PROTOKÓŁ

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

1.

Otwarcie XI posiedzenia Rady Studentów PSRP w Poznaniu.

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

komisji

branżowych,

pełnomocników,

koordynatorów,

przewodniczących oraz gości. Podziękował przedstawicielom Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za gościnność.
2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.

Na protokolanta posiedzenia zgłosił się Przewodniczący PSRP Mateusz
Grochowski.
3.

Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski poprosił o potwierdzenie swojej
obecności podczas posiedzenia, poprzez podpisanie listy obecności. Stwierdzono
kworum. Została przekazana informacja porządkowa w sprawie głosowań –
głosowanie w trakcie posiedzenia będzie przeprowadzone w formie tradycyjnej.
4.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski zwrócił się z pytaniem o uwagi
do porządku obrad. Joanna Maruszczak, członkini Rady Wykonawczej PSRP
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zgłosiła prośbę o wycofanie punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia dwóch
protokołów w związku z ich brakiem. Po przyjęciu zmiany nikt z członków Rady
Studentów nie zgłosił dalszych zastrzeżeń do porządku obrad, w związku z czym
Rada Studentów przyjęła porządek obrad jednomyślnie, poprzez aklamację.
5.

Komunikaty Przewodniczącego PSRP.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski przedstawił informacje dotyczące
bieżących działań:
•

udział w zjazdach komisji branżowych (Forum Uczelni Ekonomicznych,
Forum Uniwersytetów Polskich),

•

udział w posiedzeniu plenarnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podczas
którego zostały przegłosowane nowe propozycje do statutu, pojawiła się
m.in. propozycja powołania Wiceprzewodniczącego PKA oraz propozycja,
aby wnioski dotyczące utworzenia kierunku na danej uczelni były
recenzowane nie tylko przez eksperta merytorycznego z grona nauczycieli
akademickich i studenta, ale żeby również obligatoryjnie brał w tym udział
przedstawiciel pracodawców,

•

udział

w

prezydium

Polskiej

Komisji

Akredytacyjnej,

głosowanie

nad opiniami i wnioskami,
•

udział w spotkaniu zespołu dotyczącego COVID-19 wśród koordynatorów
KRASP, do KRASP została przekazana prośba o wsparcie w decyzji
i prowadzenie konsultacji z samorządami studenckimi w związku
z organizacją sesji zimowej,

•

w grudniu prowadzenie rozmów w sprawie zmian prawnych i wskaźnika
inflacyjnego, obecnie temat został wstrzymany,
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•

prowadzenie rozmów z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie programu
dotyczącego działalności kół naukowych i dofinansowania ich działalności,

•

podpisanie umowy na projekt w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki
– Adepci Nauki, działanie będzie realizowane przy współpracy z Krajową
Reprezentacją Doktorantów,

•

zwrócenie się z prośbą o uzupełnienie ankiety dotyczącej działalności PSRP,

•

udział w kapitule konkursowej Study in Poland – Studenci zagraniczni
w Polsce,

•

udział w pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, podczas posiedzenie zostały wybrane nowe
władze, na przewodniczącego RGNiSW został wybrany były Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, zostało również wybrane
prezydium, które zostało rozszerzone do 15 członków, reprezentantką
z ramienia studentów została Marcelina Kościołek, natomiast z ramienia
doktorantów Michał Klimczyk,

•

udział w spotkaniu z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu – prośba
o zgłaszanie

przez

komisje

branżowe

zapotrzebowania

na

staże

realizowane przy wsparciu ARP,

6.

•

udział w podkomisji sejmowej ws. obecnej sytuacji na uczelniach,

•

zmiana umowy na internet w biurze PSRP,

•

planowanie prowadzenia rozmów nt. przedłużenia najmu lokalu biura PSRP.
Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP (tylko tryb
uzupełniający).

Jakub Stefaniak, członek Rady Studentów zapytał, kiedy rozpoczną się prace
zespołu ds. statut.
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Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski wskazał, że prace te ruszą
na przełomie lutego i marca.
Dyrektor Centrum Komunikacji Jakub Persjanow poprosił zebranych o większe
zaangażowanie w udostępnianie treści w social mediach oraz o rekomendacje firm
realizujących animacje, z którymi zebrani mogli pracować.
Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski zapytał zebranych o elementy, które
wymagają poprawy ze strony PSRP.
Małgorzata Poszwa, członkini Rady Studentów, zapytała o wyniki ankiety
ewaluacyjnej, przesłanej do samorządów studenckich.
Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski omówił wyniki ewaluacji, zwracając
szczególną uwagę na bardzo niską zwrotność. Przewodniczący PSRP zachęcił
członków Rady Studentów do większego zaangażowania w bieżącą działalność
PSRP.
Małgorzata Poszwa, członkini Rady Studentów, zapytała, czy jest coś co Rada
Wykonawcza by poprawiła w pracy Rady Studentów.
Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski zwrócił uwagę na bardzo ważny
aspekt, jakim jest zaangażowanie się w poszczególne projekty czy wyjście z własną
inicjatywą.
Dyrektor Centrum Komunikacji Jakub Persjanow zwrócił się z prośbą o zwiększenie
aktywności w social mediach Rady Studentów – branie udziału w wydarzeniach,
udostępnianie itp.
Jakub Stefaniak, członek Rady Studentów, zwrócił uwagę na ograniczone środki
samorządów studenckich w związku z licznymi wydarzeniami organizowanymi
przez PSRP, co może wiązać się z mniejszymi delegacjami z uczelni oraz
aby zwrócić większą uwagę na egzekwowanie obecności podczas tych wydarzeń.
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Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski zaznaczył, że przed przyjazdem
na

