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Dwuletnią kadencję rozpoczynaliśmy z programem  #wspolniedlasamorzadnosci. Działania  
podjęte w tym okresie skupiały się na sprawach studentów i samorządów studenckich,  
a także zwiększeniu efektywności pracy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,  
oraz wdrażanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Lata 2019-2020 dla Parlamentu Studentów RP to również czas zmian i dużych wyzwań.  
Zrealizowaliśmy wiele nowych inicjatyw, również w obszarach do tej pory nieporuszanych.  
Parlament Studentów RP rozpoczął działalność nie tylko na rzecz studentów, skierowaną  
do ich reprezentantów w samorządach studenckich, ale przygotowane zostały projekty  
skierowane bezpośrednio do studentów. W marcu 2020 r. wybuchła epidemia COVID - 19,  
która uniemożliwiła realizację wielu projektów w zaplanowanej wcześniej formie.  
Parlament Studentów RP od marca 2020 r. został zmuszony do podjęcia unowych działań  
oraz modyfikowania dotychczasowych projektów, dbając zarówno o zdrowie, jak i jakość  
kształcenia w zmieniającej się rzeczywistości. Mimo wymuszonych zmian w działaniu  
nie zapomnieliśmy o jednym, najważniejszym - Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej  
tworzą  studenci  i to do nich kierowane były wszystkie projekty, zarówno te realizowane  
na podstawie programu #wspolniedlasamorzadności, jak i te nowe wynikające z sytuacji w jakiej 
wszyscy się znaleźliśmy. 

W sprawozdaniu znajdują się odniesienia graficzne do punktów programu #wspolniedlasamorządności 
oraz wskazane zostały nowe działania, jak i te wynikające z epidemii COVID -19.

Wszystkie podjęte działania w latach 2019/2020 są wynikiem pracy zespołowej oraz współdziałania 
całego środowiska studenckiego w Polsce. 

Zachęcam do lektury 
Przewodniczący 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 2019-2020

Dominik Leżański
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#wspolniedlasamorzadowstudenckich

#wspolniedlastudentów

#wspolniedlaparlamentustudentowrp

#wspolniedlaustawy

#nowedlasamorzadnosci

#zdalniedlasamorzadnosci
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373
2019/20 (POL-on, stan na 31 grudnia 2019) 

1 203 998
2019/20 (GUS, stan na 31 grudnia 2019) 

1 230 254
2018/19 (GUS, stan na 31 grudnia 2018) 

392
2018/19 (POL-on, stan na 31 grudnia 2018) 

143 h
posiedzeń Rady Studentów

19 posiedzeń

236 h
posiedzeń i spotkań 
Rady Wykonawczej 

23
liczba zrealizowanych  
projektów, w tym 10 

dotyczących bezpośrednio 
studentów

131
liczba samorządów studenckich, 

która wzięła udział w naszych 
wydarzeniach

1627 h
łączna długość  

wszystkich zorganizowanych  
przez nas szkoleń

SZKOLNICTWO WYŻSZE:
Liczba studentów: 

Liczba uczelni:

NASZA DZIAŁALNOŚĆ W PIGUŁCE

Główne statystyki 2019/2020
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RODZIAŁ 1

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
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XXV Krajowa Konferencja PSRP 
11-14 kwietnia 2019 r. | Kościelisko

Największe wydarzenie szkoleniowe organizowane dla samorządów studenckich 
z całej Polski. Samorządowcy mogli wziąć udział w warsztatach, konsultacjach 
indywidualnych i w panelach dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi.

Podczas Konferencji głównym tematem rozmów była wdrażana ustawa Prawo o szkolnictwie  
wyższym i nauce. Uczestnicy mieli okazję zadać nurtujące ich pytania Wicepremierowi, Ministrowi 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławowi Gowinowi oraz Podsekretarzowi stanu w MNiSW 
Piotrowi Mullerowi.  

W związku z jubileuszową edycją Krajowej Konferencji PSRP dyskutowaliśmy o przemianie pokoleń  
i wraz z byłymi przewodniczącymi PSRP wspominaliśmy dokonania organizacji na przestrzeni  
ostatnich 25 lat. 

Poza tradycyjnymi formami doszkalającymi samorządowców jak warsztaty, szkolenia,  
czy panele dyskusyjne, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych sesji  
mentoringowych, dzięki którym mogli rozwijać najbardziej potrzebne im kompetencje.

412
uczestników

39
szkoleń i paneli 
dyskusyjnych

117
samorządów 
studenckich

122
godziny 

szkoleniowe

4,3
średnia ocena 

konferencji  
przez uczestników 

(w skali 1-5) 

XXV Krajowa Konferencja PSRP w liczbach:

NEWNEW
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88
uczestników i gości

Akademia PSRP 
#zaPROJETKowani  

w liczbach:

Akademia PSRP 
#zaPROJEKTowani
5-11 sierpnia 2019 r. | Słupsk

Projekt skierowany do członków samorządów  
studenckich, którzy chcą rozwijać umiejętności 
planowania i realizacji projektów oraz zarządzania 
zespołem.

Konferencja, podczas której uczestnicy przez tydzień  
uczestniczyli w szeregu szkoleń, dającym im kompetencje  
do realizowania projektów. 

Wydarzenie miało charakter warsztatowo - praktyczny. 
Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, w których planowali 
autorski projekt krok po kroku zgodnie z treściami szkolenia, 
dzięki czemu na koniec Akademii PSRP było 12 gotowych  
do realizacji projektów.

Podczas wydarzenia wprowadzono element rywalizacji - 12 grup 
rywalizowało między sobą o 10 tysięcy złotych na realizację 
zaplanowanego podczas warsztatów projektu. 

49 
samorządów
studenckich

56 h 
szkoleniowych 

na osobę

4 
grupy 

szkoleniowe

12 
zespołów 

projektowych

 4,8
średnia ocena konferencji 

przez uczestników  
(w skali 1-5)

NEWNEW
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VI Konferencja 
Ekspertów Praw Studenta 2019

22-25 sierpnia 2019 r. | Kraków

Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli  
samorządów studenckich z zakresu praw i obowiązków studenta, świadczeń  

dla studentów, udziału studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia  
i umiejętności prowadzenia szkoleń.

Konferencja odbywałą się 
po raz pierwszy w Krakowie, 
w gościnnych murach 
Politechniki Krakowskiej.

W związku z wdrażaniem 
ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce powstała 
nowa prezentacja 
przedstawiająca prawa  
i obowiązki studenta,  
a także został stworzony 
poradnik szkoleniowca, 
dzięki któremu przyszli 
szkoleniowcy mogą poszerzyć 
i uzupełnić swoją wiedzę.

Ze względu na różnice 
w działalności uczelni 
publicznych i niepublicznych, 
została stworzona specjalna 
grupę dla przedstawicieli 
uczelni niepublicznych, 
w której skupiono się  
na specyficznych dla nich 
uregulowaniach prawnych. 

147
uczestników

97
samorządów 
studenckich

26
godzin 

szkoleniowych 
na uczestnika

9
grup 

szkoleniowych

4,46
średnia ocena 

konferencji  
przez uczestników 

(w skali 1-5) 

VI Konferencja Ekspertów Praw Studenta 2020 w liczbach:

147 
uczestników EPS

498 
szkoleniowców

719 
szkoleń

74747
przeszkolonych 

studentów 

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
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XXVI Konwent Przewodniczącyh 
Samorządów Studenckich PSRP
20-24 listopada 2019 r. | Warszawa

XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich PSRP w liczbach:

202
uczestników

103
samorządy 
studenckie

15
szkoleń i paneli 
dyskusyjnych

44h
szkoleniowe

4.63
średnia ocena 

konferencji  
przez uczestników 

(w skali 1-5) 

Podczas XXVI Konwentu Przewodniczących 
Samorządów Studenckich PSRP, poza 
szkoleniami, uczestnicy mieli do wyboru 
wiele paneli dyskusyjnych, podczas których 
mogli wymienić się doświadczeniami  
i wspólnie wypracować dobre dla studentów  
rozwiązania.

Uczestnicy mieli okazję zadawania 
pytań dotyczących pomocy materialnej  
dla studentów przedstawicielowi MNiSW 
Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa 
Wyższego Marcinowi Czai podczas  
rozpoczęcia wydarzenia oraz indywidualnych 
konsultacji. 

