PROTOKÓŁ

X posiedzenie Rady Studentów
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w kadencji 2021 - 2022

1.

Otwarcie X posiedzenia Rady Studentów PSRP.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski otworzył posiedzenie. Powitał
wszystkich członków Rady Studentów PSRP, Rady Wykonawczej PSRP,
przewodniczących

komisji

branżowych,

pełnomocników,

koordynatorów,

przewodniczących oraz gości.
2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.

Na protokolanta posiedzenia zgłosił się Jakub Stefaniak.
3.

Stwierdzenie kworum na podstawie potwierdzenia obecności drogą
elektroniczną.

Stwierdzono kworum za pomocą poczty elektronicznej.
4.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący PSRP zwrócił się z prośbą do członków Rady Studentów PSRP
o przyjęcie porządku obrad poprzez aklamację. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń,
w związku z czym Rada Studentów przyjęła porządek obrad jednomyślnie.
5.

Komunikaty Przewodniczącego PSRP.

Mateusz Grochowski przedstawił następujące informacje:
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•

Obecnie trwa podsumowanie po zakończeniu Konwentu Przewodniczących
Samorządów Studenckich oraz Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro
Juvenes”.

Trwa

dopełnianie

formalności

związanych

z

opłatami.

Uczestnictwo w wydarzeniu opłaciło ¾ uczelni.
•

Konieczność zmiany formy zgłoszeń na kolejne wydarzenie stacjonarne
ze względu na dużą liczbę rezygnacji na dzień przed wydarzeniem i próba
uniknięcia uregulowania płatności. Okres zapłaty raczej nie zostaje
wydłużony.

Omówienie

poszczególnych

przypadków

osób,

które

nie przyjechały na wydarzenie.
Karolina Iwaniec zadała pytanie dot. terminu płatności faktur.
Julia Bednarska zadała pytanie dot. skali problemu oraz formy
zaświadczenia z uczelni dot. uczestnictwa w wydarzeniu.
Mateusz Grochowski dalej informował o podjętych działaniach:
•

Odbył spotkanie w Pałacu Prezydenckim z prof. Woźnickim (byłym
przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich),
Rektorem Politechniki Warszawskiej. Po świętach planowane jest spotkanie
w/w z całą Radą Wykonawczą.

•

Uczestniczył w Radzie Programowej wraz z prof. Pietruszkiewiczem.

•

Odbył wiele różnych spotkań oraz brał udział w zjazdach komisji
branżowych: Forum Uniwersytetów Polskich i Forum Uczelni Niepublicznych
w jeden weekend, a w kolejny: Forum Uczelni Zawodowych, Forum Uczelni
Technicznych, Forum Studentów Uczelni Artystycznych i Komisji Wyższego
Szkolnictwa Medycznego.

•

Przekazał aktualne informacje nt. obostrzeń związane z uczelniami.

•

W ostatnim tygodniu przed posiedzeniem Rady Studentów PSRP
realizowane były sprawy związane z opłatami oraz przyszłymi projektami.
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Dwa które będą kontynuowane w nowym roku to Adepci Nauki oraz Rozwój
jakości kształcenia po pandemii COVID-19.
•

Odbył spotkanie w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, w komórce
zajmującej się cyfryzacją.

•

Przypomniał o nadsyłaniu sprawozdań z działalności członków Rady
Studentów oraz Rady Wykonawczej do 15.12.2021 r.
Maciej Bień, reprezentujący Komisję Rewizyjną, potwierdził fakt, iż brak
nadesłania sprawozdania wiąże się z utratą mandatu.

6.

Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP (tylko tryb
uzupełniający).

Tryb uzupełniający do przesłanych protokołów.
7.

