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Data: 23 stycznia 2021 r.                              

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Protokół sporządził: Mateusz Ostrowski 

 



 

Proponowany porządek obrad I posiedzenia Rady Studentów PSRP: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wystąpienie Przewodniczącego PSRP. 

4. Przedstawienie podziału obowiązków Rady Wykonawczej PSRP. 

5. Przedstawienie struktury organizacyjnej Biura PSRP. 

6. Komunikaty Przewodniczącego PSRP. 

7. Informacje nt. stanu lokalu, inwentarza, dokumentacji i finansów PSRP. 

8. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP nt. realizowanych zadań. 

9. Informacje od członków Rady Wykonawczej PSRP nt. realizowanych zadań. 

10. Informacje od Dyrektora Centrum Komunikacji. 

11. Informacje od Wicedyrektora Centrum Komunikacji. 

12. Uchwalenie Regulaminu Rady Studentów PSRP. 

13. Zatwierdzenie kalendarza posiedzeń Rady Studentów PSRP. 

14. Ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów 

PSRP i Komisji Rewizyjnej PSRP. 

15. Utworzenie i ustalenie zakresu zadań komisji PSRP. 

16. Przyjęcie opinii w sprawie kandydatów na przewodniczących komisji PSRP. 

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

18. Przyjęcie opinii w sprawie kandydata na Koordynatora zespołu ekspertów ds. 

studenckich PKA. 

19. Przyjęcie opinii w sprawie kandydata na Zastępca Koordynatora zespołu ekspertów 

ds. studenckich PKA. 

20. Informacje od przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA. 

21. Przyjęcie opinii w sprawie kandydata na przedstawiciela w Radzie NAWA. 

22. Podsumowanie działalności przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2019-2020. 



 

23. Wybór przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

24. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.  

25. Wybór Rzecznika Praw Studenta.  

26. Przedstawienie preliminarza budżetowego PSRP na rok 2021. 

27. Informacje nt. harmonogramu prac i projektów PSRP w roku 2021. 

28. Informacje od przedstawicieli komisji branżowych.  

29. Wolne wnioski.  

30. Zakończenie posiedzenia. 



 

Realizacja porządku obrad 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Mateusz Grochowski powitał wszystkich zebranych i otworzył I posiedzenie Rady Studentów 

PSRP. Mateusz Grochowski stwierdził, że jest kworum i Rada Studentów może podejmować 

wiążące decyzje. Dodatkowo poinformował, że posiedzenie jest nagrywane w celu 

sporządzenia z niego protokołu.   

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Mateusz Grochowski odczytał proponowany porządek, który został udostępniony zebranym 

drogą mailową przed posiedzeniem. Zapytał czy ktoś z zebranych wnosi uwagi do 

proponowanego porządku obrad.  

Wobec niewniesienia uwag Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu 

przyjęcia proponowanego porządku obrad.   

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

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

Rada Studentów PSRP jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

Protokół z głosowania jawnego nr 1 przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Ad. 3. Wystąpienie Przewodniczącego PSRP. 

Mateusz Grochowski rozpoczął wystąpienie od przywitania Dominika Leżańskiego. 

Zaznaczył, że cieszy się z jego obecności, gdyż jako poprzednik wraz z zespołem z kadencji 

2019-2020 wykonał dużo dobrej pracy na rzecz całej społeczności. 

Dominik Leżański podziękował za zaproszenie na posiedzenie inaugurujące kadencję 2021-

2022. Przekazał wszystkim obecnym osobom życzenia pomyślności w działaniach na rzecz 

społeczności studenckiej i akademickiej w najbliższych miesiącach i latach.  



 

Mateusz Grochowski przedstawił zebranym działania zrealizowane i spotkania odbyte 

w okresie od Zjazdu PSRP do momentu posiedzenia I posiedzenia Rady Studentów PSRP, w 

tak zwanym okresie transferu obowiązków między jedną, a drugą kadencją władz 

statutowych PSRP. 

Ad. 4. Przedstawienie podziału obowiązków Rady Wykonawczej. 

Mateusz Grochowski przedstawił podział obowiązków wśród członków Rady Wykonawczej 

PSRP:  

• Wiceprzewodniczący Adam Malicki – odpowiedzialny za sprawy ewaluacji. Mateusz 

Grochowski podkreślił, że zbieranie danych na bieżąco (dot. tego jak odbierane są 

działania PSRP) jest bardzo ważne.   

• Wiceprzewodniczący Damian Rychlik – odpowiedzialny za strategię organizacji. 

Ponadto Mateusz Grochowski dodał, że Damian zajmuje się również kwestiami 

studenckiego ruchu naukowego i programu metoringowego.  

• Członkini Rady Wykonawczej Julia Banasiak – odpowiedzialna za projekty PSRP takie 

jak: Konwent Przewodniczących, Krajową Konferencję, Gala Nagród Środowiska 

Studenckiego „Pro Juvenes”, Akademię #zaPROJEKTowani czy projekt grywalizacji 

między samorządami.  

• Członkini Rady Wykonawczej Aleksandra Pepłowska – odpowiedzialna za współpracę 

zewnętrzną i pozyskiwanie partnerów biznesowych.  

• Członkini Rady Wykonawczej Joanna Maruszczak – odpowiedzialna za 

umiędzynarodowienie i dydaktykę. W ramach tych obowiązków będzie skupiała się 

na współpracy z ESU i NAWĄ oraz przedstawicielem PSRP w NAWA oraz na dbaniu o 

jakość kształcenia na uczelniach. 

• Członek Rady Wykonawczej Paweł Robak – odpowiedzialny za kwestie prawne i 

socjalne. Będzie on także współpracował z Dyrektorem Biura Prawnego PSRP.  