Dzięki realizacji nowego projektu 
“Aktywni studenci w organach uczelni” 
uczestnicy rozszerzonej wersji XXVI  
Konwentu Przewodniczących Samorządów 
Studenckich PSRP mogli wziąć udział  
w specjalnie przygotowanym cyklu 
szkoleniowym dotyczącym kompetencji 
studentów ramach działalności w organach 
uczelni. 

NEWNEW

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
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Aktywni studenci  
w organach uczelni
20-24 listopada 2020 r. | Warszawa

Projekt skierowany do aktywnych 
samorządowców w celu rozwijania 
ich kompetencji. Wydarzenie 
powstało w odpowiedzi na potrzeby 
zapoznania sięzapoznania się  
samorządowców z nowymi aspektami 
prawnymi funkcjonowania organów  
uczelni w związku z wdrażaniem ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Projekt realizowany był jako dodatkowa wersja 
Konwentu Przewodniczących Samorządów 
Studenckich, która rozpoczynała się w środę i trwała 
do niedzieli. 

Szkolenia i panele dyskusyjne poruszały aspekty 
prawne funkcjonowania organów uczelni i roli 
przedstawicieli studenckich.

Warsztaty rozwijały umiejętności komunikacyjne 
i negocjacyjne potrzebne samorządowcom,  
by zadbać o korzystne dla studentów rozwiązania  
w ich uczelniach.

Aktywni studenci w organach  
uczelni w liczbach:

72
uczestników

68
samorządów
studenckich

40
szkoleń, warsztatów  
i paneli dyskusyjnych

62 h
szkoleniowe

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego  
Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 
akademickiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

!!

NEWNEW

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
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XXVII Konwent Przewodniczącyh 
Samorządów Studenckich PSRP

31 stycznia - 2 lutego 2020 r. | Kraków

Wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk  
oraz podnoszenie kompetencji przedstawicieli z całej Polski, w szczególności 

przewodniczących samorządów studenckich.

XXVII Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich PSRP w liczbach:

74
uczestników

62
samorządy
studenckie

12 h
dyskusji na osobę

5
grup 

dyskusyjnych

4,76
średnia ocena 

konferencji  
przez uczestników 

(w skali 1-5) 

XXVII Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich został dodatkowo zorganizowany 
odpowiadając na potrzeby przedstawicieli studentów w Polsce przed wyborami rektorskimi według 
nowych zasad po wprowadzeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wydarzenie odbywało się w formie paneli dyskusyjnych, podczas których samorządowcy 
wypracowywali dobre rozwiązania dla studentów. Zadbano również o to, by uczestnicy zapoznali się 
z nowymi procedurami wyborów władz uczelni.

Przedstawiciele Samorządów Studenckich mogli porozmawiać o sprawach studenckich  
z dr Anną Budzanowską, Podsekretarz stanu w MNiSW.

13
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Online Akademia PSRP 
#studentsamwdomu - I edycja

18 kwietnia - 09 maja 2020 r. | online

Szkolenia w formie online w trakcie rozwijającej się epidemii COVID-19  
dla członków samorządów studenckich. 

Online Akademia PSRP #studentsamwdomu - I edycja w liczbach:

2
bloki tematyczne 

• działania promocyjne
• realizacja projektów

14
szkoleń

71
uczestników

56 h
szkoleniowych

Warsztaty odbywały się w formie online.
Szkolenia podzielone były na bloki tematyczne: 
działania promocyjne i realizacja projektów.

Każdy z uczestników mógł wziąć udział w 3 dowolnie wybranych przez siebie szkoleniach  
i otrzymywał certyfikat, potwierdzający nabyte kompetencje w wybranym zakresie. 

NEWNEW
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Online Akademia PSRP 
#studentsamwdomu - II edycja

16-30 maja 2020 r. | online

Szkolenia w formie online w trakcie rozwijającej się epidemii COVID-19  
dla członków samorządów studenckich. 

Online Akademia PSRP #studentsamwdomu II edycja w liczbach:

4
bloki tematyczne 

• działania promocyjne
• realizacja projektów
• rozwój osobisty  
• rozwój samorządowca

20
szkoleń

93
uczestników

80 h
szkoleniowych

Druga edycja była odpowiedzią na duże zainteresowanie członków samorządów studenckich 
rozwojem osobistym podczas trwającej epidemii COVID-19.

Szkolenia podzielone były na bloki tematyczne: 
działania promocyjne, realizacja projektów, 
rozwój osobisty i rozwój samorządowca. 

W ramach Online Akademii PSRP 
#studentsamwdomu poza szkoleniami,  
na które zapisywali się członkowie  
samorządów studenckich, zorganizowano 
kilkanaście szkoleń indywidualnie 
przygotowanych w odpowiedzi na potrzeby 
zainteresowanych samorządów studenckich.

NEWNEWNEWNEW
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21-23 sierpnia 2020 r. | online

Projekt mający na celu podniesienie 
wiedzy i kompetencji przedstawicieli  
samorządów studenckich z zakresu 
praw i obowiązków studenta, świadczeń  
dla studentów, udziału studentów  
w procesie zapewniania jakości kształcenia  
i umiejętności prowadzenia szkoleń.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Konferencja 
Ekspertów Praw Studenta 2020 odbyła się  
w formie online, a identyfikatory, pomoce naukowe  
i inne materiały konferencyjne zostały dostarczone  
na wskazany przez uczestników adres kurierem. 
Wspólne elementy programu były nadawane  
ze specjalnie zbudowanego studia na Politechnice 
Krakowskiej.  

Uczestnicy jak co roku przeszli przez szkolenia 
merytoryczne z zakresu praw i obowiązków studenta, 
warsztaty przygotowujących do prowadzenia szkoleń 
oraz szkolenia dodatkowe. 

Po wydarzeniu został stworzony film podsumowujący 
w jaki sposób można organizować konferencje 
szkoleniowe w formie online.

124
uczestników

75
samorządów 
studenckich

25 h
szkoleniowych 
na uczestnika

10
grup 

szkoleniowych

4,7
średnia ocena 

konferencji  
przez uczestników 

(w skali 1-5) 

VII Konferencja Ekspertów Praw 
Studenta 2020 w liczbach:

VII Konferencja 
Ekspertów Praw Studenta 2020

NEWNEW

NEWNEW
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XXVIII Konwent 
Przewodniczących 

Samorządów  
Studenckich PSRP

22 października - 8 listopada 2020 r. | online

Wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji 
przedstawicieli z całej Polski, w szczególności 
przewodniczących samorządów studenckich. 

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wybranych 4 szkoleniach  
lub panelach dyskusyjnych w formie online. 

XXVIII Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich 
PSRP odbył się w formie online oraz trwał przez ponad 2 tygodnie. 

Głównym tematem tej edycji wydarzenia była praca i nauka zdalna  
na polskich uczelniach. 

XXVIII Konwent Przewodniczącyh Samorządów 
Studenckich PSRP w liczbach:

140
uczestników

83
samorządy
studenckie

18
szkoleń i paneli 
dyskusyjnych

72 h
szkoleniowe

NEWNEW
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Opiniowanie 
programów studiów
Projekt mający na celu przygotowanie 
narzędzi wsparcia pozwalających 
samorządom studenckim w sposób 
kompleksowy, spójny, merytoryczny  
i porównywalny wobec siebie opiniować  
programy studiów. 

Działania:

ankieta dla samorządów studenckich  
dot. aktualnie funkcjonujących rozwiązań;

opracowanie wzoru opinii na potrzeby 
samorządów studenckich;

publikacja – poradnik dla samorządów 
studenckich “Opiniowanie programów studiów 
przez samorządy studenckie w praktyce”;

szkolenia w formie online dla samorządów 
studenckich;

konsultacje merytoryczne dla samorządów 
studenckich.

Strona internetowa: www.opiniowanie.psrp.org.pl

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

Opiniowanie 
programów studiów  

w liczbach:

34
szkolenia

384
uczestników 

szkoleń

10
wzorów

opinii

71
stron

poradnika

NEWNEW

18

#wspolniedlasamorzadowstudenckich



Wsparcie
samorządów 
studenckich

Parlament Studentów RP działał  
na rzecz samorządów studenckich  

nie tylko poprzez realizowane projekty,  
ale poprzez stałą aktywną pracę  

jego członków. Na prośbę samorządów 
studenckich wydaliśmy 58 opinii 

prawnych oraz przeprowadziliśmy 
kilkadziesiąt konsultacji dotyczących 
rozwiązań prawnych na uczelniach. 