Podsumowanie projektów:
● Studenckie prawa - jasna sprawa, referuje Paweł Robak: Projekt składał się
z 2 etapów, 5 animacji, 5 infografik, 6 artykułów, 6 publikacji, 18 szkoleń,
14 konsultacji indywidualnych, 15 korekt lub opinii dokumentów. Tematy
dot. rzecznika praw studenta, opłat, studentów z niepełnosprawnościami
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wszystkie grafiki są przetłumaczone
na język angielski i ukraiński. Publikacje zawierały również informację
dla uczelni niepublicznych.
● Indywidualizacja programu kształcenia jako jedno z praw studenta, referuje
Julia Sobolewska: Przeprowadzono dwa badania: wśród studentów
dot. zajęć do wyboru (1094 odpowiedzi) oraz analizę raportów Polskiej
Komisji Akredytacyjnej. Powstały 4 publikacje dot. zajęć do wyboru,
24 infografiki i 10 artykułów, przeprowadzono 20 szkoleń i sesji
monitoringowych. Wszystkie materiały są na stronie www.wybur.psrp.org.pl
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● Strefa Komfortu - wsparcie psychologiczne,
Julia Sobolewska: Podsumowanie pełne zostanie przedstawione w styczniu
ze względu na to, że projekt jeszcze nie został zakończony.
● Konferencja pomocy materialnej,
Podsumowanie

zostanie

przedstawione

po

zakończeniu

ewaluacji

Konwentu Przewodniczących.
● XXIX Konwent Przewodniczących, IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego
“Pro Juvenes” - podsumowanie wraz z wynikami ankiety ewaluacyjnej będzie
miało miejsce w trakcie XI posiedzenia Rady Studentów PSRP.
Krzysztof Pszczółka poinformował, że szkoleniowcy są zadowoleni i chcą
dalej współpracować;
Paula Leśniewska uważa, że należy zachować bloki szkoleniowe na przyszłe
wydarzenia.
8.

Plany na 2022 rok.
•

Kontynuowane będą projekty Adepci Nauki oraz Rozwój jakości kształcenia
po pandemii COVID-19. Prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie
kontynuowany będzie projekt Strefa Komfortu, ale zależy to od przyznania
środków, Czwartym projektem, który rozpocznie się od lutego, będzie
Opiniowanie Programów Studiów. W dalszym ciągu kontynowanie będą
Studenckie prawa jasna sprawa,

•

Plany organizacji konferencji międzynarodowej dla członków samorządów
studenckich oraz wymiana zagraniczna samorządów studenckich.

•

KRASP chce wprowadzić przepis o wzrost opłat za studia o wskaźnik
inflacyjny – PSRP jest przeciw.

•

Rozmowy o stypendium motywacyjnym
Karolina Iwaniec: sprzeciwiam się kompletnie podnoszeniu opłat, bo to zbyt
duże obciążenie dla studentów
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Ewa Staruch: poruszone było to na ostatnim zjeździe, głosy z samorządów
uniwersytetów klasycznych.
Magdalena Graca: struktura finansowania jest taka, że patrzy się na stabilne
wpływy, a wpływy od studentów i z warunków są dla uczelni stabilne. W 2018
był nowy algorytm opłat. Rozumiem uelastycznienie wpływów, ponieważ
polityka uczelni jest taka, żeby było stabilne finansowanie. Trzeba kłaść
nacisk na większe finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Paula Leśniewska: deklaruje, że poruszy ten temat na Forum Uczelni
Technicznych
Julia Sobolewska: Wzrost kosztów był uzasadniany i przedstawiany
samorządom, bo nie wiadomo, z czego będzie wynikać wzrost opłat
ze względu na inflację. Wyliczenia powinny być twarde, z czego wynika
konieczność wzrostów opłat od studentów.
Mateusz Grochowski: Dotyczyć to będzie głównie opłat za media,
utrzymanie domów studenckich. Poprawki musiałyby wejść projektem
poselskim.
Philip Łazarski: Przy wyborze uczelni niepublicznej często zwraca się uwagę
na koszty za studia, utrzymanie oraz konieczne wydatków, często na okres
dłuższy niż jednego roku.
Mateusz Grochowski: Czy macie jakiś pomysł na wskaźnik podnoszenia?
W ramach dyskusji nie podjęto decyzji.
Mateusz Grochowski: Przeprowadźcie rozmowy u siebie, w komisjach
branżowych do 18.12, żeby wiedzieć jakie jest zdanie różnych uczelni.
Mateusz Kuliński: Zgadzam się z argumentem, ale jest wątek poboczny,
bo jest duży problem dot. stypendiów socjalnych. Dochodzi do drastycznego
spadku osób, które mają prawo do pobierania tego stypendium i to są
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problemy powiązane. Należy merytorycznie uzasadnić, czemu nie chcemy
wzrostu opłaty, ale również odnieść inflację co do wysokości stypendiów.
Mateusz Grochowski: problem jest związany ze wskaźnikiem określającym
progi w przypadku stypendium socjalnego.
Mateusz Kuliński: Progi stypendiów nie rzutują na gospodarkę finansową
uczelni.
Dalsza