• Członek Rady Wykonawczej Maciej Majchrowski – odpowiedzialny za sprawy rozwoju 

i cyfryzacji. Mateusz Grochowski zaznaczył, że w dobie pandemii warto rozwijać 

narzędzia do pracy zdalnej oraz inne funkcje powiązane z IT.  



 

Ad. 5. Przedstawienie struktury organizacyjnej Biura PSRP. 

Mateusz Grochowski przedstawił podział obowiązków wśród pracowników biura PSRP: 

• Dyrektor Biura Prawnego Marek Konieczny odpowiedzialny za wsparcie prawne dla 

organów PSRP;  

• Dyrektor Centrum Komunikacji Julia Sobolewska, pełniąca również funkcje 

Rzeczniczki Prasowej PSPR, odpowiedzialna przede wszystkim za koordynację 

komunikacji PSRP;    

• Wicedyrektor Centrum Komunikacji Jakub Persjanow zajmujący się kwestią wizualną 

przekazu oraz współkoordynacją komunikacji PSRP; 

• Dyrektor Biura Organizacyjnego Ewelina Dusza, mająca w zakresie swoich 

obowiązków dbanie o dokumentację i korespondencję PSRP, koordynację szkoleń dla 

samorządów studenckich oraz konsultacji w ramach Strefy Komfortu. 

Ad. 6. Komunikaty Przewodniczącego PSRP. 

Mateusz Grochowski poinformował zebranych o:  

• planach szkoleń dla rzeczników praw studentów na uczelniach w Polsce; 

• stanie konsultacji dotyczących nowelizacji Ustawy;  

• spotkaniach odbytych z przewodniczącymi samorządów studenckich; 

• spotkaniach odbytych z przewodniczącymi komisji branżowych PSRP; 

• spotkaniach odbytych w Ministerstwie Edukacji i Nauki; 

• spotkaniach odbytych w Kancelarii Prezydenta RP; 

• spotkaniach odbytych z władzami innych instytucji, działających w zakresie 

szkolnictwa wyższego.  

Ad. 7. Informacja nt. stanu lokalu, inwentarza, dokumentacji i finansów PSRP. 

Mateusz Grochowski przekazał zebranym, iż stan finansowy oraz stan biura PSRP jest bardzo 

dobry. Zaznaczył, że nie ma uwag względem stanu zastanego po poprzedniej kadencji 

organów PSRP. Podziękował władzom i pracownikom PSRP kadencji 2019-2020.  

Dominik Leżański przybliżył zebranym, które kwestie zostały sfinalizowane, a które były 

jeszcze zapoczątkowane pod koniec kadencji i zostały przekazane następcom do 



 

dokończenia.  

Ad. 8. Informacje od Wiceprzewodniczących nt. realizowanych zadań.  

Przed udzielaniem głosu Wiceprzewodniczącym, Mateusz Grochowski dodał, że Adam 

Malicki odpowiedzialny jest także za regularne zbieranie informacji od członków organów 

i pracowników PSPR w celu sporządzenia podsumowań, które przed posiedzeniami Rady 

Studentów są wysyłane do wszystkich, w celu wcześniejszego zapoznania się z nimi.   

Adam Malicki przedstawił strukturę podsumowania, o którym wspomniał wcześniej 

Mateusz. Opisał także swoje działania w okresie od początku kadencji. W szczególności 

wyróżnił:  

• opracowanie ankiety dla przewodniczących samorządów studenckich w celu 

zasięgnięcia ich opinii co do oczekiwań względem PSRP.; 

• zebranie informacji o konkursie ministerialnym dot. animowania działań na rzecz 

środowiska akademickiego w latach 2016-2020 w celu lepszego przygotowania się w 

tegorocznym konkursie.  

Damian Rychlik przedstawił działania w okresie od początku kadencji. W szczególności 

zwrócił uwagę na kwestie:  

• sfinalizowania nowej strategii dla obecnej kadencji; 

• zestawienia pomysłów na rzeczy ruchu naukowego.  

Ad. 9. Informacje od członków Rady Wykonawczej PSRP. 

Joanna Maruszczak, wymieniając działania podjęte przez nią wspomniała o:  

• przygotowaniu materiałów po Konferencji Ekspertów Praw Studenta; 

• rozpoczęciu prac nad realizacją pierwszej debaty dot. perspektyw rozwoju 

europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego w świetle nowego budżetu Unii 

Europejskiej;   

• pracach nad wersją anglojęzyczną strony PSRP.  

Aleksandra Pepłowska zaznaczyła, że w swoich działaniach skupiła się między innymi na: 

• przygotowaniu oferty współpracy z PSRP, która zostały już wysyłane do partnerów z 

poprzedniego roku; 



 

• umawianiu spotkań z potencjalnymi nowymi partnerami; 

• przygotowaniem zarysu inicjatywy Młodzi Na Rynku Pracy;  

• pracach na aktywizacją działań na profilu LinkedIn. 

Julia Banasiak wyróżniła, że pierwszym miesiącu zajęła się głownie: 

• pracami nad wstępnym harmonogramem wydarzeń na 2021 rok;  

• pracami nad grywalizacją między samorządami studenckimi w celu ich aktywizacji 

w czasie pandemii. 

Maciej Majchrowski wskazał, że pierwszymi działaniami podjętymi przez niego było: 

• przejęcie uprawnień administratorskich nad domeną i narzędziami PSRP; 

• współpraca z innymi członkami Rady Wykonawczej w celu usprawnienia 

i unowocześnienia projektów i działań podejmowanych przez nich; 

• usprawnieniem workflow w ramach organów PSRP. 