Wspieraliśmy samorządy studenckie w rozwoju 
ich przedstawicieli. Prowadziliśmy szkolenia 
nie tylko podczas konferencji organizowanych 
przez Parlament Studentów RP, ale również  
na wydarzeniach komisji branżowych  
i samorządów studenckich.

Ważna dla przedstawicieli Parlamentu 
Studentów RP była komunikacja, dlatego  
o wszystkich ważnych sprawach  
przewodniczący samorządów studenckich 
mogli dowiedzieć się drogą mailową  
oraz dzięki  postom na wewnętrznej grupie 
w social mediach. Podczas całej kadencji 
bieżąca komunikacja odbywała się również 
telefonicznie, a w czasie epidemii, w sprawach 
ważnych dla całej społeczności studenckiej  
zorganizowaliśmy dodatkowe spotkania online 
dla reprezentantów samorządów studenckich. 

338
szkoleń

1352 h
szkoleń
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Studenckie Prawa - Jasna Sprawa 2019
10 czerwca - 30 listopada 2019 r.

Projekt mający na celu zwiększenie świadomości studentów dotyczącej ich praw  
oraz kompetencje uczelnianych rzeczników praw studenta lub osób pełniących  
ich rolę.

500
plakatów

1
spot 

informacyjny

4
publikacje

27
opinii regulaminów 

studiów i samorządów 
studenckich

174 
uczestników
13 szkoleń

Studenckie Prawa - Jasna Sprawa 2019 w liczbach:

Działania skierowane do studentów:

akcja informacyjna; 

zaktualizowanie strony internetowej 
www.prawastudenta.edu.pl;

stworzenie FAQ;

artykuły o prawach studenta.

Działania skierowane do samorządów 
studenckich:

szkolenia dla uczelnianych rzeczników 
praw studenta;

opiniowanie regulaminów studiów 
i samorządów studenckich;

publikacje.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”  
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NEWNEW

RODZIAŁ 2

#wspolniedlasamorzadowstudenckich

#wspolniedlastudentow
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VII Gala Nagród Środowiska 
Studenckiego “Pro Juvenes” 
23 listopada 2019 r. | Warszawa, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Gala Nagród Środowiska Studenckiego, podczas której nagradzane są najbardziej 
kreatywne i prostudenckie projekty oraz osoby i instytucje, które wspierają 
środowisko akademickie w wyjątkowy sposób. 

W gali udział wzięli uczestnicy XXV Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich 
PSRP, nominowani oraz zaproszeni goście specjalni. Gala była transmitowana na żywo na portalu 
społecznościowym.

Po raz pierwszy pojawiła się kategoria “Studia na lepsze”, by pokazać działania samorządów  
studenckich służące doskonaleniu jakości kształcenia. 

Kategorie zostały podzielone na te, których zwycięzcy wyłonieni zostali przez głosowanie internetowe 
oraz na te, których wskazała Kapituła Konkursowa.

22
kategorie

13
zwycięzców 
wyłonionych 

poprzez głosowanie 
internetowe

9
zwycięzców 
wyłonionych 

przez Kapitułę 
Konkursową

prawie

150
zgłoszeń

48 262
oddanych 

głosów

VII Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes” w liczbach:

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
#wspolniedlastudentow
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Studenckie Inicjatywy Prozdrowotne 
AWF oddaje krew 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Studia Bez Barier 
Student Studentowi Bratem

Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie

Studencka Innowacja 
Platforma  eSSPG 

Politechnika Gdańska

Studia na lepsze 
Student’s Right Challenge
Uniwersytet w Białymstoku

Koło Naukowe 
AGH Space Systems 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Organizacje studenckie
Klub Studencki CoNieCo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Media studenckie
Radio Meteor 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Student Artysta
Marta Kołodziejak, Politechnika Łódzka

Student Naukowiec
Szymon Krawczuk, Politechnika Gdańska

Student Sportowiec 
Agnieszka Skrzypulec, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kultura Studencka 
Kopalnia Talentów

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studencki Projekt Roku 
Obóz Szkoleniowy POLIgon 2019

Forum Uczelni Technicznych

Juwenalia 
Juwenalia Gdańskie

Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, 
Gdański Uniwersytet Medyczny, 

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu  
w Gdańsku, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk 

Pięknych w Gdańsku

Autorytet Środowiska Studenckiego
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Przyjaciel Samorządności Studenckiej
Piotr Ziółkowski

Prostudencki NGO
Fundacja Jeden Uniwersytet

Wsparcie i rozwój środowiska studenckiego
Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Oferta dla studenta
Scanmed S.A.

Oferta dla studenta
Bank Pekao S.A. 

Praktyki studenckie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Programy ambasadorskie
Program Influencer firmy PwC

Współpraca ze środowiskiem studenckim
Coca - Cola Company

Gadżety studenckie
Rascal Industry

Zwycięzcy VII Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”Zwycięzcy VII Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
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Studenckie Prawa - Jasna Sprawa 2020
22 czerwca - 30 listopada 2020 r.

Projekt mający na celu zwiększenie świadomości studentów dotyczącej ich praw  
oraz kompetencje uczelnianych rzeczników praw studenta lub osób pełniących  
ich rolę.

Działania skierowane do studentów:

animacje poruszające kwestie dotyczące 
studentów (m.in. pomocy materialnej, 
urlopów studenckich);

infografiki dotyczące praw studenta;

grafiki “poznaj studenckie prawa” 
odnoszące się do przepisów regulaminów 
studiów wybranych uczelni;

aktualizacja treści na stronie o prawach 
studenta;

artykuły;

publikacje.

Działania skierowane do samorządów 
studenckich:

szkolenia; 

indywidualne konsultacje;

opinie dokumentów (np. regulaminu 
studiów, regulaminu świadczeń  
dla studentów).

Strona internetowa:  
www.prawastudenta.edu.pl

Projekt realizowany w ramach zadania 
Organizowanie i animowanie działań na rzecz 
środowiska akademickiego Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

5
animacji 

informacyjnych

5
infografik

180
grafik z cyklu  “Poznaj 
studenckie prawa...” 

6
publikacji

20
opinii regulaminów 

studiów i samorządów 
studenckich

10
indywidualnych 

konsultacji

8
artykułów

189 
uczestników

szkoleń

Studenckie Prawa - Jasna Sprawa 2020 
w liczbach:

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
#wspolniedlastudentow

NEWNEW
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Kształcenie zdalne 
- historia prawdziwa
Projekt mający na celu podsumowanie 
działań środowiska akademickiego  
w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020, podczas którego ze względu  
na rozprzestrzenianie się pandemii wirusa 
COVID-19 kształcenie na uczelniach odbywało  
się w formie zdalnej.

W ramach projektu:

zebrano i przeanalizowano ankiety  
od studentów i samorządów studenckich 
oceniające kształcenie zdalne w dobie pandemii;

wnioski z ankiet zaprezentowano w formie 
publikacji i artykułów na stronie internetowej;

przeprowadzono szkolenia i panele dyskusyjne, 
mające na celu popularyzację korzystnych 
rozwiązań w kształceniu zdalnym.

Strona internetowa: 
www.ksztalceniezdalne.psrp.org.pl

Projekt realizowany w ramach zadania Organizowanie i animowanie 
działań na rzecz środowiska akademickiego Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

4620
wypełnionych 

ankiet przez studentów

11
publikacji

22
szkolenia i panele 

dyskusyjne

20
artykułów

Kształcenie zdalne
- historia prawdziwa 

w liczbach:

NEWNEW
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2O
kategorii

12
zwycięzców 
wyłonionych 

poprzez głosowanie 
internetowe

8
zwycięzców 
wyłonionych 

przez Kapitułę 
Konkursową

prawie

140
zgłoszeń

37 405
oddanych 

głosów

VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes” w liczbach:

NEWNEW

NEWNEW

VIII Gala Nagród Środowiska 
Studenckiego “Pro Juvenes” 
8 listopada 2020 r. | online

Gala Nagród Środowiska Studenckiego, podczas której nagradzane są najbardziej 
kreatywne i prostudenckie projekty oraz osoby i instytucje, które wspierają 
środowisko akademickie w wyjątkowy sposób. 

VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes” odbyła się w formie online.

