samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 338 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
reprezentuje ogół studentów w Polsce.

Celem działalności PSRP jest w szczególności: reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, socjalnych,
ekonomicznych i kulturalnych potrzeb studentów; ochrona praw i interesów wszystkich studentów
w kraju oraz polskich studentów za granicą; kreowanie i promowanie w środowisku studenckim postaw

nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, identyfikacja
i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym ludzi młodych, wspieranie samorządności
studenckiej, podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród ludzi młodych poprzez
działalność informacyjną, naukową, kulturalną, w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty,
wychowania i kultury fizycznej, a także wspieranie mobilności studenckiej.

W kadencji 2019 – 2020 na szczególne podkreślenie zasługuje szereg działań prostudenckich związanych
z likwidowaniem skutków epidemii COVID-19 w tym wydarzenie "Student sam w domu", skuteczność
w zmianach dotyczących ważności legitymacji studenckich oraz rekomendacje dotyczące procesu kształcenia.
Władze PSRP reagowały sprawnie na dynamicznie zmieniającą się sytuację w obszarze szkolnictwa wyższego
w związku z epidemią. Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia również sposób komunikacji z samorządami
studenckimi oraz budowanie pozycji Parlamentu Studentów RP w środowisku akademickich. W trakcie prac
Komisji Rewizyjnej nie napotkano na żadne przeszkody organizacyjne ze strony członków organów
wykonawczych. Warto podkreślić bardzo dobry kontakt bezpośredni z Przewodniczącym Parlamentu
Studentów RP Domanikiem Leżańskim.

Komisja Rewizyjna
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