Paweł Robak wskazał, że w ramach swojej płaszczyzny zajmował się głównie:  

• tworzeniem aktów prawny niezbędnych do poprawnego działania na początku nowej 

kadencji PSRP; 

• przygotowaniem bądź uzupełnieniem oferty szkoleniowej dla samorządowców 

studenckich w dziedzinie prawno-socjalnej; 

• opiniowaniem aktów prawnych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Ad. 10. Informacje od Dyrektora Centrum Komunikacji.  

Julia Sobolewska zaznaczyła, że skuteczna komunikacja i rozpoznawalność działań PSRP 

zależy od każdej osoby związanej z PSRP, także na wstępie poprosiła wszystkich o dużą 

aktywność względem treści przygotowywanych pod szyldem PSRP. W szczególności 

o wsparcie w promowaniu rekrutacji nowych członków do obszarów działań PSRP. 

Ad. 11. Informacje od Wicedyrektora Centrum Komunikacji. 

Jakub Persjanow wskazał, że w ostatnim czasie zajął się głownie pracami nad 

ujednoliceniem graficznym treści w mediach społecznościowych PSRP i tworzeniem spójnej 

identyfikacji wizualnej w Internecie. 



 

Mateusz Grochowski poprosił jeszcze o zabranie głosu Ewelinę Duszę, żeby poinformowała 

o pracach biura PSRP. 

Ewelina Dusza dołączyła do prośby Julii Sobolewskiej swoją część, żeby członkowie zebrani 

na posiedzeniu często udostępniali treści związane z Strefą Komfortu PSRP i nową ofertą 

szkoleń dla samorządów studenckich. Dodatkowo poinformowała o tym, że członkowie 

posiedzenia otrzymają również wiadomość e-mail zawierającą wszystkie informacje 

związane z dokumentacją ważną dla biura PSRP.  

Mateusz Grochowski za nieobecnego Marka Koniecznego wspomniał, że działania jego jako 

Dyrektora Biura Prawnego skupiły się na pracy nad zmianami danych w KRS czy dostępem i 

umowami dot. danych subkont dla komisji branżowych.  

Ad. 12. Uchwalenie Regulaminu Rady Studentów PSRP. 

Mateusz Grochowski przypomniał zebranym, iż wysłał projekt Regulaminu Rady Studentów 

drogą mailową, jednak poprosił o naniesienie autopoprawki, która dotyczy wydłużenia czasu 

na przygotowanie protokołu z posiedzenia Rady Studentów z 14 dni do 30 dni. 

Uargumentował to faktem, iż kompleksowe sporządzenie protokołu jest czasochłonnym 

zadaniem. Dodatkowo przedstawił Mateusza Ostrowskiego, który sporządzaniem 

protokołów zajmował się w poprzedniej kadencji PSRP i będzie zajmował się tym także 

w ramach obecnej kadencji.  

Mateusz Ostrowski podziękował bardzo Mateuszowi za zgłoszenie tej autopoprawki. 

Zaznaczył, że w poprzedniej kadencji ten czas był trochę za krótki na wzorowe sporządzenie 

protokołu. Podkreślił, że pomimo przyjęcia tego zapisu zawsze będzie pracował nad 

protokołami bez zbędnej zwłoki, jednak ten wydłużony czas pozwoli na sumienną pracę nad 

protokołami. 

Julia Bednarska zabierając głos zaznaczyła, że rozumie powód tej autopoprawki jakim jest 

sumienne przygotowanie protokołu, jednak zapytała czy to wydłużenie nie spowoduje, że 

przy hipotetycznej bliskości obu posiedzeń nie uda się sporządzić na kolejne posiedzenie 

protokołu.   



 

Mateusz Ostrowski odpowiedział, że w zależności od kalendarza przyjętego przez Radę 

Studentów będzie pracował tak, aby przed każdym posiedzeniem ten protokół był gotowy.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu przyjęcia proponowanego 

Regulaminu Rady Studentów PSRP wraz z autopoprawką.   

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 2. Głosowanie jawne nr 2 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Studentów PSRP 

wraz z autopoprawką. 

Rada Studentów PSRP jednomyślnie przyjęła zaproponowany Regulamin Rady Studentów 

PSRP wraz z autopoprawką. 

Protokół z głosowania jawnego nr 2, przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Ad. 13. Zatwierdzenie kalendarza posiedzeń Rady Studentów PSRP.  

Mateusz Grochowski przedstawił proponowany terminarz posiedzeń Rady Studentów PSRP 

w roku 2021 i poprosił o zgłaszanie uwag względem przedstawionych terminów. Po dyskusji 

i wniesionych uwagach Mateusz Grochowski odroczył głosowanie w tej sprawie. Ostatecznie 

zostały ustalony daty dwóch najbliższych posiedzeń w miesiącu lutym i marcu.  

Ad. 14. Ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów 

Mateusz Grochowski przypomniał zebranym, iż wysłał dotychczasowe zasady 

usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej, 

uchwalone w 2017 roku, i zapytał czy zebrani na posiedzeniu zgłaszają uwagi do tych zasad.  

Wobec niewniesienia żadnych uwag do dotychczasowych zasad Mateusz Grochowski 

przypomniał, że uchwała ta obowiązuje dalej.  

Mateusz Grochowski, kończąc ten punkt porządku posiedzenia, ogłosił 15 minut przerwy 

w obradach. 



 

Ad. 15. Utworzenie i ustalenie zakresu zadań komisji PSRP. 