Pojawiła się nowa kategoria “Student sam w domu”, dotycząca działań samorządów studenckich 
podczas epidemii COVID-19, zachęcających studentów do pozostania w domu i proponujących 
alternatywne formy spędzania czasu.

Gala emitowana była na portalu społecznościowym, dzięki czemu uczestniczyć w niej mogli  
jak co roku uczestnicy Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich PSRP oraz wszyscy 
chętni. 

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
#wspolniedlastudentow

26



Zwycięzcy VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”Zwycięzcy VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”

Studenckie inicjatywy prozdrowotne 
 Akcja Detronizacja 

- Zdejmijmy koronę wirusowi! 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studia bez barier
Kumpel pakuje, uczelnia wysyła 

Politechnika Gdańska

Studia na lepsze 
Poznaj Swój Staż 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koło naukowe 
Koło Naukowe Psycholog w Biznesie 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  
w Warszawie

Media studenckie
Seta.TV 

Uniwersytet Opolski

Studencka innowacja
Rejs Profilaktyczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kultura Studencka 
Kopalnia Talentów AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Student sam w domu
DOMówka

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Studencki projekt roku
Prototyp elektronicznej protezy dłoni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Student naukowiec
Weronika Wojturska 

Uniwersytet Warszawski

Student artysta
Weronika Przybylska 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Student sportowiec 
 Paulina Świercz 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Autorytet Środowiska Studenckiego
prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przyjaciel Samorządności Studenckiej 
dr Anna Budzanowska

Prostudencki NGO 
 Fundacja Samorządu Studentów 

Politechniki Krakowskiej

Praktyki studenckie 
 PwC

Oferta dla studenta 
Rascal Industry

Wsparcie i rozwój środowiska studenckiego
Huawei

Rozwój wiedzy i kompetencji studentów
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Współpraca ze środowiskiem studenckim
Bank Pekao S.A. 

#wspolniedlasamorzadowstudenckich
#wspolniedlastudentow
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Publikacje dla studentów 
i samorządów studenckich

W 2019 roku PSRP wydał następujące publikacje:

• Regulaminu studiów po wejściu w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

• Ankietyzacja - poradnik dla samorządów studenckich

• 100 dobrych praktyk w polskim szkolnictwie wyższym - poradnik dla samorządów studenckich

• Regulamin samorządu studenckiego w perspektywie Ustawy 2.0 - poradnik dla samorządów 
studenckich

W 2020 ukazały się kolejne publikacje:
• Świadczenia dla studentów w obliczu zawieszenia kształcenia na uczelniach z powodu pandemii

COVID-19

• Podstawy postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie świadczeń dla studentów

• System wsparcia studentów

• Stypendium rektora - osiągnięcia i dobre praktyki

• Algorytm dotacji na fundusz stypendialny - możliwe rozwiązania

• Dobre praktyki w procesie przyznawania świadczeń dla studentów

• Opiniowanie programów studiów przez samorządy studenckie w praktyce

• Poradnik dla studentów zagranicznych - International students

• Komentarz do wybranych przepisów tzw. ,,Tarczy antykryzysowej 2.0” dotyczących szkół wyższych

• Analiza prawna możliwości kształcenia zdalnego z podziałem na profile oraz formy studiów, 
z uwzględnieniem ogólnych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacji 
wykonawczych

• Kształcenie zdalne historia prawdziwa - oczami studentów

• Kształcenie zdalne historia prawdziwa - oczami samorządów studenckich

• Organizacja i funkcjonowanie punktu wsparcia na uczelni

Wszystkie publikacje dostępne są na stronie Parlamentu Studentów RP - www.psrp.org.pl

PUBLIKACJI ZOSTANIE  
UDOSTĘPNIONYCH 
DO KOŃCA KADENCJI
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Student sam w domu
12 marca  - 8 czerwca 2020 r. 

12 marca 2020 r., dzień po wprowadzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, powstało wydarzenie 
“Student sam w domu”, mające na celu zachęcenie studentów do podejmowania 
aktywności w domu, a jednocześnie przypominające o kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem. Już 23 marca, w ramach projektu, odbyło się Q&A  
z ówczesnym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr. Jarosławem Gowinem.  
W ramach projektu wszystkie inicjatywy i polecenia dostępne były na stronie  
internetowej PSRP oraz na wydarzeniu na Facebooku. 

Studenci mogli m.in.:

• brać udział w szkoleniach online;

• wspierać medyków;

• dowiadywać się o najnowszych regulacjach prawnych;

• zwiedzać muzea online;

• utrzymywać kondycję fizycznej i polecać aplikacje służące do takich aktywności;

• polecać sobie nawzajem kursy online, blogi, kanały na YouTube, aplikacje, seriale, podcasty;

• korzystać z bibliotek, baz danych i książek dostępnych online.

88 dni
trwało wydarzenie 

od 12 marca 
do 8 czerwca

19
szkoleń

i webinarów

1
Q&A

z Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa 

Wyższego

63 069
 liczba osób

biorących udział  
i zainteresowanych

1 031 077
liczba osób,  

do których dotarła 
informacja  

o wydarzeniu

Student sam w domu w liczbach:

NEWNEW
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Wsparcie 
psychologiczne 
- Strefa Komfortu PSRP
Projekt skierowany do społeczności akademickiej  
w całej Polsce polegający na wsparciu 
psychologicznym. Dzięki temu projektowi, studenci 
mieli możliwość rejestracji na darmowe konsultacje 
online ze specjalistami, poznali odpowiedzi  
na nurtujące ich często pytania, m.in. w jaki  
sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie 
wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć 
o złym stanie zdrowia psychicznego zarówno 
naszego, jak i naszych bliskich. Na stronie projektu 
www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl dostępna 
jest mapa puntków wsparcia.

Działania w ramach projektu to:

•  indywidualne konsultacje z psychoterapeutami online;

•  webinaria prowadzone przez specjalistów;

• artykuły na stronie internetowej:
wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl;

• mapa punktów wsparcia psychologicznego w całej Polsce;

• kampania informacyjna w social mediach;

• Ambasadorzy Wsparcia Psychologicznego, prowadzący
szkolenia i konsultacje dla samorządów studenckich.

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

blisko 1000
 terminów konsultacji 
z psychoterapeutami

1
poradnik 

dot. organizacji wsparcia 
psychologicznego 

na uczelniach

6
webinarów

20
artykułów

32
szkolenia i konsultacje 

Ambasadorów Wsparcia 
Psychologicznego

Wsparcie psychologiczne 
- Strefa Komfortu PSRP 

liczbach:
NEWNEW
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Konkurs na najlepsze prace 
dyplomowe

Konkurs skierowany do każdego, kto ukończył studia I stopnia, II stopnia,  
jednolite magisterskie bądź swoją przygodę z doktoratem w roku akademickim 

2019/2020 i napisał pracę dyplomową lub rozprawę doktorską z zakresu:

innowacyjnych rozwiązań 
wdrażanych do gospodarki,

nauki na rzecz lokalnej 
społeczności (na poziomie 
powiatów, gmin lub niższym),

edukacji, nauki i szkolnictwa 
wyższego.

Laureaci zostaną wyłonieni na początku grudnia i otrzymają nagrody pieniężne 
o łącznej wartości 144 000 zł. 

 
Zgłoszono 248 prac dyplomowych. 

 
www.konkurs.psrp.org.pl

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

NEWNEW
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Poradnik dla studentów 
zagranicznych
Poradnik dla studentów zagranicznych przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją  
Rozwoju Systemu Edukacji oraz Erasmus Student Network Polska “a Student’s Guide  
in Poland”. Jest to kompleksowo przygotowany zbiór informacji na temat systemu  
szkolnictwa wyższego w Polsce, kwestii związanych z legalizacją pobytu, czy form  
wsparcia na różnym poziomie, zarówno lokalnym, jak i tym związanym z działalnością 
Parlamentu Studentów RP  czy Erasmus Student Network Poland (ESN). Dodatkowo  
poradnik zawiera również wiele przydatnych informacji dotyczących kwestii mniej  
formalnych - różnorodnych aspektów życia studenta w Polsce oraz możliwości  
wynikających z pobytu w naszym kraju. Poradnik udostępniliśmy przedstawicielom  
wszystkich samorządów studenckich w Polsce oraz sekcjom lokalnym ESN, których 
 zadaniem było rozpromowanie poradnika wśród studentów zagranicznych. 

Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu Studentów RP 
www.psrp.org.pl 

NEWNEW
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Kursy e-learningowe  
na platformie NAVOICA  
dla studentów
Przygotowaliśmy kursy edukacyjne online na platformie navoica.pl. Kursy składają 
się z modułów i lekcji. Studenci znajdą w nich treści w formie tekstów, materiałów 
filmowych, grafik i animacji. W lekcjach znajdują się również zadania do wykonania  
w celu praktycznego rozwoju kompetencji. Zdobycie 50% punktów zalicza kurs  
i uprawnia do uzyskania zaświadczenia o nabytych umiejętnościach. Każdy  
ze studentów może wziąć udział w wybranym kursie w dogodnym dla siebie czasie,  
bez wcześniejszych zapisów. 

Utworzono 4 kursy:

1. Prawa i obowiązki studenta

2. Jak pracować w zespole zdalnie?

3. Jak przekształcać projekt naukowy w pomysł na biznes?

4. Jak skutecznie prezentować swoje osiągnięcia przed publicznością?

Kursy 2-4 powstały w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

NEWNEW
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Aktywność 
kulturalna 
w środowisku 
akademickim 
Konkurs mający na celu docenić osoby oraz zespoły 
i organizacje, które w ciągu ostatnich kilkunastu  
miesięcy prowadziły działania związane  
z promowaniem aktywności kulturalnej 
wśród studentów. Zgłoszenia zbierane były  
w 4 kategoriach: 

student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana), 

opiekun (wsparcie studenckich aktywności 
kulturalnych), 

zespół/organizacja w kategorii muzyka  
(np. zespół, chór), 

zespół/organizacja w kategorii inna działalność 
kulturalna (np. zespół teatralny).

Zebrano 142 zgłoszenia.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej  
kwocie 80 tysięcy złotych.

www.kultura.psrp.org.pl

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

NEWNEW
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Forum Kół Naukowych
Projekt ma na celu wsparcie oraz aktywizację 
środowiska studenckich kół naukowych w całej 
Polsce. W ramach projektu:

stworzono publiczną bazę kół naukowych;

przeprowadzono szkolenia i sesje mentoringowe 
rozwijające kompetencje miękkie;

promowano konkurs “Studenckie Koła Naukowe  
tworzą innowacje”;

stworzono newsletter z informacjami dla społeczności 
kół naukowych.

www.kolanaukowe.psrp.org.pl

pierwsza
publiczna baza 
kół naukowych 

w Polsce

 290*
kół naukowych

w bazie

24
szkolenia i sesje 
mentoringowe

Forum Kół Naukowych w liczbach:

FORUM NAUKOWYCH

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

*Stan na 15 listopada 2020 r.

NEWNEW
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Rzecznik Praw Studenta
Marek Konieczny

Do obowiązków Rzecznika Praw Studenta należy  podejmowanie interwencji 
w sprawach związanych ze studiami, rozwiązywanie indywidualnych spraw 

zgłoszonych przez studentów, udział w charakterze uczestnika w postępowaniach 
przed organami władzy publicznej, w szczególności przed organami administracji 

publicznej oraz sądami i trybunałami, organizowanie kampanii informacyjnych  
i organizowanie szkoleń, konferencji oraz debat. 

NEWNEW

W kadencji 2019-2020 

zgłoszono 1156 spraw* rozwiązano 97% spraw przez RPS

Studenci mogą otrzymać pomoc w 10 językach.

Sprawy dotyczyły m.in.:

nieprawidłowości dotyczące egzaminów;

praw do poprawy lub powtarzania zajęć;

braku wydania dyplomu;

opłat na uczelniach;

stypendiów.

Od marca zauważalne był zwiększone zainteresowanie zapomogami i kwestiami akademików.

Rzecznik Praw Studenta wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Łomży,  
w zakresie w jakim ogranicza ona prawo do studenckich ulg. Wg uchwały Rady Miejskiej  
ulgi na korzystanie z MPK przysługiwały jedynie studentom do 26. roku życia. Wojewódzki  
Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził nieważność uchwały.

*stan na 15 listopada 2020 r. 

!!
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Wsparcie studentów 
- www.prawastudenta.edu.pl
W celu zwiększenia świadomości studentów o ich prawach i obowiązkach,  
zaktualizowano stronę prawastudenta.edu.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące 
kredytów studenckich, legitymacji, opłat na uczelniach, stypendiów, zniżek i innych kwestii 
dotyczących praw i obowiązków studenta. Znajdują się tam również ciekawe artykuły  
i porady oraz kontakt do Rzecznika Praw Studenta. 

Kredyty studenckie  
i mLegitymacje
Jako przedstawiciele studentów poruszyliśmy kwestie kredytów studenckich i mLegitymacji. 
Stworzyliśmy ankietę, w której studenci mogli podzielić się swoją opinią w zakresie 
funkcjonowania kredytu studenckiego. W imieniu studentów wynegocjowaliśmy zawieszenie 
kredytu studenckiego na 6 miesięcy. Udało nam się również wprowadzić mLegitymacje  
jako podstawową formę potwierdzenia bycia studentem. 
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Wsparcie studentów 
z niepełnosprawnościami
Przy Parlamencie Studentów RP przez cały okres działalności funkcjonował 
pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, który podejmował inicjatywy 
dotyczące bezpośredniego wsparcia i aktywizacji tej grupy studentów. Wśród 
zrealizowanych inicjatyw warto wyróżnić:

stworzenie dokumentu informującego o warunkach brzegowych dostępności materiałów 
cyfrowych - w związku z sytuacją epidemiologiczną i potrzebą przejścia na nauczanie  
w trybie zdalnym stworzono dokument zawierający praktyczne wskazówki oraz informacje 
niezbędne, z którymi zaznajomiona powinna być każda osoba prowadząca zajęcia online 
posiadająca w gronie odbiorców osobę z niepełnosprawnościami;

wsparcie przy organizowaniu Krajowej Konferencji Organizacji Studentów  
Niepełnosprawnych - udział w organizacji II i III edycji ww. Konferencji, wsparcie  
m.in. w uzyskaniu dofinansowania w ramach zadania zleconego przez MNiSW  
oraz w opracowywaniu merytorycznym dokumentów pokonferencyjnych zawierających 
postulaty delegatów. Rozwiązania uzgodnione w czasie dyskusji znalazły bezpośrednie 
odzwierciedlenie w Przykładowym katalogu wydatków z dotacji na wsparcie procesu  
kształcenia i prowadzenia badań osób z niepełnosprawnościami;

bieżące wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, także w konsultacji z Rzecznikiem  
Praw Studenta oraz we współpracy z pełnomocnikami rektora i uczelnianymi koordynatorami  
ds. studentów z niepełnosprawnością.
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Szkolenia 
dla samorządów studenckich
Przedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzili szkolenia  
dla samorządów studenckich, podczas których wskazywali różnice w przepisach prawnych  
poprzedniej ustawy oraz aktualnie obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  
a jednocześnie uczyli jak zastosować te przepisy w praktyce.

Przeprowadziliśmy 76 szkoleń związanych z aspektami prawnymi wprowadzonej Ustawy.

Dokument roboczy Parlamentu 
Studentów RP dot. zmian w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotował propozycję poprawek do ustawy  
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niestety w związku sytuacją epidemiologiczną pracę  
nad nowelizacją ustawy zostały wstrzymane, a propozycje poprawek pozostały wersją roboczą. 

Dotyczyły one, m.in. sprecyzowania składu senatu uczelni niepublicznych, zakresu regulacji 
regulaminu studiów, zwiększenia stypendium socjalnego, jak również kryterium przyznawania 
stypendium rektora i okresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Poruszono także  
kwestie stypendium rozwojowego i własnego funduszu stypendialnego, prowadzenia zajęć  
łączonych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zakresu działalności samorządu 
studenckiego i środków finansowych na sprawy studenckie oraz działalności  Rzecznika Praw Studenta 
Parlamentu Studentów RP.
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Stanowiska i interpretacja przepisów 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na prośbę Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

W trakcie kadencji 2019-2020 zadbaliśmy o jasną interpretację przepisów dotyczących studentów. 
Wielokrotnie prosiliśmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanowisko w sprawie 
przepisów, m.in. dotyczących wyliczania sześcioletniego terminu pobierania stypendium,  
interpretacji sformułowania “spraw studenckich”, możliwości wznowienia studiów na jeden dzień  
w przypadku obrony pracy dyplomowej, formy dostarczania decyzji dotyczących pomocy  
materialnej oraz możliwości ograniczania przyznawania świadczeń materialnych osobom  
z zerowym dochodem. 
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Poparcie Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich 
oraz Rady Głównej Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego poprawek  
do ustawy podczas jej nowelizacji

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach z samorządami studenckimi, 
przygotował propozycje poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Propozycje 
te otrzymały poparcie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich.

