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Proponowany porządek obrad II posiedzenia Rady Studentów PSRP: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Komunikaty Przewodniczącego PSRP. 

4. Informacje nt. działalności komisji PSRP.  

5. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP nt. realizowanych zadań. 

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

7. Informacje od Dyrektora Centrum Komunikacji. 

8. Informacje od Wicedyrektora Centrum Komunikacji. 

9. Zatwierdzenie kalendarza posiedzeń Rady Studentów PSRP. 

10. Przyjęcie opinii w sprawie kandydatki na przedstawicielkę w Radzie NAWA. 

11. Podsumowanie ankiety dot. oczekiwań wobec PSRP. 

12. Burza mózgów dot. obszarów działalności studenckiej, uwzględnionych 

w grywalizacji.  

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

14. Informacje od przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA. 

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

16. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.  

17. Informacje od przedstawicieli komisji branżowych.  

18. Wolne wnioski.  

19. Zakończenie posiedzenia. 



 

Realizacja porządku obrad 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Mateusz Grochowski powitał wszystkich zebranych i otworzył II 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. Komunikaty Przewodniczącego PSRP. 

Mateusz Grochowski przedstawił zebranym następujące działania, które podjął od 

ostatniego posiedzenia Rady Studentów: 

• finalizacja przygotowania dokumentacji związanej z zakończeniem działań 

poprzedniej kadencji organów PSRP;  

• odbycie spotkania ze studenckimi koordynatorami wojewódzkimi dot. 

przeciwdziałania pandemii COVID-19; 

• odbycie spotkań z dotychczasowymi partnerami zewnętrznymi PSRP; 



 

• odbycie spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, w szczególności 

z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki;  

• przygotowanie merytoryczne do nadchodzącego panelu, organizowanego w ramach 

posiedzenia KRASP. 

Ad. 4. Informacje nt. działalności komisji PSRP.  

Mateusz Grochowski poinformował zebranych, że została zakończona I faza rekrutacji na 

członków do komisji zadaniowych PSRP. Dodał, że proces naboru trwa de facto cały czas, 

jednak proces ten jest inny od tego, który miał miejsce w ostatnich tygodniach. Mateusz 

Grochowski odczytał listę członków Rady Studentów, w celu poinformowania 

o przyporządkowaniu danej osoby do komisji. Dodatkowo poprosił członków Rady 

Wykonawczej o przedstawienie informacji dot. działalności poszczególnych komisji.  

Każdy z członków Rady Wykonawczej przedstawił proces i wyniki rekrutacji do komisji, 

którymi przewodniczą oraz najbliższe plany i cele, które stawiają sobie przed sobą. 

Ad. 5. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP nt. realizowanych zadań. 

Damian Rychlik, spośród najważniejszych zadań podjętych przez niego, wymienił: 

• budowanie strategii w oparciu o następujące wskaźniki: prace projektowe, programy, 

ewaluacje, analizy eksperckie i ogólne badania; 

• organizację dwóch szkoleń dla samorządów studenckich; 

• przygotowania do pierwszego stacjonarnego zjazdu Rady Studentów;  

• przygotowanie założeń oraz działań w związku z pracami nad projektem dot. ekologii; 

• rozpoczęcie prac nad rozwojem wizji Forum Kół Naukowych. 

Damian Rychlik dodał, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym wcześniej 

sprawozdaniu.   

Adam Malicki, spośród najważniejszych zadań podjętych przez niego, wymienił: 

• analizę oraz opracowanie wyników ankiety ewaluacyjnej PSRP, dotyczącej zebrania 

dotychczasowych doświadczeń związanych ze współpracą samorządów studenckich 

z PSRP oraz określenie oczekiwań samorządów względem organizacji; 

• przygotowanie założeń w związku z planowanym projektem dot. czytelnictwa. 



 

Adam Malicki dodał, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym wcześniej 

sprawozdaniu.   

Mateusz Grochowski zapytał członków Rady Studentów, czy forma pisemnego sprawozdania 

z działań podjętych przez organy PSRP, przesyłana przed posiedzeniem drogą mailową jest 

odpowiednia.  

Członkowie Rady Studentów wyrazili aprobatę względem tej formy przedstawiania 

podsumowania działań przez organy PSRP. 

Ad. 6. Informacje od członków Rady Wykonawczej PSRP nt. realizowanych zadań. 

Joanna Maruszczak, spośród najważniejszych zadań podjętych przez nią, wymieniła: 

• bieżącą obsługę helpdesku dla studentów zagranicznych; 

• kontynuację prac nad raportem z przeprowadzonych przez samorządy studenckie 

szkoleń z praw i obowiązków studenta w roku akademickim 2020/2021; 

• reprezentowanie PSRP podczas 8th edition of the Bologna With Students Eyes (BWSE) 

Publication organizowanego przez Europejską Unię Studentów (ESU); 

• reprezentowanie PSRP podczas New Erasmus+ App Launch Event online; 

• zakończenie prac nad anglojęzyczną stroną internetową PSRP. 

Kończąc swoją wypowiedź, przedstawiła główne wnioski wynikając z publikacji „Proces 

boloński z perspektywy studenckiej”, które są związane z bieżącą dzielnością i planami PSRP 

oraz dodała, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym wcześniej 

sprawozdaniu.    

Karolina Iwaniec zapytała, czy Joanna mogłaby przesłać publikację drogą mailową członkom 

Rady Studentów.  

Joanna Maruszczak odpowiedziała, że zrobi to zaraz po posiedzeniu. 

