PROTOKÓŁ
z XII posiedzenia Rady Studentów
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w kadencji 2021 - 2022

Data: 19 lutego 2022 r.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Protokół sporządziła: Julia Bednarska

PARLAMENT STUDENTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa

tel. 506 188 880
e-mail: sekretariat@psrp.org.pl
NIP: 5252524863
https://psrp.org.pl/

1.

Otwarcie XIII posiedzenia Rady Studentów PSRP w Gdańsku.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, otworzył posiedzenie. Powitał wszystkich
członków Rady Studentów PSRP, Rady Wykonawczej PSRP, przewodniczących komisji
branżowych, pełnomocników, koordynatorów oraz gości. Podziękował przedstawicielom
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego za możliwość
zorganizowania posiedzenia.
2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.

Na protokolanta posiedzenia wskazano Julię Bednarską, członkinię Rady Studentów.
3.

Rozdanie list obecności.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski poprosił o potwierdzenie swojej obecności
na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu.
4.

Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzono kworum.
5.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku
obrad. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do porządku obrad. Przewodniczący PSRP Mateusz
Grochowski zarządził głosowanie ws. przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Wyniki głosowania:
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Rada Studentów, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła proponowany porządek
obrad.
6.

Przyjęcie protokołu z X oraz XI posiedzenia Rady Studentów.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, poinformował, że nie zgłoszono żadnych
poprawek do przygotowanych protokołów. Karolina Iwaniec wskazała, że potrzebuje
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większej ilości czasu, by móc zapoznać się z projektem protokołów. W związku z tym
Mateusz Grochowski zarządził przyjęcie protokołów na kolejnym posiedzeniu Rady
Studentów.
7.

Komunikaty Przewodniczącego PSRP.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, przedstawił informacje dotyczące bieżących
działań:
●

zaakceptowano propozycję budżetową PSRP na rok 2022,

●

udział w spotkaniach zespołu covidowego,

●

rozpatrzenie rezygnacji Radosława Rodziewicza z pełnienia funkcji członka Rady
Studentów,

●

udział w posiedzeniu Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego,

●

omówiono problemy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,

8.

●

udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

●

udział w posiedzeniu komisji branżowej – Komisji Uczelni Mundurowych,

●

udział w spotkaniach w ramach cyklu spotkań „Młodzi w Pałacu”,

●

podsumowanie działań Strefy Komfortu PSRP,

●

informacje dotyczące Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi.

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

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zapytał zebranych, czy mają pytania
dotyczące przesłanego sprawozdania.
Jakub Stefaniak zwrócił uwagę na brak informacji od Damiana Rychlika. Damian Rychlik
przeprosił za brak terminowego przekazania sprawozdania.

PARLAMENT STUDENTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa

tel. 506 188 880
e-mail: sekretariat@psrp.org.pl
NIP: 5252524863
https://psrp.org.pl/