1%
Jedną z najważniejszych propozycji poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
było przyznanie budżetu samorządom studenckim uczelni publicznych w wysokości co najmniej 
1% wysokości subwencji przyznanej uczelni na poprzedni rok budżetowy oraz, na uczelniach 
niepublicznych, w wysokości co najmniej iloczynu liczby 12 i liczby studentów, określonej na podstawie 
oświadczenia z poprzedniego roku.
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Konsultacja zmian w tzw. tarczach 
podczas epidemii COVID -19
Podczas zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Parlament Studentów RP był również  
aktywny podczas prac nad wprowadzonymi rozporządzeniami w kwestiach dotyczących 
studentów. 

Zwróciliśmy m.in.  uwagę na kwestie:

odbywania praktyk studenckich;

akademików;

form pomocy materialnej;

zajęć w formie zdalnej.

Automatyczne 
przedłużenie 
legitymacji w trakcie 
epidemii COVID-19
W związku z sytuacją epidemiologiczną działalność 
uczelni została ograniczona. Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego starało się o automatyczne 
przedłużenie legitymacji, chcąc zapobiec kolejkom  
w dziekanatach oraz przemieszczaniu się studentów.  
W wydanym rozporządzeniu termin ważności  
legitymacji został określona na “do 60 dni po ustąpieniu 
ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni”. 
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Remont Biura Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Biuro Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, które znajduje się na ul. Brackiej 18/16  
w Warszawie, przeszło generalny remont na przełomie 2019 i 2020 roku. Ze względu na to,  
iż kamienica, w której znajduje się biuro, znajduje się w rejestrze zabytków, remont  
przeprowadziliśmy zgodnie z zaleceniami konserwatora, tworząc przestrzeń do pracy,  
z której korzystają nie tylko przedstawiciele organów statutowych Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale również komisje branżowe i samorządy studenckie. 

PRZED PO

PRZED PO
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Nowa strona internetowa
W celu łatwiejszej komunikacji ze środowiskiem akademickim postanowiliśmy od nowa 
zaprojektować stronę internetową organizacji. Dzięki wprowadzonym zmianom strona  
jest bardziej przejrzysta, dostosowana do urządzeń mobilnych, a także zostanie dostosowana  
dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo do końca kadencji powstanie również  
wersja anglojęzyczna. 
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Większa dywersyfikacja źródeł 
finansowania
Dzięki skutecznemu działaniu przedstawicieli Parlamentu Studentów RP w ciągu ostatnich 2 lat 
dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzrosła o 24%.

Dotacja podstawowa z MNiSW

W ciągu ostatnich 2 lat udział środków pozyskanych w ramach konkursów, grantów, zadań zleconych 
oraz w ramach umów partnerskich wzrósł z 16% do 61%.

Proporcja dotacji i dodatkowo pozyskanych środków

W ramach partnerstwa z podmiotami komercyjnymi pozyskaliśmy w ciągu 2 lat blisko 250 000 złotych.

+24%

2018 2019 2020

2018 2019 2020

84%
62%

39%

16%
38%

61%

Dotacja

Dodatkowo
pozyskane środki
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Partnerzy strategiczni

Współpraca: 2019, 2020

PwC to globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi 
księgowe, audytorskie i doradcze.

Współpraca: 2019, 2020

Warszawski Instytut Bankowości to jeden z liderów kształcenia 
kadr bankowych w Polsce, który regularnie rozwija i inicjuje 
programy i projekty skierowane do coraz szerszej grupy  
odbiorców.

Współpraca: 2019, 2020

Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych  
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech 
największych banków uniwersalnych w Polsce.

Współpraca: 2019, 2020

Rascal Industry to polski producent odzieży spersonalizowanej. 
Zaopatruje wiele polskich szkół wyższych i samorządów 
studenckich w bluzy i t-shirty, skutecznie zwiększając  
identyfikację studentów z ich uczelni.

Współpraca: 2020

Huawei to przedsiębiorstwo, które od roku 2012 jest największym  
na świecie producentem urządzeń telekomunikacyjnych.

Współpraca: 2019

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka akcyjna Skarbu 
Państwa wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw.
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Opiniowanie aktów prawnych dotyczących 
nauki i szkolnictwa wyższego.

Stała współpraca w zakresie przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19.

Reprezentowanie  Parlamentu  Studentów  
RP  w  zespołach  powoływanych   
przez  MinisterstwoNauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Aktywne uczestnictwo we wszystkich 
posiedzeniach Rady Głównej i Szkolnictwa 
Wyższego

Przygotowanie publikacji System wsparcia 
materialnego studentów

Podejmowanie wspólnych opinii i stanowisk 
w sprawach dotyczących środowiska 
akademickiego

Aktywne   uczestnictwo   Przewodniczącego   
Parlamentu   Studentów   RP    
w Zgromadzeniach Plenarnych  
i posiedzeniach Prezydium KRASP

Zaprezentowanie postulatów dotyczących 
poprawek do Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce na posiedzeniu Prezydium 
KRASP

Podejmowanie wspólnych opinii i stanowisk 
w sprawach dotyczących środowiska 
akademickiego

Aktywne uczestnictwo Przewodniczącego 
Parlamentu Studentów RP w posiedzeniach 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wzrost zaangażowania ekspertów  
ds. studenckich w działalność Polskiej  
Komisji Akredytacyjnej

Aktywny   udział   ekspertów   ds.   studenckich   
w   przygotowaniu   sugestii   do   nowej   
formuły ocen programowych

Współpraca z instytucjami szkolnictwa 
wyższego

Opiniowanie aktów prawnych dotyczących 
nauki i szkolnictwa wyższego.

Stała współpraca w zakresie przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19.

Reprezentowanie  Parlamentu  Studentów  
RP  w  zespołach  powoływanych   
przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Aktywne uczestnictwo we wszystkich 
posiedzeniach Rady Głównej i Szkolnictwa 
Wyższego.

Przygotowanie publikacji System wsparcia 
materialnego studentów.

Podejmowanie wspólnych opinii i stanowisk 
w sprawach dotyczących środowiska 
akademickiego.

Aktywne   uczestnictwo   Przewodniczącego   
Parlamentu   Studentów   RP    
w Zgromadzeniach Plenarnych  
i posiedzeniach Prezydium KRASP.

Zaprezentowanie postulatów dotyczących 
poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce na posiedzeniu Prezydium 
KRASP.

Podejmowanie wspólnych opinii i stanowisk 
w sprawach dotyczących środowiska 
akademickiego.

Aktywne uczestnictwo Przewodniczącego 
Parlamentu Studentów RP w posiedzeniach 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wzrost zaangażowania ekspertów  
ds. studenckich w działalność Polskiej  
Komisji Akredytacyjnej.

Aktywny   udział   ekspertów   ds.   studenckich   
w   przygotowaniu   sugestii   do   nowej   
formuły ocen programowych.

Współpraca z instytucjami szkolnictwa 
wyższego
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Ankieta ewaluacyjna Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Na koniec 2019 roku przeprowadziliśmy ankietę skierowaną do przewodniczących samorządów 
studenckich oceniającą funkcjonowanie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej  
w 2019 roku. 