Julia Banasiak zaznaczyła, że głównym zdaniem realizowanym przez nią było przygotowanie 

i rozpoczęciem grywalizacji „Podejmij wyzwanie z PSRP!”. Dodała, że temat ten rozwinie 

w ramach dwunastego punktu posiedzenia.  

Maciej Majchrowski, spośród najważniejszych zadań podjętych przez niego, wymienił: 



 

• rozpoczęcie prac związanych z tworzeniem aplikacji internetowej do wyświetlania 

wyników grywalizacji w związku z projektem „Podejmij Wyzwanie z PSRP!"; 

• współpracę z członkami Rady Wykonawczej przy tworzeniu koncepcji projektów PSRP. 

Maciej Majchrowski dodał, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym 

wcześniej sprawozdaniu.   

Karolina Iwaniec poprosiła Macieja o przybliżenie celu i wyglądu wspominanej aplikacji do 

grywalizacji.  

Maciej Majchrowski odpowiedział, że aplikacja będzie miała na celu pokazanie, w atrakcyjny 

sposób, przebiegu i wyników wszystkich etapów w ramach projektu grywalizacji. Narzędzie 

to będzie przygotowane w wersji web z trybem responsywnym dla wariantu mobilnego.  

Paweł Robak, spośród najważniejszych zadań podjętych przez niego, wymienił: 

• bieżące opiniowanie aktów prawnych przychodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki 

oraz innych agend; 

• bieżące przygotowywanie i opracowywanie aktów prawnych dotyczących działalności 

PSRP; 

• opracowanie materiałów dla Rzecznika Praw Studenta. 

Paweł Robak dodał, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym wcześniej 

sprawozdaniu.   

Aleksandra Pepłowska, spośród najważniejszych zadań podjętych przez nią, wymieniła: 

• organizację webinaru we współpracy z firmą Huawei; 

• przeprowadzanie siedmiu spotkań z potencjalnymi partnerami PSRP; 

• przygotowanie podsumowania obszarów wymagających szczególnego wsparcia 

wśród młodych ludzi dla Doradcy Kancelarii Prezydenta RP;  

• reprezentowanie PSRP na IX posiedzeniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem; 

• rozpatrywanie wniosków o objęcie patronatem PSRP zgłaszanych wydarzeń.  

Aleksandra Pepłowska dodała, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym 

wcześniej sprawozdaniu.    

Ad. 7. Informacje od Dyrektora Centrum Komunikacji. 



 

Julia Sobolewska, spośród najważniejszych zadań podjętych przez nią, wymieniła: 

• promocję Strefy Komfortu PSRP na portalu społecznościowym Facebook; 

• wsparcie w promocji: szkolenia z Microsoftem, szkolenia Rzecznika Praw Studenta 

i webinaru z Huawei; 

• wsparcie w rekrutacji do grywalizacji; 

• współorganizację wydarzenia COOLturalni we współpracy z samorządem 

Uniwersytetu Opolskiego; 

Julia Sobolewska dodała, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym wcześniej 

sprawozdaniu.    

Ad. 8. Informacje od Wicedyrektora Centrum Komunikacji. 

Jakub Persjanow, spośród najważniejszych zadań podjętych przez niego, wymienił: 

• przygotowanie oprawy graficznej do następujących wydarzeń: "Podejmij wyzwanie 

z PSRP!" i "COOLturalni"; 

• przygotowanie konceptu graficznego oraz formularza rejestracyjnego projektu 

"Podejmij wyzwanie z PSRP!" na stronie internetowej organizacji; 

• współkoordynacja działań promocyjnych PSRP w mediach społecznościowych. 

Jakub Persjanow dodał, że reszta wykonanych zadań znajduje się w przesłanym wcześniej 

sprawozdaniu oraz poprosił zebranych o ciągłą aktywność pod postami PSRP, publikowanymi 

w media społecznościowych.    

Mateusz Grochowski ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

Ad. 9. Zatwierdzenie kalendarza posiedzeń Rady Studentów PSRP. 

Mateusz Grochowski wznowił obrady. Poinformował zebranych, że drogą mailową zostały 

przesłane proponowane daty posiedzeń Rady Studentów w 2021 roku. Dodał, że terminy te 

zostały wskazane po uwzględnieniu wcześniejszych uwag członków Rady Studentów, 

względem propozycji zaprezentowanych podczas I posiedzenia. Mateusz zapytał, czy 

w przypadku możliwości organizacji zjazdu stacjonarnego przy zmniejszeniu obostrzeń 

związanych pandemią, są chętni do przygotowania posiedzenia na swojej uczelni. Wymienił 

także dwie miejscowości, w których najbliższe dwa posiedzenie mógłby się odbyć.    



 

Małgorzata Poszwa zgłosiła, że jak tylko byłaby możliwość, to chciałby zaprosić Radę 

Studentów do swojej uczelni w drugiej połowie roku, ale najlepiej przed październikiem.  

Jakub Stefaniak zaproponował organizacje posiedzenia Rady Studentów na swojej uczelni 

w miesiącach jesiennych.  

Marcelina Kościołek przedstawiła propozycje organizacji posiedzenia majowego w Krakowie. 

Dodała, że wybuch pandemii pokrzyżował plany zrealizowania posiedzenia Rady Studentów 

w Krakowie, w ramach poprzedniej kadencji i liczy, że tym razem uda się to posiedzenie 

zorganizować.  