dyskusja

o

inflacji,

w

tym

wątek

zaliczania

umiejętności

mikrokwalifikacji przez wykonywanie pracy zawodowej
Maciej

Korab:

Odnośnie

do

stypendiów

socjalnych,

pisaliśmy

do prof. Biernackiego.
Damian

Rychlik:

Minimalny

próg

jest

zmienny,

ale

maksymalny

jest nieruchomy. Minimalny jest na podstawie ustawy, bo łączy się z inflacją,
a czynnik progu maksymalnego nie jest z tym powiązany.
Paula Leśniewska: Prace zespołu, którymi pokieruje Paweł Robak,
które mają się zająć analizę tego i planowanych zmian, zaplanowane są
na wtorek. Zgadzam się ze zdaniem Rzecznika odnośnie stypendiów
socjalnych oraz progu.
Mateusz Grochowski: Do 18.12 opinie przesłać do mnie, prośba
o intensyfikacje działań.
9.

Prezentacja planu na II edycję Młodzi na rynku pracy.

Referuje Aleksandra Pepłowska: Przed nami II edycja projektu. Podsumowując
I edycję – stworzona została tożsamość graficzna, przeprowadzono dobrą
kampanię

informacyjną

oraz

zastosowano

odpowiedni

język,

dobrze

zorganizowany był finał projektu i panel dyskusyjny. Do poprawy zostaje część
inicjatyw edukacyjnych oraz termin projektu. Kluczowe cele dla II edycji: wiedza
ekonomiczna, konkretne ścieżki zawodowe, informacje o zdrowiu psychicznym,
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konkretne umiejętności miękkie i ich ćwiczenie. Planowany termin to 28.02-1.04.
Zaplanowanie komunikacji pod względem Krajowej Konferencji, wybór miejsca
finału, prelegentów, opracowanie szkoleń i zasięgu ogólnopolskiego.
Julia Sobolewska: Należy poruszyć tematy odnośnie mobbingu i wsparcia
psychologicznego
Mateusz Kuliński: Nawiązując do mobbingu - było dużo skrajnych przypadków
związanych z problemami zdrowia psychicznego wśród zgłaszanych do mnie
spraw.
Jakub Stefaniak: Prośba o realizację webinarów skierowanych do medyków.
10. Dyskusja nad legitymacjami studenckimi.
Mateusz Grochowski przekazuje uzyskane informacje po spotkaniu z ministrem
Andruszkiewiczem dot. mLegitymacji. Bez kartonikowej legitymacji (eLeigtymacji)
nie można mieć mLegitymacji. Istnieje lista uczelni, w których mLegitymacje są
wydawane

-

https://ose.gov.pl/mlegitymacja-studencka#lista-uczelni

.

Wyczuwalny jest duży opór ze strony władz uczelni dot. likwidacji kartonikowych
legitymacji.