Mateusz Grochowski wznowił obrady i przypomniał zebranym swoje propozycje utworzenia 

poszczególnych komisji do poszczególnych obszarów działań, które zostały przedstawione 

wcześniej drogą mailową zebranym: Komisja ds. prawo-socjalnych, Komisja ds. projektów, 

Komisja ds. współpracy zewnętrznej, Komisja ds. dydaktyki i umiędzynarodowienia, Komisja 

ds. rozwoju i cyfryzacji, Komisja ds. ewaluacji, Komisja ds. strategii oraz Komisja ds. 

komunikacji i promocji.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. prawo-

socjalnych.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 3. Głosowanie jawne nr 3 w sprawie utworzenia Komisji ds. prawo-socjalnych.  

Rada Studentów PSRP jednomyślnie utworzyła komisję ds. prawo-socjalnych. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. projektów.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 4. Głosowanie jawne nr 4 w sprawie utworzenia Komisji ds. projektów.  

Rada Studentów PSRP jednomyślnie utworzyła Komisję ds. projektów. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. współpracy 

zewnętrznej.  

 



 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 5. Głosowanie jawne nr 5 w sprawie utworzenia Komisji ds. współpracy zewnętrznej. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie utworzyła Komisję ds. współpracy zewnętrznej. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. jakości 

kształcenia i umiędzynarodowienia.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 6. Głosowanie jawne nr 6 w sprawie utworzenia Komisji ds. jakości kształcenia  

i umiędzynarodowienia. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie utworzyła Komisję ds. jakości kształcenia  

i umiędzynarodowienia. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. rozwoju  

i cyfryzacji.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 7. Głosowanie jawne nr 7 w sprawie utworzenia Komisji ds. rozwoju i cyfryzacji. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie utworzyła Komisję ds. rozwoju i cyfryzacji. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie w celu utworzenia Komisji ds. ewaluacji.  



 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 8. Głosowanie jawne nr 8 w sprawie utworzenia Komisji ds. ewaluacji. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie utworzyła Komisję ds. ewaluacji. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. strategii.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 9. Głosowanie jawne nr 9 w sprawie utworzenia Komisji ds. strategii. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie utworzyła Komisję ds. strategii. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie jawne w celu utworzenia Komisji ds. promocji i 

komunikacji. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 10. Głosowanie jawne nr 10 w sprawie utworzenia Komisji ds. promocji i komunikacji. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie utworzyła Komisję ds. promocji i komunikacji. 

Zbiorczy protokół z głosowań jawnych nr 3-10 przeprowadzonych za pomocą narzędzia do 

głosowania na odległość stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Ad. 16. Przyjęcie opinii w sprawie kandydatów na przewodniczących komisji PSRP. 



 

Mateusz Grochowski poinformował zebranych, że z racji rozpoczęcia bloku głosowań tajnych 

zwyczajowo powinna zostać powołana Komisja Skrutacyjna, jednak z racji posiadania przez 

organizację posiedzenia zdanie oraz posiadania narzędzia do głosowania na odległość, 

zapewniającego tajność tych głosowań, zgłosił wniosek do Rady Studentów o przejęcie przez 

aklamację propozycji, aby z powodu obecnych warunków Komisji Skrutacyjnej nie 

powoływać. Rada Studentów przyjęła proponowany wniosek Mateusza Grochowskiego 

przez aklamację.    

Mateusz Grochowski podziękował za przyjęcie jego wniosku i przedstawiał kandydatów na 

przewodniczących poszczególnych komisji, wobec których prosi o opinię:   

• Paweł Robak – Przewodniczący Komisji ds. prawo-socjalnych;  

• Julia Banasiak – Przewodnicząca Komisji ds. projektów; 

• Aleksandra Pepłowska – Przewodnicząca Komisji ds. współpracy zewnętrznej; 

• Joanna Maruszczak – Przewodnicząca Komisji ds. dydaktyki i umiędzynarodowienia; 

• Maciej Majchrowski – Przewodniczący Komisji ds. rozwoju i cyfryzacji; 

• Adam Malicki – Przewodniczący Komisji ds. ewaluacji; 

• Damian Rychlik – Przewodniczący Komisji ds. strategii; 

• Julia Sobolewska – Przewodnicząca Komisji ds. promocji i komunikacji.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Pawła Robaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. prawno-socjalnych.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 11. Głosowanie tajne nr 1 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Pawła 

Robaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. prawno-socjalnych.  

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania Pawła 

Robaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. prawno-socjalnych. 



 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Julii Banasiak na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. projektów.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 12. Głosowanie tajne nr 2 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Julii 

Banasiak na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. projektów. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania Julii 

Banasiak na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. projektów. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Aleksandry Pepłowskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. współpracy 

zewnętrznej.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 13. Głosowanie tajne nr 3 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania 

Aleksandry Pepłowskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. współpracy zewnętrznej. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania 

Aleksandry Pepłowskią na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. współpracy zewnętrznej. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Joanny Maruszczak na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. dydaktyki i 

umiędzynarodowienia.  

 



 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 14. Głosowanie tajne nr 4 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Joanny 

Maruszczak na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. jakości kształcenia  

i umiędzynarodowienia. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania Joanny 

Maruszczak na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. dydaktyki i umiędzynarodowienia. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Macieja Majchrowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. rozwoju  

i cyfryzacji.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 15. Głosowanie tajne nr 5 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Macieja 

Majchrowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. rozwoju i cyfryzacji. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania 

Macieja Majchrowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. rozwoju i cyfryzacji. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Adama Malickiego na funkcję Przewodniczącego komisji ds. ewaluacji.  

 

 

 

 



 

 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 16. Głosowanie tajne nr 6 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Adama 

Malickiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. ewaluacji. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania Adama 

Malickiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. ewaluacji. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Damiana Rychlika na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. strategii.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 17. Głosowanie tajne nr 7 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Damiana 

Rychlika na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. strategii. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania 

Damiana Rychlika na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. strategii. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Julii Sobolewskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. promocji i komunikacji.  