Mateusz Grochowski podziękował za propozycje. Zaznaczył, że po posiedzeniu odezwie się 

do wszystkich osób, które do tej pory zadeklarowały możliwość organizacji posiedzenia 

stacjonarnego na swoich uczelniach. Na zakończenie tego punktu Mateusz poprosił 

przewodniczących komisji branżowych, aby we współdzielonym kalendarzu PSRP zaznaczyli 

terminy wydarzeń i posiedzeń organizowanych przez nich w tym roku.    

Ad. 10. Przyjęcie opinii w sprawie kandydatki na przedstawicielkę w Radzie NAWA. 

Mateusz Grochowski przypomniał zebranym o mailu wysłanym parę dni przed 

posiedzeniem, w którym wyjaśnił rezygnację Macieja Rewuckiego z funkcji przedstawiciela 

w Radzie NAWA. Mateusz zaproponował członkom Rady Studentów kandydaturę Joanny 

Maruszczak, w celu uzupełnienia wakatu. Dodał, że rekomenduje wybranie Joanny z racji, że 

pełniąc już funkcje członkini Rady Wykonawczej, odpowiedzialnej m. in. za kwestie 

umiędzynarodowienia, płaszczyzna ta byłaby skupiona w jej rękach. Zdaniem Mateusza 

usprawniłoby to pracę w tym zakresie. Poprosił on o pozytywną opinię tej kandydatury 

i o zadawanie pytań.  

Karolina Iwaniec zapytała o podział zadań i planowane obciążenie zadaniowe Joanny 

Maruszczak, motywując to troską związaną z dużą liczbą obowiązków, przypadających jednej 

osobie. 

Joanna Maruszczak wskazała planowane „odciążenie się”, związane z rezygnacją z funkcji 

pełnionych w samorządzie swojej uczelni oraz zapewniła, że na bieżąco będzie monitorować 

liczbę obowiązków. 



 

Mateusz Grochowski zapewnił, że na bieżąco kontroluje liczbę zadań przypadającym 

poszczególnym członkom Rady Wykonawczej i będzie monitorował sytuację w kontekście 

sprawnego zarządzania zespołem. 

Po zakończeniu dyskusji Mateusz Grochowski zarządził głosowanie tajne w celu wyrażenia 

opinii w temacie powołania Joanny Maruszczak na funkcję przedstawicielki w Radzie NAWA. 

 

Obecnych 13 

Głosów ZA 13 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

Tabela 2. Głosowanie tajne nr 1 w sprawie wyrażenia opinii w temacie powołania na funkcję 

przedstawicielki w Radzie NAWA. 

Rada Studentów PSRP wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię nt. powołania Joanny 

Maruszczak na funkcję przedstawicielki w Radzie NAWA. 

Protokół z głosowania tajnego nr 1, przeprowadzonego za pomocą narzędzia do głosowania 

na odległość, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Ad. 11. Podsumowanie ankiety dot. oczekiwań wobec PSRP. 

Mateusz Grochowski przypomniał, że temat tego punktu porządku obrad dot. ankiety 

przeprowadzonej podczas trzech dni spotkań z przedstawicielami samorządów studenckich 

w celu zebrania informacji nt. oczekiwań wobec PSRP. Mateusz poprosił Adama Malickiego 

o przybliżenie wyników ankiety. 

Adam Malicki przedstawił zebranym najważniejsze wnioski, które można wskazać 

z odpowiedzi ankietowanych. Zaznaczył w szczególności, że: 

• dbanie o jakość kształcenia i prawa studenta zostało wskazane jako najważniejsze 

zadania realizowane przez PSRP;  

• projekt „Student sam w domu” cieszył się największą popularnością; 



 

• zdecydowana większość ankietowanych zaznaczyła odpowiedź, iż brała udział 

w różnych wydarzeniach organizowanych przez PSRP w ubiegłych latach; 

• spora część ankietowanych jest przewodniczącymi, którzy niedawno rozpoczęli swoje 

urzędowanie; 

• w temacie częstotliwości organizacji wideokonferencji dla przewodniczących 

samorządów studenckich przez PSRP, wynik nie jest zdecydowanie jednoznaczny; 

kilkoma głosami różnicy ankietowani wybrali, że takie spotkania powinny odbywać 

się raz w miesiącu; 

• największymi zadaniami, wskazanym przez ankietowanych, w najbliższym czasie są: 

budowanie wspólnoty między samorządami, dbanie o prawa studenta oraz 

monitorowanie i podwyższanie jakości kształcenia zdalnego;  

• pojawiło się wiele różnorodnych propozycji dot. działalności komisji branżowych 

PSRP. 

Dodał, że pełne wyniki tej ankiety zostaną opracowane i przesłane członkom Rady 

Studentów sprawozdania. 

Mateusz Grochowski zapytał czy ktoś z zebranych widzi teraz jakieś problemy czy kwestie, 

w których PSRP może działać, a do tej pory nie pojawiły się w ramach dyskusji czy 

w odpowiedziach z ankiety. 

Julia Bednarska odpowiedziała, że takich kwestii nie widzi. Dodatkowo zaznaczyła, że brak 

nowych problemów, którymi PSRP mogłoby się zająć jest spowodowane faktem, że do tej 

pory na każdy kryzys, który powstał, PSRP reagowało skutecznie i wypełniało swoje zadania. 

Zaznaczyła, że dodatkowe kwestie mogą pojawić się dopiero gdy dojdzie do nowych, 

problematycznych sytuacji. 

Adam Malicki zgodził się ze zdaniem Julii i dodał, że w wielu odpowiedziach ankietowanych, 

pojawiało się zdanie, że studenci życzą sobie działalności PSRP na tym samym poziomie co 

do pory i żeby jakość akcji czy komunikacji ze strony PSRP się nie pogorszyła. 