Proponuje

obligatoryjną

możliwość

wyrobienia

mLegitymacji,

żeby prawnie była równa eLegitymacji.
Julia Bednarska popiera, ale przypomina, że należy pamiętać, że legitymacja
w przypadku studiów I stopnia jest ważna w dalszym ciągu po obronie.
Mikołaj Mik jest za wprowadzeniem tego, ale z dostosowaniem do korzystania
z karty miejskiej na legitymacjach.
Mateusz Grochowski wskazuje, ze należy takie rozwiązania wprowadzić
na poziomie ogólnopolskim.
Krzysztof Pszczółka popiera ogólnopolskie wprowadzenie tego rozwiązania.
Karolina Iwaniec popiera.
Paulina Leśniewska popiera, ale żeby można było mieć obie wersje legitymacji
naraz.
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Julia Bednarska jest za, ale uważa, że należy dawać wybór. Zaznacza, że jest
problem z honorowaniem tych mLegitymacji
Mateusz Grochowski informuje, że przesłana zostanie informacja do miast w celu
wskazania, że mLegitymację trzeba respektować w komunikacji miejskiej i innych
miejscach.
11. Sprawozdania

od

przedstawicieli,

koordynatorów,

pełnomocników,

Rzecznika Praw Studenta i innych uprawnionych osób do reprezentowania
interesów PSRP.
Mateusz Kuliński (Rzecznik Praw Studenta): na bieżąco pracuję i rozwiązuje
sprawy zgłaszane przez studentów. Szczegóły skatalogowanych spraw będą
w podsumowaniu rocznym. Uczestniczyłem w zjeździe rzeczników praw studentów
na AGH. Odbywały się tam rozmowy na temat umocowania funkcji rzecznika praw
studenta, należy zmienić również zapisy w Statucie PSRP. Niektóre rzeczy są
nieaktualne i utrudniają pracę. Nazwa rzecznik praw studenta jest dyskryminująca
i powinno być zastąpiona przez np. spraw studenckich.
Mateusz Kopaczyński (Polska Komisja Akredytacyjna): Na bieżąco współpracuję
z biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, analizuję wnioski o otwieranie kierunków.
Udało się zawrzeć w Statucie PKA, żeby w zespole opiniującym wnioski był student.
Warto się pochwalić, że dużo osób chwali ekspertów ds. studenckich - ich wiedzę
i zaangażowanie. Będziemy dalej dbać o jakość wizytacji z naszej strony.
Prawdopodobnie rekrutacja jeszcze w tym roku akademickim, ale czekamy
na informacje w jakiej formie będą wizytacje.
Mateusz Grochowski: cieszę się ze zmian i zmiany podejścia członków prezydium
PKA i poparcia dla studentów, że są ważni.
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Joanna Maruszczak (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej): W najbliższy
piątek odbędzie się posiedzenie w połączeniu z wigilijnym spotkaniem. Będą dwa
programy dedykowane dla studentów.
W dyskusji z Mateuszem wskazuje, że istnieją wyjazdy krótkoterminowe w ramach
Erasmus+, jest to jedna z opcji w kontekście wymian samorządowych, ale należy
to jeszcze przemyśleć. Sukcesem będzie wprowadzenie w 2023 microcrudentials.
Magdalena Graca (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego): poinformowała,
że sprawozdanie, w tym z działania komisji w ramach Rady było prezentowane
poprzednim razem.
Mateusz Mik podejmował działania związane z częścią artystyczną Gali
„Pro Juvenes”, wziął udział w wyborach Forum Studentów Uczelni Artystycznych,
podczas których nowym przewodniczącym został Adrian Cieszkowski. Referuje
to w imieniu Marii Kożewnikow. W najbliższym czasie planuje wraz z Jakubem
Persjanowem odbyć spotkania odnośnie współpracy.
Krzysztof Pszczółka przekazał informacje dotyczące działalności w pisemnym
sprawozdaniu.
12. Informacje

sprawozdawcze

od

przedstawicieli

Komisji

Branżowych

Parlamentu Studentów RP.
Forum Uczelni Ekonomicznych/Marcin Pioch – Mateusz Grochowski podziękował
Marcinowi za rok kadencji. Marcin poinformował o trwających wyborach w trakcie
zjazdu

sprawozdawczo-wyborczego.
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w kolejnym

roku

przeprowadzić

Test

Wiedzy

Ekonomicznej

oraz

Transeconomic.