wydarzenie

przewodniczący

danego

samorządu

powinien

budować

świadomość, po co się jeździ na tego typu wydarzenia.
Julia Bednarska, członkini Rady Studentów, poprosiła o przesyłanie informacji
na grupie, jeśli pojawi się potrzeba zaangażowania osób z Rady Studentów PSRP
do bieżących działań.
W związku z rozpoczętą dyskusją nt. obecności i zaangażowania uczestników
podczas wydarzeń PSRP podjęto decyzję o uściśleniu zapisów regulaminów.
7.

Podsumowanie Konwentu Przewodniczących i Gali Nagród Środowiska
Studenckiego „Pro Juvenes”.

Iga Adamek, członkini Rady Wykonawczej, podziękowała Krzysztofowi Pszczółce,
Natalii Pietrewicz oraz Jakubowi Stefaniakowi za pomoc w organizacji wydarzenia.
Są prowadzone prace nad systemem do sprawdzania obecności, który ma ułatwić
i przyspieszyć pracę podczas kolejnego wydarzenia.
W Gali wzięło udział około 200 osób. Najwięcej osób głosowało w nowej kategorii
Student zaangażowany społecznie – zostało oddane ponad 6 tysięcy głosów.
Na pewno zostaną wprowadzone zmiany, co do ujednolicenia formy przesyłania
zgłoszeń, jak również zostanie przemodelowany system do liczenia głosów. – „Pro
Juvenes”
8.

Podsumowanie grywalizacji.

Iga Adamek, członkini Rady Wykonawczej, przekazała informację o zakończeniu
projektu. Zgłoszonych było 30 uczelni. Wyróżnionych zostało 8 uczelni - I miejsce
zajął Śląski Uniwersytet Medyczny, II miejsce Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, III miejsce: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Śląski, Politechnika
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Koszalińska, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
Politechnika Krakowska.
9.

Ustalenie kalendarza i miejsc posiedzeń Rady Studentów w 2022 roku.

Terminy posiedzeń Rady Studentów na pierwsze półrocze zostały potwierdzone.
Jedyna zmiana dotyczy terminu posiedzenia kwietniowego ze względu na Krajową
Konferencję.

Przewodniczący

PSRP

Mateusz

Grochowski

zaproponował,

aby grudniowa Rada Studentów odbyła się w Białymstoku. Terminy oraz miejsca
posiedzeń zostaną udostępnione członkom Rady Studentów. Michał Niepsuj,
członek Rady Studentów, zgłosił chęć zorganizowania lutowego posiedzenia Rady
Studentów. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na uczelni, Małgorzata
Poszwa, członkini Rady Studentów, zgłasza możliwość odwołania posiedzenia
Rady Studentów w Katowicach.
10. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski przedstawił podsumowanie budżetu
z podziałem na konkretne pozycje. Względem dotacji podmiotowej (760 000,00 zł)
została przekazana przed Ministerstwo Edukacji i Nauki dotacja celowa
na działania związane z promocją szczepień, stąd budżet wzrósł o 68 500,00 zł.
Obrót w 2021 roku wyniósł ponad 2 miliony. Planowane jest zwiększenie budżetu
w 2022 roku.
11. Głosowanie nad wyborem firmy audytorskiej.
Członkowie Rady Studentów uprzednio otrzymali do zapoznania się trzy oferty firm
audytorskich. Nie podjęto decyzji o utajnieniu głosowania.
Julia Bednarska, członkini Rady Studentów, zapytała o to, na jakiej podstawie
zostały sporządzone wyceny. Ewelina Dusza, Dyrektor Biura Organizacyjnego,
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wskazała,