Joanna Maruszczak zapytała, czy w ramach planowania strategii PSRP na ten rok, będą 

uwzględniane wynik z tej ankiety. 



 

 Adam Malicki odpowiedział, że zdecydowanie tak. 

Ad. 12. Burza mózgów dot. obszarów działalności studenckiej, uwzględnionych 

w grywalizacji.  

Julia Banasiak przedstawiła cele projektu "Podejmij wyzwanie z PSRP!" oraz wyniki 

rejestracji samorządów studenckich do tej akcji. Zaznaczyła, że każde z zadań ma 

nawiązywać do konkretnej płaszczyzny działalności szkolnictwa wyższego. W ramach tych 

wyzwań, celem będzie nie tylko uporządkowanie wiedzy w danym temacie, ale także 

integracja samorządów studenckich, które wcześniej nie znały się oraz podniesienie 

kompetencji nowych członków organów samorządów studenckich. Poszczególne płaszczyzny 

i zadania do nich będą przygotowane przez osoby z organów PSRP. Julia przedstawiła 

zebranym przygotowane przez nią siedemnaście płaszczyzn i poprosiła o wyrażenie opinii, 

które z nich są najważniejsze do poruszenia w ramach projektu. Zaznaczyła, że czeka też na 

propozycje innych aspektów, które mogła pominąć. Julia dodała, że w założeniu projekt ma 

trwać rok, a z racji iż w styczniu trwał nabór do grywalizacji trzeba wybrać jedenaście 

tematów zadań. 

Paula Leśniewska zapytała, czy nie warto było wyróżnić tematu rekrutacji do organów 

samorządów studenckich, biorąc pod uwagę, że cała działalność samorządowa przeszła do 

sfery online.  

Julia Bednarska zaznaczyła, że jej zdaniem należałoby położyć także nacisk na elementy 

negocjacji w ramach działalności samorządowej.  

Aleksandra Pepłowska, w nawiązaniu do wypowiedzi Pauli Leśniewskiej, zaznaczyła, że 

rekrutacja do samorządów studenckich, na różnych uczelniach, może wyglądać w inny 

sposób, przez co aspekt ten należy potraktować bardzo uniwersalnie.     

Julia Bednarska przypomniała, że chodzi głównie o obszary tematyczne, a zadania będą 

później odpowiednio dostosowywane.  

Jakub Stefaniak dodał, że warto pamiętać o tematyce organizacji imprez masowych. 

Zaznaczył, że mimo obecnej sytuacji epidemicznej w kraju, warto samorządowcom 



 

przybliżyć zmiany w przepisach, które miały miejsce w ostatnich latach oraz poruszyć 

dokładnie aspekt bezpieczeństwa na takich wydarzeniach.   

Małgorzata Poszwa zaznaczyła, że jej zdaniem należy skupić się bardziej na aspektach 

rozrywkowych. Zwróciła uwagę, że obecnie samorządy kładły duży nacisk na tematy jakości 

kształcenia i opiniowania aktów prawnych, jako elementach głównych w czasie pandemii, 

jednak przez to brakuje miejsca na luźniejsza tematykę. Dodatkowo zwróciła uwagę, że 

wymienione płaszczyzny są ważne, jednak nie są w zakresie działań większości 

samorządowców. Kwestiami prawnymi czy organizacyjnym zwykle zajmują się członkowie 

zarządu. Dlatego, żeby zachęcić do grywalizacji osoby należące do samorządów 

wydziałowych, należy pamiętać o nieco luźniejszych tematach. Małgorzata wspomniała 

także, że warto postawić na aspekt promocji wydarzeń i pokazania studentom, że 

w organach samorządu zasiadają osoby takie same jak oni. 

Julia Banasiak przyznała rację Małgorzacie. Przypomniała, że celem projektu jest poruszenie 

wielu różnych tematów w bardzo przystępny, atrakcyjny sposób, który skłoni studentów do 

podjęcia udziału w tej grze.  

Karolina Iwaniec zapytała, jak duże jest zróżnicowanie między uczelniami, z których zgłosiły 

się samorządu studenckie. Dodała, że przede wszystkim m na myśli typ oraz wielkość danej 

uczelni.  

Julia Banasiak odpowiedziała, że wśród zgłoszonych są samorządy z każdej komisji 

branżowej PSRP i uczelni o różnej liczbie studentów.  

Karolina Iwaniec zaznaczyła, że z racji na tę różnorodność wspomniany aspekt organizacji 

wydarzeń kulturalnych, głównie juwenaliów, może wyglądać inaczej na różnych uczelniach. 

Podkreśliła, iż nie na wszystkich mniejszych uczelniach organizowane są duże koncerny, 

a czasem wcale nie odbywają się wydarzenia kulturalne. Dlatego aspekt ten również 

powinien być potraktowany mocno uniwersalnie, aby każdy samorząd mógł wyciągnąć jakąś 

wiedzę. 

Julia Banasiak odpowiedziała, że będzie o tym pamiętać. 



 

Ewa Staruch zapytała, czy w ramach aspektu dotyczącego mediów społecznościowych, 

można byłoby dokonać jakiegoś kompleksowego podsumowania, dzięki czemu 

samorządowcy w atrakcyjny sposób zaprezentują swoim koleżankom i kolegom jak działają, 

żeby przedstawiciele innych samorządów mogli się zainspirować w ramach swoich działań.  