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 



 

Tabela 18. Głosowanie tajne nr 8 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Julii 

Sobolewskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. promocji i komunikacji. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania Julii 

Sobolewskiej na funkcję Przewodniczącej komisji ds. promocji i komunikacji. 

Zbiorczy protokół z głosowań tajnych nr 1-8 przeprowadzonych za pomocą narzędzia do 

głosowania na odległość stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Na zakończenie tego porządku obrad Mateusz Grochowski przypomniał członkom RS 

o zgłaszaniu się do komisji, gdyż przynależność członków RS do komisji jest ich statutowym 

obowiązkiem.  

Ad. 17. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. 

Paweł Adamiec poinformował zebranych o złożonej przez siebie rezygnacji z zajmowanej 

funkcji. Dodał, że podobny dokument złożyła jego zastępczyni. Swoją decyzje argumentował 

naturalną zmiana pokoleniową, która dokonuje się podczas każdej nowej kadencji w PSRP. 

Podziękował wszystkim zebranym osobą związanych ze starą kadencją i tym działającym 

w nowych organach za współpracę. Dodatkowo poinformował o korekcie kryteriów, wzorów 

raportów i informacji dot. udziału ekspertów, przeprowadzonej przez Prezydium PKA. 

Zaznaczył jednak że korekta ta nie niesie dla studentów wielkich zmian. Poza tym 

przypomniał o trwającej rekrutacji do zespołu eksperckiego. Tegoroczna rekrutacja 

prawdopodobnie odbędzie się w zwyczajowych terminach.   

Joanna Marszczak podziękowała za wspólną pracę i inspiracje dla innych jaką Paweł 

roztaczał w gronie zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.  

Mateusz Grochowski również podziękował Pawłowi za wiele działań na rzecz studentów 

w Polsce, w imieniu swoim jaki i poprzedników, z którymi Paweł miał okazję współpracować. 

Ad. 18. Przyjęcie opinii w sprawie kandydata na Koordynatora zespołu ekspertów ds. 

studenckich PKA. 

Mateusz Grochowski przedstawił Mateusza Kopaczyńskiego jako kandydata na 

Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. Opisał również zalety i doświadczenie 

Mateusza. Na koniec swojej wypowiedzi poprosił zebranych o zadawanie pytań. 



 

Joanna Maruszczak zadała pytanie czy widzi jakieś zagrożenia w związku z tym, że nowi 

eksperci będą zaczynać swoje doświadczenia od formuły zdalnej i potem przechodząc na 

formuł stacjonarną, czy może to rodzic zagrożenie i jaki ich dobrze do tego przygotować? 

Mateusz Kopaczyński zgodził się, że to będzie wyzwanie. Jego pomysłem, w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej, byłoby zorganizowanie wyjazdu doszkalającego dla ekspertów 

przed przejściem z wizytacji zdalnych na tryb tradycyjny.  

Joanna Maruszczak zadała pytanie w temacie przyszłej komunikacji między kandydatami, 

czy Iwona wraz Mateusz Kopaczyński się znają i czy współpracowali wcześniej.   

Zarówno Mateusz jaki i Iwona odpowiedzieli, że wspólnych projektów czy szerszej 

współpracy nie mieli okazji realizować, ale dobrze się znają.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia opinii w temacie 

powołania Mateusza Kopaczyńskiego na funkcję Koordynatora zespołu ekspertów ds. 

studenckich PKA. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 19. Głosowanie tajne nr 9 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Mateusza 

Kopaczyńskiego na funkcję Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w temacie powołania 

Mateusza Kopaczyńskiego na funkcję Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. 

Protokół z głosowania tajnego nr 9 przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Ad. 19. Przyjęcie opinii w sprawie kandydata na Zastępca Koordynatora zespołu ekspertów 

ds. studenckich PKA. 



 

Mateusz Grochowski przedstawił osobę Iwony Gadomskiej jako kandydatki na Zastępcę 

Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. Opisał również zalety i doświadczenie 

Iwony. Na koniec swojej wypowiedzi poprosił zebranych o zadawanie pytań. 

Joanna Maruszczak powtórzyła Iwonie swoje pytanie, które zadała wcześniej Mateuszowi 

Kopaczyńskiemu. 

Iwona Gadomska zwróciła uwagę, że formuła zdalna wizytacji daje pewne umiejętności jak 

i wymaga od ekspertów trochę innych elementów, niż podczas wizytacji stacjonarnych. 

Wymieniła między innymi dobrą organizacje czasu, potrzebę bardzo dobrego przygotowania 

z materiałami przed spotkaniami. Jej zdaniem te doświadczenia z trybu zdalnego uczynią 

późniejszej wizytacje stacjonarne dla nowych ekspertów łatwiejszymi.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie w celu wyrażenia opinii w temacie powołania 

Iwony Gadomskiej na funkcję Zastępcy Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich 

PKA. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 20. Głosowanie tajne nr 10 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Iwony 

Gadomskiej na funkcję Zastępcy Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w temacie powołania Iwony 

Gadomskiej na funkcję Zastępcy Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. 

Protokół z głosowania tajnego nr 10 przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Ad. 20. Informacje od przedstawicielki w Radzie NAWA. 

Magdalena Koziara przekazała zebranym następujące informacje: 

• NAWA intensywnie pracuje nad regulaminami Polskich Powrotów; 

• opracowywany był regulamin programu Solidarni z Białorusią; 



 

• były prace realizowane w ramach programów Poland My First Chose oraz ULAM. 

Mateusz Grochowski podziękował Magdalenie za jej działalność w NAWA i PSRP przez 

ostatnie miesiące i lata. 

Magdalena Koziara podziękowała za miłe słowa. Obiecała przekazać informacje dot. NAWA 

swojemu następcy.  