Ocena działalności 
(skala ocen 1-5)

Osoby ankietowane wskazały, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, poza tematami 
dotyczącymi szkolnictwa wyższego. powinidn poruszać tematy z innych dziedzin życia, które dotyczą 
młodego pokolenia (82% ankietowanych). Tematy jakie wskazali to:

70%  zdrowie psychiczne

57%  cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo

52%  przedsiębiorczość i rynek pracy

48%  ekologia, zmiany klimatu, ochrona środowiska

48%  kultura i rozrywka

43%  wyrównanie szans/równouprawnienie

43%  ochrona zdrowia

4,3

działalność 
bieżąca

4,1

wsparcie 
we wdrażaniu 

ustawy 

4,4

indywidualne 
sprawy studenta 

(w tym RPS)

4,3

organizacja 
wydarzeń 

4,0

komunikacja

4,3

dopasowanie 
informacji

do social media 

7,7/10

Ocena ogólna pracy osób tworzących 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej w 2019 roku 

68% NPS*

*Net Promoter Score - różnica między 
odsetkiem osób którzy ocenili nas 

 na 9-10, a tymi którzy ocenili nas na 1-6
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Opiniowanie 
wniosków 
Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej
Znaczną zmianą w kwestii wpływu środowiska 
studenckiego na prace Polskiej Komisji  
Akredytacyjnej było włączenie grupy ekspertów  
ds. studenckich w proces opiniowania wniosków 
o zgodę Ministra na utworzenie nowego kierunku 
studiów. Decyzja została podjęta, po rozmowach 
realizowanych przez przedstawicieli PSRP,  
w maju 2019. Pierwsze sporządzone przez 
studentów recenzje, poprzedziło wypracowanie 
proponowanego zakresu oceny, uzgodnionego  
z kierownictwem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
Zakres obejmuje kluczowe aspekty związane  
z jakością kształcenia. Ewaluacja dotychczasowej 
pracy ekspertów ds. studenckich w tym zakresie 
wskazuje na istotną wartość dodaną, wnoszoną  
do procesu opiniowania. Po raz pierwszy  
środowisko studenckie może mieć realny wpływ  
na kreowanie polityki tworzenia nowych kierunków 
studiów, uwzględniając przy tym słuszny interes 
studentów, którym jest konieczność zapewniania 
odpowiednich warunków do studiowania.
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Przedstawiciele w młodzieżowych Przedstawiciele w młodzieżowych 
organach doradczychorganach doradczych

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem powstała w lipcu 2019 roku z inicjatywy Wicepremiera  
i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego,  
jako odpowiedź na postulaty środowisk młodzieżowych. Jest to pierwszy w historii Polski organ  
dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami 
państwowymi.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od początku włączał się w konsultacje społeczne  
mające na celu utworzenie Rady oraz jako jedyna organizacja młodzieżowa ma możliwość 
samodzielnego zgłaszania kandydatów do Rady. W skład pierwszej kadencji Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem weszło 2 przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół doradczy do spraw studenckich 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach swojej działalności, zespół przygotował m.in.komentarz do art. 25 ust. 4 i art. 30 ust. 3 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uwzględniając specyfikę środowiska akademickiego, 
do którego ten przepis się odnosi. Zespół aktywnie wspierał działania legislacyjne na uczelniach  
wokół wdrażania ustawy oraz starania samorządów studenckich o uznanie ich prawa do autonomii  
w zakresie wybierania elektorów z ramienia studentów. Zespół zajął się także kwestią doprecyzowania  
co należy rozumieć w szczególności jako sprawy studenckie, występujące w Ustawie. Uzgodniono 
również, że w każdym składzie orzekającym uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz komisji  
dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinien zawsze znajdować 
się przynajmniej jeden student. Zajęto się także wsparciem studentów z dysleksją i osób  
z niepełnosprawnością. Wydano opinie dotyczącą udziału studentów w ocenie nauczycieli 
akademickich oraz wskazówki w zakresie prowadzenie wsparcia psychologicznego na uczelniach. 
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Rozwój relacji międzynarodowych 
Jednym z nadrzędnych elementów strategii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie współpracy międzynarodowej jest bieżąca reprezentacja  
oraz współpraca z Europejską Unią Studentów (ESU) oraz grupą regionalną 
V4+, w której skład wchodzą przedstawiciele unii studenckich z Polski, Węgier, 
Czech, Słowacji, Rumunii, Mołdawii oraz Białorusi. W trakcie dwuletniej kadencji  
wzięliśmy udział w ośmiu wydarzeniach ESU, które dzielimy na Zjazd Delegatów 
(Board Meeting) oraz Europejski Konwent Studentów (European Students’ Convention). 

Do najważniejszych działań w latach 2019-2020 zaliczyć należy:

Spełnienie wszystkich wymogów formalnych związanych z zarejestrowaniem grupy regionalnej 
skupiającej krajowe unie studenckie z grupy wyszehradzkiej i przyznania jej osobowości. W skład 
V4 Plus Student Alliance wejdą: Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Mołdawia i Białoruś

Włączenie się w inicjatywę #Erasmus500 koordynowaną przez Europejską Unię Studentów (ESU), 
European University Foundation (EUF) oraz Erasmus Student Network (ESN). #Erasmus500 
to kampania społeczna mająca na celu wzmocnienie potencjału programu poprzez eliminację 
niesprawiedliwych elementów obecnej formuły. Włączając się w kampanię PSRP wysłało listy 
do wszystkich polskich europosłów. Rezultatem naszego wysiłku jest m.in. reakcja europosła 
Witolda Waszczykowskiego, który wsparł naszą inicjatywę.

Rozwój działań mających na celu wsparcie studentów zagranicznych w Polsce. Do głównych 
inicjatyw w tym zakresie należało:

• opracowanie poradnika dla studentów zagranicznych studiujących w Polsce;

• stworzenie dedykowanego helpdesku dla studentów zagranicznych international@psrp.org.pl;

• stworzenie anglojęzycznej, uproszczonej wersji strony internetowej PSRP. 
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37th European 
Students’ 
Convention 

14-17 marca 2019
Timisoara, Rumunia

Reprezentanci PSRP: 
Magdalena Koziara, 
Jakub Grodecki

76th Board 
Meeting

78th Board 
Meeting

6-12 maja 2019
Sofia, Bułgaria

27 kwietnia 2020
Online

Reprezentanci PSRP: 
Maciej Rewucki, 
Magdalena Koziara, 
Jakub Grodecki

Reprezentanci PSRP: 
Maciej Rewucki 

38th European 
Students’ 
Convention

40th European 
Students’ 
Convention

15-18 września 2019
Helsinki, Finlandia

17-19 września 2020
Online

Reprezentanci PSRP: 
Maciej Rewucki, 
Magdalena Koziara

Reprezentanci PSRP: 
Maciej Rewucki

77th Board 
Meeting

79th Board 
Meeting

1-7 grudnia 2019 
Salini, Malta

28-30 października 2020 
Online

Reprezentanci PSRP: 
Bogdan Marek, 
Magdalena Koziara

Reprezentanci PSRP: 
Maciej Rewucki,
Bogdan Marek

39th European 
Students’ 
Convention

15-18 lutego 2020 
Nikozja, Cypr

Reprezentanci PSRP: 
Bogdan Marek, 
Maciej Rewucki

Udział w posiedzeniach Europejskiej Unii Studentów:
Poniżej prezentujemy listę wydarzeń, w których udział brali 

przedstawiciele Parlamentu Studentów RP:
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Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej w mediach

Budowa wizerunku PSRP
Media społecznościowe

Łączny czas wyświetlonych materiałów video na naszym profilu
Relacje live, webinary, szkolenia

4 774 000 minut

79 566 h 3315 dni

33 245
wyświetleń 

Najbardziej popularna relacja
VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes

> 9 lat

36524

#wspolniedlaPSRP
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+4800% +2000%

Wzrost zasięgów naszych profilów w mediach społecznościowych
2019-2020 vs 2017-2018

Nasze posty dotarły w sumie do 1 486 557 osób!

30 710 42 020
Wzrost liczby polubień
profilu Parlamentu Studentów RP
na Facebooku

1 stycznia 2019 15 listopada 2020

+37%

#wspolniedlaPSRP
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Największe zasięgi wg postów:

#wspolniedlaPSRP

716,3 tys. 341 tys.

77,4 tys.

116,4 tys.

92,4 tys.

127,1 tys.
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!!

Nasze kanały w mediach społecznościowych (Fanpage, profil na Instagramie), przestały  
być kierowane głównie do samorządów studenckich, a zaczęły docierać bezpośrednio  
do studentów. Jedną z największych inicjatyw w tym zakresie była akcja “Student sam w domu”.  
Oprócz wydarzenia na Facebooku, które dotarło do ponad miliona osób, powstała dedykowana 
nakładka na zdjęcie profilowe oraz podstrona na psrp.org.pl, na której umieszczane były sugestie  
od studentów dotyczące spędzania czasu w domu. 