Damian Rychlik przekazał, że skierowano wniosek o dotację do Narodowego Instytutu
Wolności w ramach konkursu „Niepodległa 2022”. Wniosek dotyczy finansowania projektu,
mającego na celu wzmocnienie świadomości obywatelskiej wśród studentów. Na moment
trwania posiedzenia wniosek oczekuje na ocenę weryfikacyjną.
Damian Rychlik przekazał również, że planuje podjęcie działań w związku z tematyką
cyberbezpieczeństwa w PSRP, poruszył temat powołania pełnomocnika, którego zadania
koncentrowałyby się w tym obszarze oraz zorganizowania konferencji dotyczącej
cyberbezpieczeństwa w samorządności studenckiej. Karolina Iwaniec i Małgorzata
Poszwa zwróciły uwagę na wysokie koszty zatrudnienia specjalisty w tym zakresie.
Karolina Iwaniec zapytała o postępy w związku z Forum Kół Naukowych. Damian Rychlik
odpowiedział, że baza kół naukowych aktualizowana jest na bieżąco oraz przybliżył
aspekty prawne działania platformy Forum Kół Naukowych.
Małgorzata Poszwa zapytała o postępy prac nad zmianami w statucie PSRP. Paweł Robak
przekazał, że komisja ds. zmian w statucie zostanie powołana w okolicach marca,
a jej członkami zostaną przedstawiciele wszystkich komisji branżowych. Mateusz
Grochowski doprecyzował, że zmiany w statucie PSRP będą poprawkami kosmetycznymi.
Małgorzata Poszwa zapytała o finał projektu Grywalizacja. Iga Adamek przedstawiła listę
finalistów i przekazała, że nagrody zostaną przekazane do zwycięskich samorządów
studenckich pocztą.
Mateusz Saniewski przeprosił za brak aktywności w ciągu ostatnich 3 tygodni.
Poinformował, że wraz z Komisją ds. dydaktyki i jakości kształcenia planuje odświeżenie
publikacji dotyczącej opiniowania programów studiów, by dostosować ją do potrzeb każdej
komisji branżowej. Dodatkowo zachęcił do korzystania z oferty szkoleniowej PSRP,
ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów z opiniowania programów studiów.
Joanna Maruszczak uzupełniła swoje sprawozdanie, informując o pakiecie dla szkolnictwa
wyższego. Dodała, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowana międzynarodowa
konferencja, na której pojawią się przedstawiciele uczelni z krajów zrzeszonych w NATO.
9.

Omówienie XXVII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP.
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Iga Adamek poinformowała, że została podpisana umowa z hotelem. W konsekwencji
XXVII Krajowa Konferencja odbędzie się w Zakopanem. Przewiduje się, że w Konferencji
weźmie udział około 300 uczestników oraz około 50 osób, na które będą składali się
szkoleniowców i kadra.
Julia Bednarska zapytała o szkolenia planowane na Konferencji. Iga Adamek wymieniła
planowany katalog szkoleń oraz przewidywanych ścieżkach szkoleniowych. Julia
Bednarska wyraziła swoją aprobatę wobec szerokiej gamy proponowanych szkoleń.
Karolina Iwaniec zapytała o kwestie regulowania płatności za udział w Konferencji.
Mateusz Grochowski wskazał, że będzie możliwość dokonania płatności zarówno przed,
jak i po Konferencji, w zależności od deklaracji wyboru uczestnika. Dodatkowo przybliżył
problem nieterminowego uiszczania wpłat, który miał miejsce przy poprzednich
wydarzeniach i notorycznie się powtarza. Julia Bednarska zaproponowała naniesienie
odpowiednich zmian do regulaminu wyjazdu, które umożliwiałyby weryfikację tego,
czy uczelnia uczestnika wyjazdu deklaruje uiszczenie płatności. Paweł Robak zgodził się
z proponowanym pomysłem.
10.

Omówienie projektu Młodzi na Rynku Pracy

Aleksandra Pepłowska poinformowała, że druga edycja Młodych na Rynku Pracy zakłada
rozróżnienie przedstawicieli kół naukowych, organizacji studenckich i samorządu
studenckiego i dostosowanie informacji do potrzeb każdej z grup. Dodano również,
że drugą edycję wydarzenia objęto patronatem Banku Pekao oraz Warszawskiego Instytutu
Bankowości.
11.