Ad. 21. Przyjęcie opinii w sprawie kandydata na przedstawiciela w Radzie NAWA. 

Mateusz Grochowski przedstawił osobę Macieja Rewickiego jako kandydata na 

przedstawiciela w Radzie NAWA. Opisał również zalety i doświadczenie Macieja. Na koniec 

swojej wypowiedzi poprosił zebranych o zadawanie pytań. 

Joanna Maruszczak zadała pytanie jakie cele wyznaczy sobie Maciej podczas działania 

w NAWA i czy widzi możliwości w NAWA z perspektywy studenckiej.  

Maciej Rewucki odpowiedział, że zdecydowanie zwiększenie świadomości samorządów 

studenckich, że mogą brać udział w interesujących programach stworzonych przez NAWA.  

Żaneta Niemczyk potwierdziła, że Maciej Rewucki jest bardzo dobrą osobą na to stanowisko.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne za pomocą narzędzia do głosowania na 

odległość w celu wyrażenia opinii w temacie powołania Macieja Rewuckiego na funkcję 

przedstawiciela w Radzie NAWA. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 21. Głosowanie tajne nr 11 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania Macieja 

Rewuckiego na funkcję przedstawiciela w Radzie NAWA. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię nt. powołania Macieja 

Rewuckiego na funkcję przedstawiciela w Radzie NAWA. 

Protokół z głosowania tajnego nr 11 przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  



 

Magdalena Koziara złożyła życzenia powodzenia Maciejowi w swoich działaniach. 

Maciej Rewucki podziękował za wybór i stwierdził, że liczy, że będzie mógł zrealizować 

stawiane cele.  

Ad. 22. Podsumowanie działalności przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2019-2020. 

Jakub Bakonyi przedstawił sprowadzanie z działalności za okres od lutego 2019 do stycznia 

2021. Podkreślił, że w trakcie tego okresu odbyło się wiele debat na tematy studenckie 

między innymi: uwarunkowania kształcenia lekarzy w Polsce, system materialnego wsparcia 

studentów, kształcenie między dziedzinowe, kompetencje społeczne w kształceniu 

studentów, kultura studencka, system finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, 

kształcenie w czasie pandemii oraz molestowanie, dyskryminacja i wolność w szkołach 

wyższych. Zaznaczył, że powstały także różne raporty, w tym, z punktu widzenia Jakuba 

bardzo ważny, o systemie materialnego wsparcia studentów. Rada również z niewielkim 

uwagami odniosła się pozytywnie do postulatów PSRP dot. nowelizacji tzw. Ustawy 2.0. 

Dodał ze Rada wydała wiele opinii i podjęła liczne uchwały. 

Jakub podziękował za współpracę, ocenił bardzo pozytywnie wspomniany okres - jak dobry 

dla studentów. Życzył powodzenia swoim następcom i zadeklarował swoją pomoc przy 

dowolnych kwestiach związanych z działalnością w Radzie.  

Mateusz Grochowski podziękował Jakubowi i innym przedstawicielom studenckim w Radzie 

Głównej za ten czas. Z racji, iż on sam również był jednym z tych reprezentantów działania, o 

których mówił Jakub, były mu bardzo bliskie.   

Ad. 23. Wybór przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Mateusz Grochowski przedstawił kandydatów na przedstawicieli studentów w Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Magdaleny Gracy, Damiana Karolewskiego, 

Marceliny Kościołek i Karoliny Zalewskiej. Opisał również ich zalety oraz doświadczenie. Na 

koniec swojej wypowiedzi poprosił zebranych o zadawanie pytań. 

Joanna Maruszczak zadała wszystkim kandydatom pytanie jakie są ich cele i motywacje 

podczas działań w Radzie Głównej oraz w jakich działaniach najbardziej by się sprawdzili. 



 

Marcelina Kościołek odpowiedziała, że ze względu na doświadczenie jakie ma może spojrzeć 

na aspekt studenckich z różnych perspektyw i działać w zakresie uświadomienia realnych 

problemów studentów organom szkolnictwa wyższego. Podkreśliła również, że chce aby 

świadomość studentów o istnieniu i znaczeniu Rady była większa.   

Karolina Zalewska podkreślała, że dla niej najważniejsze jest kształcenie, a w szczególności 

kształcenie kadry medycznej, zważywszy na obecny czas pandemii. Zwrócenie uwagi na to 

jako aspekt bezpieczeństwa państwa to jest coś co, jej zdaniem, warto promować.  

Magdalena Graca zaznaczyła jest, że jej celem jest praktyczne wykorzystanie zdobytej przez 

nią wiedzy w Radzie Głównej, w szczególności w komisji ekonomiczno-prawnej, która 

idealnie wpisuje się w zakres studiowanych przez nią kierunków.  

Damian Karolewski zaznaczył, że, wywodząc się z uczelni niepublicznej, chciałby zwrócić 

uwagę na różnicę miedzy kształceniem na uczelniach publicznymi, a niepublicznych. 