Julia Banasiak zdradziła, że w ramach planowanego pierwszego zadania dla samorządów 

studenckich, przewidziane jest to, że wynik wykonanego przez samorządowców zadania 

będzie przedstawiony na stronie internetowej. Każdy będzie mógł porównać jak zostało to 

wykonane i nie tylko da to możliwość wzięcia przykładu, ale będzie także transparentnym 

przedstawieniem zaangażowania, dodatkowo zachęcającym do jak najlepszego 

przygotowania się do realizacji tego zadania. Dodała, że takie publikowanie wykonanych 

zadań, będzie stałym elementem tego projektu.  

Karolina Iwaniec zapytała, w jaki sposób przyznawane są punkty dla samorządów za 

wykonanie zadań.  

Julia Banasiak odpowiedziała, że do każdego zadania będą wysyłane szczegółowe 

informacje, ale głównym założeniem jest, że w każdym miesiącu, za wykonanie danego 

zadania, otrzymuje się trzy punkty, a w przypadku niezrealizowania stawianego wyzwania 

nie otrzymuje się punktów. Dodatkowo cztery razy w roku odbędzie się „kolokwium”, które 

będzie oceniane i liczba przyznanych punktów będzie różna. Przewidziana będzie także 

możliwości uzyskania dodatkowych punktów za na przykład: wysłanie przedstawiciela 

danego samorządu na „Konferencję Ekspertów Praw Studenta”, raz w miesiącu 

udostępnienie treści z mediów społecznościowych PSRP czy wykonanie dodatkowych zadań 

bonusowych. Julia poprosiła zebranych o wyrażenie opinii, które z wymienionych przez nią 

płaszczyzn, koniecznie powinny się pojawiać w ramach projektu.   

Jakub Stefaniak zapytał, w jaki sposób realizowany byłby temat „komisje branżowe”. 

Julia Banasiak odpowiedziała, że w ramach tej płaszczyzny zostałoby przybliżone, czym są te 

komisje, jakie zadanie i projekty realizują, czy jak włączyć się w ich działalność. Dodała, że 

ten aspekt można by połączyć z innym, bo może on być zbyt wąski.    



 

Żaneta Niemczyk zaproponowała, że część tematów jest na tyle bliskich sobie, że można 

złączyć je w jeden.    

Julia Banasiak odpowiedziała, że jeśli wszyscy sądzą, że każdy z wymienionych aspektów jest 

ważny to płaszczyzny trzeba będzie łączyć ze sobą.  

Mateusz Grochowski wskazał: zdrowie psychiczne, sport, kulturę studencką, prawa 

i obowiązki studenta oraz jakość kształcenia jako najważniejsze pięć aspektów jego zdaniem. 

Karolina Iwaniec zaproponowała, że sport można byłoby połączyć ze zdrowiem psychicznym.  

Adam Malicki wyraził obawę, że niektóre ze zgłoszonych uczelni mogą mieć problem 

z realizacją zadań dotyczących sportu, gdyż są małymi samorządami, na przykład 

artystycznymi i wydarzenia związane ze sportem pojawią się u nich bardzo rzadko. Dlatego 

Adam zgodził się ze zdaniem Karoliny, że takie połączenie tematów byłoby dobre. 

Mateusz Grochowski zachęcił przedstawicieli wszystkich komisji branżowych do podzielenia 

się swoim zdaniem, które tematy mogłyby okazać się problematyczne pod względem 

realizacji dla samorządów z ich grona.  

Julia Bednarska odpowiedziała, że w przypadku jej uczelni, aspekt sportowy może sprawić 

problem i jej zdaniem podobnie może być dla innych uczelni niepublicznych. 

Adam Malicki zaznaczył, że w jego uczelni, będąca również niepubliczną, działalność 

sportowa jest realizowana, ale nie na każdej uczelni niepublicznej tak jest.  

Julia Banasiak, po wcześniejszych słowach, zaproponowała temat „promocja zdrowia” 

w ramach którego znalazłby się sport i zdrowie psychiczne. 

Adam Malicki powiedział, że propozycja Julii jest bardzo ciekawa.  

Julia Sobolewska wskazała na fakt, iż połączenie tych dwóch płaszczyzn może spowodować, 

że istotny temat zdrowia psychicznego może nie zostać należycie rozpromowany, a w ramach 

tego tematu każdy samorząd studencki może przeprowadzić akcje uświadamiającą w tym 

zakresie. Dlatego jej zdaniem „zdrowie psychiczne” powinno być osobnym tematem.   

Żaneta Niemczyk zaznaczyła, że mimo obaw czy większość uczelni będzie mogła łatwo 

zrealizować temat sportu, warto z niego nie rezygnować, bo może się okazać, że nawet na 

uczelni artystycznej, gdzie szansa wsparcia aktywnych sportowo studentów jest mniejsza, 



 

poruszenie tego tematu może zachęcić niektóre osoby do spróbowania swoich sił w jakieś 

dyscyplinie sportowej lub zachęcić samorządy czy innych studentów do wspierania swoich 

kolegów i koleżanki, realizujących pasje sportowe.   

Julia Banasiak przypomniała, że w ramach ostatniej Gali „Pro Juvenes”, laureatką nagrody 

„sportowiec roku” była studentka z uczelni artystycznej.  

Maria Kożewnikow zaznaczyła, że na uczelniach artystycznych pojawia się coraz więcej 

kierunków związanych z ruchem oraz, mimo wybranego kierunku artystycznego, są osoby, 

których hobby to sport. Zaznaczyła, że sport na uczelniach artystycznych jest, ale nie ma go 

jednak dużo. Dodała, że jej zdaniem temat „promocja zdrowia” byłby łatwiejszym 

w realizacji z jej punktu widzenia, ale z samym sportem można byłoby spróbować. 