że

wyceny

zostały

przygotowane

na

podstawie

przesłanych

dokumentów, w tym: wyniku audytu z poprzedniego roku oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok.
Jednogłośnie Rada Studentów wybrała firmę Sadren – Biuro Audytorskie.
W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady Studentów.
12. Sprawozdania

od

przedstawicieli,

koordynatorów,

pełnomocników,

Rzecznika Praw Studenta i innych uprawnionych osób do reprezentowania
interesów PSRP.
Prośba od Przewodniczącego PSRP Mateusza Grochowskiego o przesyłanie
pomysłów na temat debaty studencko-doktoranckiej, która odbędzie się podczas
posiedzenia RGNiSW.
13. Informacje

sprawozdawcze

od

przedstawicieli

Komisji

Branżowych

Parlamentu Studentów RP.
Ewa Staruch (FUniP) – w ubiegłym tygodniu odbył się zjazd sprawozdawczowyborczy. Został zmieniony skład prezydium, jak również został powołany
pełnomocnik.
Bartek Kalka (KUWF) – świeżo wybrany skład dopiero zaczyna pracę,
są prowadzone działania w temacie państwowego egzaminu dla fizjoterapeutów.
Komisja jest w trakcie powołania komisji ds. promocji i współpracy zewnętrznej.
Jakub Stefaniak (KWSM) – Komisja obecnie skupia się na współpracy
z Ministerstwem Zdrowia ze względu na zmiany standardów kształcenia
na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, wraz z KRAUM Komisja będzie
wnioskować do Ministerstwa o zwiększenie finansowania uczelni medycznych.
Komisja planuje kolejne badanie, które ma dotyczyć poczucia przygotowania
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do pracy w zawodzie przez studentów. Komisja organizuje konferencję dotyczącą
wypalenia zawodowego.
Adrian Cieszkowski (FSUA) – w grudniu odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
Zostało wybrane nowe prezydium. Podsumowanie działań FSUA zostało
opublikowane w social mediach. Została zaktualizowana strona internetowa.
Trwają przygotowania do pierwszego zjazdu. Komisja obecnie zajmuje się
rozpisaniem kampanii przeciwko przemocy na uczelniach artystycznych.
Paulina Morawska (FUE) – w grudniu odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
Zostało wybrane nowe prezydium. Podczas pierwszego zjazdu w styczniu został
podsumowany finał Testu Wiedzy Ekonomicznej. Obecnie trwają prace nad mostami
ekonomicznymi.
Philip Łazarski (FUN) – w styczniu odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu.
Zostały zaplanowane działania i wydarzenia na najbliższy rok. Zostało powołane
Centrum Prasowe. Komisja zorganizowała zdzwonkę z przewodniczącymi uczelni
niepublicznych. 26 lutego odbędzie się konferencja online FUN.
Jędrzej Myszak (FUP) – trwa proces odbudowania Komisji. Powstaje nowa strona
internetowa dzięki pomocy Wiceprzewodniczącego PSRP, Damiana Rychlika.
Obecnie jest przygotowywany budżet na 2022 rok.
Ola Zmuda Trzebiatowska (FUT) – w grudniu odbył się zjazd sprawozdawczowyborczy. Zostało wybrane nowe prezydium. Komisja jest po pierwszej zdzwonce
z przewodniczącymi. Planowany jest kolejny zjazd Komisji. Trwają przygotowania
do pierwszej konferencji tematycznej – organizacja imprez masowych. Ruszają
prace zespołu ds. ustawy.
Kewin Lewicki (FUZ) – w styczniu odbyło się spotkanie prezydium. W lutym
zostanie powołane Forum Uczelni Podkarpackich. Planowane jest spotkanie
z przewodniczącym KRePUZ w celu omówienia składek członkowskich FUZ.
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14. Wolne wnioski.
W dniach 7-10 kwietnia 2022 w Zakopanem odbędzie się XXVII Krajowa
Konferencja. Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski przedstawił zakładany
budżet na to wydarzenie. W związku z podjętą dyskusją, co do kosztu uczestnictwa,
wstępnie założono, że koszt udziału wyniesie: 700,00 zł za wersję podstawową
i 850,00 zł za wersję rozszerzoną. Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski
w nawiązaniu do rozmów, odnoszących się do wskazanych kwot zasugerował,
że skontaktuje się z władzami rektorskimi z prośbą o dofinansowanie uczestnictwa
przynajmniej jednego uczestnika z uczelni.
W związku z nadchodzącymi dniami otwartymi na uczelniach rusza zakładka
na stronie internetowej ze wszystkimi informacjami dla kandydatów na studia,
w związku z czym Dyrektor Centrum Komunikacji, Jakub Persjanow, prosi
o udostępnianie informacji.
PSRP w tym roku założyło skarbonkę WOŚP, Centrum Komunikacji zachęca
do przyłączenia się do inicjatywy.
15. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski zamknął XI posiedzenie Rady
Studentów PSRP.
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