Marcin

podziękował za rok współpracy
Forum Uczelni Zawodowych/Kewin Lewicki – Odnowiony został skład Prezydium,
a w ostatnim zjeździe Forum udział wzięło bardzo dużo nowych uczelni.
Forum Uniwersytetów Polskich/Ewa Staruch – W ostatnim czasie odbył się zjazd
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła się
tam żywa dyskusja odnośnie spraw socjalnych oraz przygotowań uniwersytetów
do kolejnej fali COVID-19. Prezydium FUniP bierze czynny udział w rozwiązywaniu
problemów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Mateusz Grochowski potwierdził słowa Ewy i również poinformował o pomocy
ze strony PSRP. Kuliński Mateusz zabiera głos i informuje o trwających pracach
związanych z tą sprawą. Zaznacza też, że duża jest liczba zgłaszanych spraw
od anonimowych osób do rzecznika.
Forum Uczelni Technicznych/Paula Leśniewska: W ostatnim czasie odbył się Zjazd
sprawozdawczo-wyborczy, a wcześniej Konferencja ekspertów jakości kształcenia,
odbyły się szkolenia z organizacji imprez masowych. Przewodnicząca-elekt planuje
kontynuować działania, w tym kolejna edycję „Lider dla zespołu” i dalszy etap
projektu wsparcia psychologicznego, ankieta jest po akceptacji z KRPUT-em. Nową
przewodniczącą

została

Aleksandra

Zmuda-Trzebiatowska

z

Politechniki

Koszalińskiej.
Forum Uczelni Niepublicznych/Philip Łazarski – Odbył się Zjazd na Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, podczas którego odbyły się wybory
oraz część szkoleniowa, dotycząca projektów, budowania wizerunku w sieci.
Tematy związane z obradami były związane z opłatami na studiach oraz trybem
zajęć. Na przewodniczącego ponownie został wybrany Philip.
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego/Jakub Stefaniak – W dniu 4 grudnia
odbyły się wybory, podczas których Przewodniczącym został Jakub Stefaniak.
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Bieżące działania Komisji opierają się na badaniu jakości kształcenia studentów
kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Komisja pozostaje w stałym
kontakcie i współpracuje z Ministerstwem Zdrowia. W planach Komisji na nowy rok
jest

organizacja

konferencji

dot. zdrowia

psychicznego

oraz

badanie

dot. kształcenia na pozostałych medycznych kierunkach standaryzowanych.
Forum Uczelni Przyrodniczych/Jędrzej Myszak – Forum rozpoczęło współpracę
z Młodzieżową Radą Klimatyczną. Odbył się zjazd na SGGW. Zaplanowany jest
kolejny zjazd. Odbyło się spotkanie z Przewodniczącym KRURiP. Planowane jest
wydarzenie sadzenia drzew i promocja ekologii.
Komisja Uczelni Wychowania Fizycznego/Monika Karwowska – przełożono zjazd
sprawozdawczo-wyborczy i zmieniono na formę online.
Brak przedstawiciela Komisji Uczelni Mundurowych.
Forum Studentów Uczelni Artystycznych – Maria Kożewnikow z powodów
zawodowych

jest

nieobecna,

ale

informacje

zostały

przedstawione

we wcześniejszych punktach przez Mikołaja Mika.
13. Wolne wnioski.
Ewelina Dusza informuje o kontroli księgowości
14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mateusz Grochowski zamknął X posiedzenie Rady Studentów
PSRP.
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