Zaznaczyła tez, że najbardziej trudnym tematem byłaby „ekologia”. 

Julia Banasiak odpowiedziała, że spodziewa się, iż w wielu samorządach temat „ekologia” 

może być nowy, ale właśnie wykorzystanie tego pomysłu byłoby dobrym pretekstem do 

promocji tej płaszczyzny wśród studentów.   

Julia Bednarska zwróciła uwagę na aspekt „wymian zagranicznych”. Zapytała, czy 

płaszczyznę tę nie byłoby dobrze połączyć z tematem problemów, z którymi borykają się 

zagraniczni studenci, gdyż może uczelnie mają specjalne rozwiązania w celu wsparcia takich 

osób.      

Julia Banasiak zaznaczyła, że każda płaszczyzna będzie przed przygotowaniem zadania, 

doprecyzowana przez współpracę z osobami mającymi wiedzę w danej dziedzinie. 

Joanna Maruszczak odpowiedziała, że temat ten na pewno musiałby być dość szeroki, ze 

względu na fakt, iż nie na wszystkich uczelniach znajdują się studenci z programu Erasmus+, 

a są studenci ze wschodu.    

Julia Bednarska doprecyzowała, że myślała, iż temat ten będzie dotyczył tylko wymian. Jeśli 

aspekt ten nie będzie zawężony to będzie on bardzo ciekawy i szeroki do zgłębienia. 

Karolina Iwaniec dodała, że Joanna poruszyła ważny aspekt, iż większość żaków utożsamia 

wymiany studenckie głównie z programem Erasmus+, a w tym temacie każdy z samorządów 

mógłby przedstawić kulturę danego kraju z którego przybyli studenci z wymiany.  



 

Joanna Maruszczak zgodziła się z Karoliną, że tematyka tutaj będzie bardzo szeroka.  

Mateusz Ostrowski odnosząc się do wcześniejszych tematów, zaznaczył specyfikę swojej 

uczelni, jak i podał przykłady z uczelni zawodowych. Zwrócił uwagę, że w przypadku sportu, 

podobnie jak w uczelniach artystycznych, samorządy rzadko organizują wydarzenia 

sportowe, ale bywają wyjątki. Niektóre uczelnie mają bardzo prężne AZSy, a na wielu 

znajdują się studenci, którzy osiągają znaczące wyniki i warto ich wspierać. Celując 

w tematykę strice sportową, można pokazywać sylwetki danych studentów, którzy osiągnęli 

sukcesy w sporcie. Dodał jednak, że połączenie tematu sportu i zdrowia psychicznego 

w płaszczyznę „promocji zdrowia”, byłoby zdecydowanie łatwiejsze do realizacji na 

uczelniach zawodowych, gdyż w bardzo wielu z nich prowadzi się kierunku około medyczne, 

jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne czy dietetyka. Z kolei w temacie „wymian 

międzynarodowych” to z faktu rozmieszczenia uczelni zawodowych po całym kraju, tematów 

by nie brakowało, gdyż uczelnie umiejscowione na Podkarpaciu i w województwie lubelskim 

mają sporo studentów z Ukrainy. Natomiast uczelnie z Podlasia mają pogramy wymian 

z Litwą. Mateusz przytoczył przykład swojej uczelni, gdzie najwięcej obcokrajowców na 

studia przyjeżdża z Niemiec i Turcji. Dlatego pomysł Karoliny uznał za bardzo ciekawy do 

realizacji.      

Karolina Iwaniec dopowiedziała, że w ramach jej pomysłu pokazania różnych kultur, warto 

będzie promować pokazanie osób, które przyjechały z egzotycznych krajów.  

Julia Banasiak podziękowała za wszystkie głosy w dyskusji. Zaznaczyła, że dzięki tym 

uwagom, będzie pracowała nad jak najlepsze przygotowanie wszystkich tematów.  

Mateusz Grochowski ogłosił 45 minut przerwy w obradach. 

Ad. 13. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA. 

Mateusz Grochowski wznowił obrady i poprosił o zabranie głosu Mateusz Kopaczyńskiego.   

Mateusz Kopaczyński przedstawił zebranym zadania, które wykonał w ramach swoich 

obowiązków. Jak najważniejsze działania wyróżnił: 



 

• wdrożenie w działalność Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA, na 

które składało się m.in.: terminy wizytacji, bieżący kontakt ze studenckimi 

ekspertami oraz biurem PKA; 

• odbycie spotkań z sekretarzami i Dyrektor PKA; 

• przygotowanie ostatniego etapu rekrutacji ekspertów ds. studenckich PKA. 

Dodatkowo Mateusz poinformował zebranych o zmianach, które zostały wprowadzone do 

dwóch wskaźników oceny oraz wyraził nadzieje, ze od marca uda się zorganizować pierwsze 

wizytacje obserwacyjne dla nowych ekspertów. 

Joanna Maruszczak zapytała, jak będą wyglądać wizytacje obserwacyjne dla nowych 

ekspertów i jaki będzie czas na realizację wszystkich wizyt obserwacyjnych. 

Mateusz Kopaczyński zaznaczył, że liczy, iż uda się zakończyć ten proces do końca czerwca, 

gdyż, z racji iż będą one realizowane zdalnie, dużo aspektów problemowych, głownie pod 

względem lokalizacji miasta, odpada. 

Ad. 14. Informacje od przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA. 