Dodatkowo, mając doświadczenie w informatyce, ważne dla niego jest poruszanie tematów 

nowoczesnych metod uczenia.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wybrania Magdaleny Gracy na 

funkcję przedstawicielki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 22. Głosowanie tajne nr 12 w sprawie wybrania Magdaleny Gracy na funkcję 

przedstawicielki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Rada Studentów PSRP jednomyślnie wybrała Magdalenę Gracę na funkcję przedstawicielki 

w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wybrania Damiana Karolewskiego na 

funkcję przedstawiciela w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 



 

Obecnych 13 

Głosów ZA 12 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1 

Tabela 23. Głosowanie tajne nr 13 w sprawie wybrania Damiana Karolewskiego na funkcję 

przedstawiciela w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Rada Studentów PSRP wybrała Damiana Karolewskiego na funkcję przedstawiciela w Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wybrania Marceliny Kościołek na 

funkcję przedstawicielki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 24. Głosowanie tajne nr 14 w sprawie wybrania Marceliny Kościołek na funkcję 

przedstawicielki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Rada Studentów PSRP jednomyślnie wybrała Marcelinę Kościołek na funkcję przedstawicielki 

w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wybrania Karoliny Zalewskiej na 

funkcję przedstawicielki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 25. Głosowanie tajne nr 15 w sprawie wybrania Karoliny Zalewskiej na funkcję 



 

przedstawicielki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Rada Studentów PSRP jednogłośnie wybrała Karolinę Zalewską na funkcję przedstawicielki 

w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zbiorczy protokół z głosowań tajnych nr 12-15 przeprowadzonych za pomocą narzędzia do 

głosowania na odległość stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Wszyscy nowo wybrani przedstawiciele w Radzie Głównej podziękowali Radzie Studentów za 

to, że otrzymali od niej wotum zaufania. 

Ad. 24. Informacje od Rzecznika Praw Studenta. 

Mateusz Grochowski za nieobecnego Marka Koniecznego poinformował zebranych, że 

Marek przygotowuje sprawozdanie za ostatnie 2 lata działań Rzecznika Praw Studenta, gdzie 

szczegółowo wszystkie aspekty będą wskazane.  

Ad. 25. Wybór Rzecznika Praw Studenta. 

Mateusz Grochowski przedstawił osobę Mateusz Kulińskiego jako kandydata na Rzecznika 

Praw Studenta. Opisał również zalety i doświadczenie Mateusza. Na koniec swojej 

wypowiedzi poprosił zebranych o zadawanie pytań. 

Joanna Maruszczak zadała pytanie czy Mateusz rozwiązywał już jakieś sytuacje sporne gdzie 

student był pokrzywdzony i jaki ma nadrzędny cel w pełnieniu tej funkcji. 

Mateusz Kuliński po pierwsze podziękował za nominację na to stanowisko. Odpowiadając na 

zadane pytanie zaznaczył, że ma dużą wiedzę w rozwiązaniu spraw spornych, gdyż jego 

kariera samorządowa rozpoczęła się od funkcji rzecznika praw studenta w Uczelni 

Łazarskiego oraz jako pełnomocnika studentów przed komisjami dyscyplinarnymi. 

Dodatkowo, będąc obecnie wykładowcą akademickim, problemy studenckie są mu bliskie 

z obu stron. Celem natomiast jest, aby instytucja Rzecznika Praw student była wpisana 

w Ustawę.  

Joanna Maruszczak podziękowała za odpowiedź i zadała jeszcze jedno pytanie czy Mateusz 

ma pomysł na strukturę swojego biura czy będzie działał jednoosobowo.  



 

Mateusz Kuliński zaznaczył, że myśli o pracy jednoosobowej, a to dlatego, że jego celem 

także jest wzmacnianie rzeczników praw studenta na uczelniach. Chcę zrobić to między 

innymi poprzez szkolenia przeznaczone dla rzeczników uczelnianych.  

Paula Leśniewska zapytała jak zdaniem Mateusz zmieniły się problemy studentów w czasie 

pandemii, czy problemów jest więcej, czy są trudniejsze.  

Mateusz Kuliński zwrócił uwagę, że katalog problemów studenckich jest zawsze taki sam ze 

względu na specyfikacje szkolnictwa wyższego. Zaznaczył, że dużym problem jest teraz brak 

możliwości podjęcia pracy dorywczej przez studentów i przez to młodzi ludzie mają częściej 

problemy kwestii materialnych.  

Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wybrania Mateusza Kulińskiego na 

funkcję Rzecznika Praw Studenta. 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 26. Głosowanie tajne nr 16 w sprawie wybrania Mateusza Kulińskiego na funkcję 

Rzecznika Praw Studenta. 

Rada Studentów PSRP jednomyślnie wybrała Mateusza Kulińskiego na funkcję Rzecznika 

Praw Studenta. 

Protokół z głosowania tajnego nr 16 przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Mateusz Kuliński podziękował za zaufanie i wyróżnienie. Zadeklarował, że będzie ciężko 

pracował, żeby spłacić otrzymany kredyt zaufania.    

Ad. 26. Przedstawienie preliminarza budżetowego PSRP na rok 2021. 

Mateusz Grochowski przedstawił zebranym preliminarz budżetowy. Zaznaczył 

w szczególności koszty stałe i jednorazowe oraz jakie są źródła przychodu w PSRP. Mateusz 



 

poinformował, że gdy pojawią się korekty do obecnego budżetu będzie niezwłocznie 

informował Radę Studentów.  

Ad. 27. Informacje nt. harmonogramu pracy i projektów PSRP w roku 2021. 

Mateusz Grochowski przedstawił zebranym plany omówione podczas ostatniego spotkania 

Rady Wykonawczej. Zaznaczył, że największą decyzją do podjęcia jest ta związana 

z organizacją Krajowej Konferencji. Ta, zwyczajowo odbywająca się w kwietniu, zostałaby 

przesunięta na czerwiec, by być może zrealizować ją w trybie stacjonarnym. Dodał, że zależy 

to oczywiście od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Poprosił o opinię w tym temacie.   

Karolina Iwaniec zapytała czy skoro Konferencja Krajowa miała odbyć się w czerwcu to czy 

odbędzie się jakiś projekt w kwietniu.  

Adam Malicki zgodził się, że będzie to pewna luka pod względem dużego wydarzenia. Coś 

się odbędzie. jednak po wielu miesiącach pandemii można zaobserwować już przesyt 

konferencji online, wiec pracę nad ideą stworzenia czego interesujące trwają na bieżąco.  