Bezpośrednie zaangażowanie naszych odbiorców widać także na instastory, które stały się 
główną aktywnością na Instagramie. Z chęcią podajemy dalej informacje i inicjatywy samorządów  
studenckich, a także przygotowujemy tematyczne story, dotyczące np. nietypowych świąt czy nauki 
języków obcych. Najważniejsze relacje przypięte są w wyróżnionych, tak by każdy mógł z łatwością  
je odnaleźć.

W szczytowym momencie akcji “Student sam w domu” podczas jednego miesiąca mieliśmy ponad 
400 relacji wygenerowanych przez studentów, którzy oznaczali Parlament Studentów RP!

#wspolniedlaPSRP
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Obecność w mediach

*Jest to szacunkowy koszt jaki należałoby wydać na reklamę, by uzyskać publikacje w mediach  
o zasięgu, jaki udało się wygenerować PSRP bez nakładów finansowych.

Wśród publikacji w prasie i na portalach internetowych o największym zasięgu znalazł się:

apel KRASP i PSRP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

informacje o posiedzeniach Rady Studentów;

relacja z Krajowej Konferencji w 2019 roku;

relacja z Narodowego Kongresu Nauki, poświęconego tematyce jakości kształcenia.

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczęliśmy od publikacji w Dzienniku Gazeta Prawna.

#wspolniedlaPSRP
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Łączna wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE)* w prasie i portalach  
wg szacunków Instytutu Monitorowania Mediów za okres  
1 stycznia 2019-15 listopada 2020

5 176 783 zł



Nasi przedstawiciele byli obecni także w telewizji - np. Dominik 
Leżański opisywał sytuację studentów podczas pandemii w Polsat 
News oraz brał udział w Konferencji Prasowej organizowanej  
przez Prezesa Rady Ministrów

Budowanie wizerunku to nie tylko media  
w tradycyjnym rozumieniu, ale też i kontakt  
z osobami, które mają duże zasięgi w mediach 
społecznościowych. Przykładowo o naszej akcji 
“Strefa komfortu PSRP” informację udostępniła 
Janina Bąk, znana jako Janina Daily.

#wspolniedlaPSRP

63



Rada Wykonawcza PSRP

styczeń 2019 - obecnie

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Dominik Leżański

 Wiceprzewodniczący PSRP
Patryk Lisiecki 

Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu

 Wiceprzewodniczący PSRP
Bogdan Marek

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Członek Rady Wykonawczej 
ds. Projektów

Michał Kostrzewa
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Struktura Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej

#wspolniedlaPSRP
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Członek Rady Wykonawczej  
ds. Prawno-socjalnych

Maciej Bień 
Uniwersytet Marii Curie 
- Skłodowskiej w Lublinie

Członek Rady Wykonawczej  
ds. Rozwoju i strategii

Karolina Iwaniec 
Wyższa Szkoła Europejska 

im. ks. Józefa Tischnera

Członek Rady Wykonawczej  
ds. Współpracy zewnętrznej

Maria Pożoga 
Politechnika Warszawska

wrzesień 2019 - obecnie

#wspolniedlaPSRP

Dyrektor Biura Prasowego 
PSRP, Rzecznik Prasowy

Julia Sobolewska

Dyrektor Biura
Organizacyjnego PSRP

Paula Socha
(styczeń 2019 - sierpień 2020)

Dyrektor Biura 
Organizacyjnego PSRP

Agnieszka Kubacka
(sierpień 2020 - obecnie)

Dyrektor Biura Prawnego
Tomasz Zarębski

Rzecznik Praw Studenta
Marek Konieczny

Biuro Parlamentu Studentów RP
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Rada Studentów PSRP

Dominik Leżański (Politechnika Łódzka)

Katarzyna Bojarska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Paulina Czapla (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

Magdalena Graca (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Michał Klimczyk (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

Agnieszka Kubacka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Szymon Kwiatkowski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)

Bogdan Matyja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Rafał Muskała (Politechnika Częstochowa)

Mateusz Ostrowski (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

Tomasz Pieńkosz (Politechnika Lubelska)

Maciej Rewucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eryk Szawaryński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

#wspolniedlaPSRP
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Mateusz Cisewski 
Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Natalia Mąka 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Dzieciuch 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie

Damian Wietrak 
Państwowa Wyższa Szkoła  

Zawodowa w Chełmie

styczeń 2019 - sierpień 2019

Komisja Rewizyjna PSRP

Piotr Moroch (Uniwersytet Rzeszowski) - Przewodniczący

Maja Bonikowska (Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie)

Paweł Dyszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marcelina Kościołek (Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum)

Jakub Różański (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Byli członkowie Rady Wykonawczej PSRP

wrzesień 2019 - czerwiec 2020
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Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej 
Jakub Grodecki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) (do czerwca 2019)
Maciej Rewucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (od czerwca 2019)

Pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnościami
Dawid Krasiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

Pełnomocnik ds. sportu akademickiego
Michał Niepsuj (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) 

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości  
Maciej Miniszewski (Politechnika Gdańska) 

Pełnomocnik ds. monitorowania wdrażania ustawy
Maciej Bień (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie) (do sierpnia 2019)

Pełnomocnik ds. kół naukowych
Justyna Witkowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Przewodniczący Komisji Branżowych

Forum Studentów Uczelni Artystycznych
Daria Starak (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
Maria Kożewnikow (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

Forum Uczelni Ekonomicznych 
David Kukułka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Forum Uczelni Niepublicznych
Patryk Lisiecki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Forum Uczelni Technicznych 
Iwona Gadomska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

Forum Uniwersytetów Polskich 
Wojciech Skrodzki (Uniwersytet w Białymstoku)

Forum Uczelni Zawodowych
Marcin Różycki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Mateusz Ostrowski (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

#wspolniedlaPSRP
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Komisja Uczelni Mundurowych 
Mateusz Piechowski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
Łukasz Makaryk (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie)

Komisja Uczelni Wychowania Fizycznego
Monika Dawiskiba (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) 
Monika Karwowska (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego 
Mateusz Grochowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych
Michał Dzieciuch (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Izabela Pańczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Przedstawiciele PSRP w innych organach

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Dominik Leżański (Politechnika Łódzka)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adrianna Czarnecka (do czerwca 2019) (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Magdalena Koziara (Uniwersytet Szczeciński)

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jakub Bakonyi (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Alicja Ciszek (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach)
Mateusz Grochowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Konrad Krawczyk (Politechnika Warszawska)

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Mateusz Cisewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Iwona Gadomska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Magdalena Koziara (Uniwersytet Szczeciński)
Piotr Moroch (Uniwersytet Rzeszowski) 
Mateusz Piechowski  (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
Łukasz Rusajczyk (Politechnika Gdańska)
Damian Wietrak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tomasz Zarębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Koordynator ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
Paweł Adamiec 

#wspolniedlaPSRP
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Zespół doradczy do spraw studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dawid Krasiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Agnieszka Łanska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska)
Łukasz Rusajczyk (Politechnika Gdańska)
Julia Sobolewska (Uniwersytet Warszawski)

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Patryk Lisiecki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 
Bogdan Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Ambasadorzy Wsparcia Psychologicznego
Katarzyna Bojarska
Ela Chabko
Iwona Gadomska
Mateusz Grochowski
Karolina Iwaniec
Agnieszka Kubacka
Dominik Leżański
Julia Sobolewska

Polscy reprezentanci w strukturach wykonawczych Europejskiej Unii Studentów

Adam Gajek (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa)
1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019 Przewodniczący Europejskiej Unii Studentów 

Jakub Grodecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
1 lipca 2019 - 31 grudnia 2020 Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów 
(Od 1 stycznia 2021 Wiceprzewodniczący Europejskiej Unii Studentów) 

Przedstawiciele PSRP w innych jednostkach międzynarodowych  
lub wpływających na proces umiędzynarodowienia

Institutional Evaluation Programme (IEP) Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA)
Maciej Rewucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Centre For Quality Assessment In Higher Education in Lithuania (SKVC) 
Maciej Rewucki  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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Członkowie zespołu ekspertów ds. oceny jakości kształcenia  
w Europejskiej Unii Studentów (na przełomie lat 2018-2020)

Jakub Bakonyi (Uniwersytet Jagielloński) 

Adam Gajek (Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Handlowa)

Jakub Grodecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 

Adrian Korzeniowski (Politechnika Łódzka)

Maciej Rewucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Łukasz Rusajczyk (Politechnika Gdańska)
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