Mateusz Grochowski zaznaczył, że przez okres pandemii działalność NAWA jest ograniczona, 

co wspomniała podczas swojego ostatniego wystąpienia Magdalena Koziara. Mateusz 

przypominał, że po dzisiejszej pozytywnej opinii Rady Studentów, wystąpi on do Ministra 

Edukacji i Nauki z prośbą o powołanie Joanny Maruszczak do Rady NAWA i od marca, po 

zakończeniu procesu formalnego, Joanna będzie mogła przekazywać informacje od NAWA.       

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

Wyższego. 

Marcelina Kościołek przedstawiła zebranym zadania, które wykonała w ramach swoich 

obowiązków, wraz z innymi przedstawicielami w Radzie Głównej. Jako najważniejsze 

działania wyróżniła: 

• wdrożenie w działalność przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej;  

• odbycie spotkania z Przewodniczącym Rady Głównej; 

• uczestnictwo w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej, na którym przedstawiono 

stanowisko PSRP dot. ewaluacji procesu kształcenia. 



 

Dodatkowo Marcelina poinformowała zebranych o tematyce najbliższego, marcowego, 

posiedzenia Rady Głównej.  

Joanna Maruszczak w nawiązaniu do prezentacji, która była omawiana podczas ostatniego 

posiedzenia Rady Głównej, zaznaczyła, że warto głębiej poruszyć temat oceny nauczycieli 

akademickich, gdyż problemy wspominane w tej prezentacji są bardzo uniwersalne, więc 

warto byłoby znaleźć na nie receptę. Dodatkowo zaznaczyła, że warto byłoby zbadać 

zwrotność ankiet wśród studentów i czy aspekt że ankiety są papierowe lub elektroniczne 

wpływa na chęć żaków do ich wypełniania. Wspomniała także o kwestii anonimowości 

ankiet, wśród studentów małolicznych kierunków oraz badaniach, jak studenci oceniają 

jakość kształcenia zdalnego.    

Mateusz Grochowski odpowiedział Joannie, w temacie ankiet, że najwyższą zwrotność mają 

papierowe ankiety przeprowadzane podczas zajęć obowiązkowych, najniższą mają ankiety 

elektroniczne dostępne tylko w krótkim okresie.   

Julia Sobolewska poprosiła, żeby pamiętać o publikacji przygotowanej przez PSRP w temacie 

wsparcia psychologicznego, żeby wspomnieć o niej podczas następnego posiedzenia Rady 

Głównej. W temacie ankiet Julia wspomniała, że znaczącym aspektem wpływającym na chęć 

wypełniania ich, jest poczucie studentów czy mają one jakiś wpływ na rzeczywistość na ich 

kierunku, a pozostałe kwestie, jej zdaniem, są drugorzędne.  

Mateusz Kopaczyński zaznaczył, że zmiany, które miały miejsce w PKA, doprowadziły do 

tego, iż podczas wizytacji oceniany będzie poziom ewaluacji oraz jakości kształcenia online. 

Dodatkowo odniósł się do anonimowości, że mimo wszystko czasem zapewnienie jej jest 

niemożliwe z uwagi na to, że student opisujący bardzo konkretne zdarzenie, będzie łatwy do 

zidentyfikowania przez wykładowcę, który będzie miał wgląd w treść tej ankiety.   

Mateusz Grochowski zaproponował, że temat ten jest na tyle istotny, że mógłby być 

motywem przewodnim jeden z wideokonferencji z przewodniczącymi samorządów 

studenckich.  

Ad. 16. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.  



 

Mateusz Kuliński przedstawił zebranym zadania, które wykonał w ramach swoich 

obowiązków. Jako najważniejsze działania wyróżnił: 

• wdrożenie w działalność Rzecznika Praw Studenta, na które składało się m.in.: 

spotkanie z poprzednim Rzecznikiem Praw Studenta, Centrum Komunikacji PSRP 

oraz z Rzecznikiem Praw Doktorantów;  

• rozpoczęcie rekrutacji do Biura Rzecznika Praw Studenta;  

• przeprowadzenia szkolenia z praw i obowiązków studenta; 

• opracowanie nowego sposobu ewidencjonowania zapytań i zgłoszeń. 

Dodatkowo Mateusz poinformował zebranych o liczbie spraw zgłoszonych do niego oraz 

liczbie udzielnych odpowiedzi oraz iż reszta wykonanych przez niego zadań znajduje się 

w sprawozdaniu z działalności innych organów PSPR.   

Małgorzata Poszwa zapytała o liczbę studentów, którzy zgłosili się w ramach wspominanej 

przez Mateusz rekrutacji.  

Mateusz Kuliński odpowiedział, że otrzymał kilka zgłoszeń. Dodatkowo poprosił zebranych 

o wsparcie w rozpropagowaniu informacji o naborze.   

Ad. 17. Informacje od przedstawicieli komisji branżowych.  

Karolina Iwaniec (FUN) poinformowała, że FUN zajmuje się głównie wsparciem 

merytorycznym w odpowiedzi na pytania wysyłane przez samorządy studenckie i organizacją 

zjazdu zdalnego.  

Kewin Lewicki (FUZ) przekazał informację, iż członkowie FUZ w ostatnim czasie rozpoczęli 

rozmowy z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w zakresie zawarcia współpracy, 

finalizują utworzenie fundacji powiązanej z ich komisją branżową oraz organizację 

konferencji szkoleniowej dla samorządów zrzeszonych w FUZ.  

Maria Kożewnikow (FSUA) przypomniała zebranym o nadchodzących zjeździe FSUA. 

Dodatkowo FSUA przygotowała opinię dot. projektu kwalifikacji nauczycieli.  