Karolina Iwaniec dopytała co jeśli w czerwcu dalej nie będzie możliwości zrobienia projektu 

stacjonarnie.   

Mateusz Grochowski zwrócił uwagę, że po spotkania z przewodniczącymi widać większe 

zainteresowanie spotkaniami tematycznymi, aby wymienić się danymi doświadczeniami 

w pewnym zakresie. Dodatkowo, jest kilka innych pomysłów szkoleń, ale prace są w fazie 

początkowej. Wspomniał też, że idea organizacji 25-lecia zostaje odłożona do momentu, 

kiedy na pewno będzie można zrobić to stacjonarnie.  

Małgorzata Poszwa zapytała jak wyglądała by rejestracja na Krajówkę w czerwcu. 

Mateusz Grochowski zaznaczył, że zależności od obostrzeń i liczby osób jaka będzie mogła 

wziąć udział w wydarzeniu.  

Ad. 28. Informacje od przedstawicieli komisji branżowych PSRP. 

Paula Leśniewska (FUT) poinformowała, że obecnie zaplanowany został póki co tylko jeden 

zjazd FUT, w trybie zdalnym, w dniach 27-28 lutego br. Władze FUT oczekiwały I posiedzenia 

Rady Studentów PSRP, aby ustalić terminy nie nachodzące się z innymi wydarzeniami. 

Dodała, że planowany jest nowy projekt pod nazwą „Rozwiń swój samorząd”. Pomiędzy 



 

zjazdami przewidywane są mniejsze konferencje tematyczne. Bardziej szczegółowy 

terminarz będzie przygotowany w lutym.  

Kamil Morawiec (KUM) przekazał zebranym, ze w dniach 30-31 stycznia br. odbędzie się 

zdalna sesja sprawozdawczo-wyborcza KUM. W ostatnim czasie KUM wystosowywało pisma 

do odpowiednich ministerstw w temacie przepustek świątecznych oraz w temacie 

nierównego traktowania studentów na SGSP.  

Ewa Staruch (FUNiP) przedstawiła się zebranym jako nowa przewodnicząca swojej komisji 

branżowej i zaznaczyła, że na następnym posiedzeniu bliżej opisze sprawy dziejące się na 

FUNiPie. 

Karolina Iwaniec (FUN) przybliżyła informacje, iż FUN przygotowuje się również do zjazdu 

sprawozdawczo-wyborczego podobnie jak KUM. 

Maria Kożewnikow (FSUA) opowiedziała o zjeździe FSUA, który odbył się 18-19 grudnia 

ubiegłego roku, współpracy z KRUA i pracach nad festiwalem Mikstury Kultury w trybie 

zdalnym.  

Kewin Lewicki (FUZ) opisał sytuacje pewnych problemów studenckich pojawiających się na 

niektórych osiedlach. Dodał, że trwają pracę nad zjazdem w trybie zdalnym bądź 

hybrydowym na wiosnę.    

Monika Karwowska (KUWF) poinformowała o pracach nad: planowanymi zmianami 

statutowym w KUWF, organizacją turniejów online w gry sportowe oraz reaktywacji akcji 

„AWF dla zdrowia”.  

Jakub Stefaniak (KWSM) przybliżył działania w social mediach KWSM, nad nowym statutem 

komisji branżowej oraz w celu promocji szczepień. Dodał że zjazd KWSM na luty planowany 

jest jeszcze jako zdalny.   

Marcin Pioch (FUE) przedstawił zebranym nowy skład prezydium FUE oraz przekazał 

informacje o najbliższym zjeździe, który będzie miał miejsce 28 lutego. Ponad to FUE planuje 

realizację nowego projektu mentoringowego oraz kontynuacje prób rejestracji 

stowarzyszenia FUE. 



 

Mateusz Grochowski za nieobecnego Mateusza Niziołka (PSSUR) zapewnił że jest 

z obecnym szefem komisji uczelni rolniczych w kontakcie i wspiera ich, aby wszystkie procesy 

formalne na PSSUR zostały zakończone, tak aby przedstawiciele ze wszystkich komisji 

branżowych aktywnie uczestniczyli w pracach PSRP. 

Ad. 29. Wolne wnioski. 

Karolina Iwaniec poruszyła temat treści obecnego rozporządzenia, które stanowi, iż studenci 

studiów podyplomowych, kształcący się specjalistycznie i innych form kształcenia nie muszą 

odbywać kwarantanny, jednak część osób zgłaszających się do niej musiało przechodzić 

kwarantannę, na bazie wspomnianych przepisów. Xostali poinformowani na granicy, że 

muszą, gdyż straż celna ma inne wytyczne z Ministerstwa Zdrowia. Karolina spytała czy PSRP 

jest w stanie coś zrobić, aby doprecyzowano te przepisy.   

Paweł Robak zaproponował oficjalne wystąpienie z zapytaniem w tym zakresie.  

Maciej Bień dodał, że rozporządzenie traci moc w dniu następnym, więc warto sprawdzić, 

czy przepis ten pozostał w nowym projekcie aktu prawnego.  

Mateusz Grochowski powiedział, że jeśli okaże się po weryfikacji że przepis ten pozostał 

w mocy, to takie pytanie może zostać wysłane.  

Żaneta Niemczyk poinformowała, że w trzeci weekend października będzie organizowana II 

Konferencja UFAM i poprosiła, by wszystkie komisje branżowe zarezerowały sobie ten 

termin. Żaneta zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w tym wydarzeniu.  

Ad. 30. Zakończenie posiedzenia.  

Mateusz Grochowski zamknął obrady I posiedzenia Rady Studentów PSRP.  
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