Marcin Pioch (FUE) wymienił cele FUE na najbliższy czas tj: organizację zjazdu online, 

finalizację prac na stowarzyszeniem FUE oraz spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa 

Finansów w celu zawarcia współpracy dot. organizacji wspólnych inicjatyw.  



 

Sylwia Kuropatwińska (KUM) opisała wynik ostatnich wyborów w KUM i plany rysowane 

przez nowe władze KUM, m.in. realizację ankiet wśród podchorążych w temacie sytuacji 

podczas pandemii i organizację 15-lecia KUM.  

Jakub Stefaniak (KWSM) przybliżył zebranym cele KWSM na najbliższe miesiące - planowane 

jest: odbycie spotkań z firmami zewnętrznymi, aktualizacja statutu komisji branżowej oraz 

włączenie w szeregi KWSM nowych uczelni.   

Paula Leśniewska (FUT) wskazała, że pierwszym wydarzeniem w najbliższym czasie 

w środowisku FUT, będzie zjazd online, którego celem będzie opracowanie publikacji dot. 

dobrych praktyk w samorządach studenckich zrzeszonych w FUT. Dodatkowo w ramach FUT 

planowane jest opracowanie platformy, podobnej do tej o której wspominał Maciej 

Majchrowski w ramach sprawozdania, stąd Paula liczy, że między FUT i PSRP będzie dobra 

współpraca w realizacji podobnego celu. Również FUT planuje powołać zespół 

ds. opracowania postulatów do nowelizacji ustawy oraz zająć się intensywnej tematem 

Forum Kół Naukowych.   

Michał Niepsuj (KUWF) podał zebranym terminy najbliższych dwóch, planowanych 

posiedzeń KUWF oraz plany dot. organizacji konferencji szkoleniowych, turniejów 

sportowych i e-sportowych oraz 15-lecia KUWF. 

Ewa Staruch (FUniP) poinformowała zebranych o: nadchodzącym posiedzeniu FUNiP, 

planach zjazdu stacjonarnego w marcu oraz przedłużeniu terminu rejestracji do projektu 

„Zdobądź grant FUniPu”.  

Mateusz Niziołek (PSSUR) przekazał zebranym, że PSSUR planuje spotkanie w celu lepszej 

organizacji swojej komisji i zaprosił na nie Matusza Grochowskiego.  

Ad. 18. Wolne wnioski.  

Mateusz Kuliński zaznaczył, że wiele zgłoszeń do niego dotyczy problemu unieważniania 

egzaminów. Przybliżył sytuacje, gdzie w zapytaniu opisana była sytuacja, iż na podstawie 

anonimowego zgłoszenia do wykładowcy, że podczas egzaminu studenci ściągali, został 

egzamin unieważniony i czy takie prawo przysługiwało wykładowcy. Mateusz poprosił 



 

zebranych o zgłaszanie do niego dobrych praktyk z uczelni, dot. procedur unieważniania 

egzaminów.   

Małgorzata Poszwa zapytała zebranych, jak na znanych im uczelniach realizowane są 

przepisy z ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

dotyczące udziału osoby znającej język migowy w realizacji wydarzeń lub w publikacji 

materiałów promocyjnych.   

Joanna Maruszczak odpowiedziała, że na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

są zatrudnione takie 2 osoby, które przy większości wydarzeń biorą udział, jednak w 

przypadku kiedy ich nie ma, odpowiednie biuro tworzy napisy do materiałów filmowych, 

żeby ułatwić ten przekaz. 

Adam Malicki odpowiedział, że z jego doświadczenia taka osoba na jego uczelni brała zwykle 

udział, ale tutaj zaznaczył, że nie ma pewności czy wydarzenia organizowane przez samorząd 

studencki też mają taki wymóg, ale zadeklamował, że chętnie przypomni sobie przepisy 

ustawy i postara się wskazać, czy obecność takiej osoby jest zawsze niezbędna podczas 

wydarzeń na uczelni.  

Małgorzata Poszwa zaznaczyła, że co w sytuacji kiedy samorząd ma pewność, że takiej 

potrzeby nie będzie.   

Żaneta Niemczyk odpowiedziała, że na Uniwersytecie Opolskim przy większych 

wydarzeniach zawsze jest taka osoba, ale dodatkowo w biurze ds. studentów z 

niepełnosprawnością, każdy student może zgłosić się do asystenta, który wspomaga go, 

kiedy jest mu to potrzebne.   

Paula Leśniewska zaznaczyła, że wspomniana ustawa narzuca na uczelnie obowiązek 

przesłania raportu dot. dostępności, stąd szkoły wyższe pilnują, aby przedstawić wypełnienie 

tych przepisów. Odnosząc się do sytuacji Małgorzaty, Paula zaznaczyła, że obecność osoby ze 

znajomością migowego na każdym wydarzeniu organizowanych w murach uczelni wynika 

z wewnętrznych regulacji uczelni.  



 

Małgorzata Poszwa odpowiedziała, że przyjętych ostatecznie regulacji, na jej uczelni, jeszcze 

nie ma stąd, chce dowiedzieć jak najwięcej w tym temacie przed planowaną dyskusją na ten 

temat.    

Ad. 19. Zakończenie posiedzenia. 

Mateusz Grochowski zamknął obrady II posiedzenia Rady Studentów PSRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista załączników: 

1. Lista obecności.  

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

głosowania na odległość. 

3. Protokół z głosowania tajnego nr 1 przeprowadzonego za pomocą narzędzia do 

głosowania na odległość. 

 