Dyskusja na temat zmian w regulaminie Rady Studentów

Mateusz Grochowski przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady Studentów pojawiły
się głosy dotyczące regulaminu Rady Studentów. Karolina Iwaniec i Jakub Stefaniak
stwierdzili, że regulamin nie wymaga zmian. Jakub Śliwiński i Krzysztof Pszczółka
poruszyli temat usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach. Bogdan Matyja
wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna rekomenduje, by usprawiedliwienie nieobecności odbywało
się maksymalnie 3 dni przed posiedzeniem i zostało przekazane w formie elektronicznej.
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Przekazano również, że tworzenie zamkniętego katalogu uznawania usprawiedliwień
będzie problematyczne, a każdorazowa ocena indywidualnego przypadku jest bardziej
zasadnym rozwiązaniem.
Julia Sobolewska podzieliła się swoimi wątpliwościami dotyczącymi nadania izolacji
domowej / odbywania kwarantanny domowej w terminie krótszym niż 3 dni przed
posiedzeniem. Karolina Iwaniec zgodziła się z wątpliwościami Julii Sobolewskiej. Bogdan
Matyja zgodził się z przedmówczyniami, jednocześnie wskazując, że poinformował jedynie
o rekomendacji Komisji Rewizyjnej. Powtórzył, że każdorazowa ocena indywidualnego
przypadku jest bardziej zasadna, niż tworzenie zamkniętego katalogu uznawania
usprawiedliwień.
Paweł Robak i Mateusz Grochowski podzielili się swoimi wątpliwościami dotyczącymi
naginania interpretacji usprawiedliwiania nieobecności. Marcelina Kościołek przekazała,
że członkowie Rady Studentów nie powinni nadużywać regulaminu w tym zakresie oraz
przypomniała, że ocena zasadności usprawiedliwienia pozostawiona jest Komisji
Rewizyjnej i Przewodniczącemu PSRP.
Joanna Maruszczak zapytała o przepis regulaminu dotyczący 30 dni na sporządzenie
protokołu z posiedzenia. Mateusz Grochowski stwierdził, że zmiana liczby dni, nie zmieni
terminowości sporządzania protokołów. Członkowie Rady Studentów zgodzili się
z Mateuszem Grochowskim.
12.

Przyjęcie opinii ws. powołania Jakuba Persjanowa na Wiceprzewodniczącego
PSRP.

Mateusz Grochowski poinformował, że głównym zadaniem Jakuba Persjanowa będzie
sprawowanie pieczy nad sprawami wizerunkowymi PSRP. Dodał, że Jakub Persjanow jest
osobą

godną

zaufania,

który

swoją

działalnością

wielokrotnie

pokazał

swoje

zaangażowanie.
Karolina Iwaniec zapytała, czy Jakub Persjanow będzie w stanie pogodzić obowiązki
Wiceprzewodniczącego z pełnioną funkcją Dyrektora Centrum Komunikacji. Jakub
Persjanow wskazał, że na jego miejsce zostanie zatrudniony nowy Dyrektor, który przejmie
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jego obowiązki w tym zakresie. Mateusz Grochowski doprecyzował, że do końca lutego
zostanie zatrudniony nowy Dyrektor.
Mateusz Grochowski wskazał, że przyjęcie opinii w sprawie powołania Jakuba Persjanowa
na Wiceprzewodniczącego PSRP nastąpi w drodze głosowania elektronicznego, w związku
z czym nie jest potrzebne powoływanie komisji skrutacyjnej. Członkowie Rady Studentów
zgodzili się z sugestią Mateusza Grochowskiego.
Wyniki głosowania:
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Mateusz Grochowski przedstawił wyniki. Rada Studentów, w głosowaniu tajnym,
jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

powołanie

Jakuba

Persjanowa

na Wiceprzewodniczącego PSRP.
13.

Sprawozdania od przedstawicieli, koordynatorów, pełnomocników, Rzecznika Praw
Studenta i innych uprawnionych osób do reprezentowania interesów PSRP.

Joanna Maruszczak (NAWA) - od styczniowego posiedzenia Rady Studentów nie odbyło
się żadne posiedzenie Rady NAWA. Najbliższe posiedzenie jest zaplanowane na 25 lutego
2022 roku w formule online.
Mateusz Kopaczyński (PKA) – przedstawił informacje nt. działalności bieżącej, wizytacji,
wniosków oraz bieżącej pomoc przy sytuacjach problemowych ekspertów i biura PKA.
Omówiono proces rekrutacji do PKA, wskazując postulowane w tym zakresie zmiany
Marcelina Kościółek (RGNiSW) – 26 stycznia 2022 odbyło się posiedzenie Komisji
ds.

międzynarodowych.

1

lutego

2022

odbyło

się

spotkanie

indywidualne

z Przewodniczącą Komisji ds. międzynarodowych. 9 lutego 2022 odbyło się posiedzenie
Prezydium RGNiSW. 10 lutego .2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne RGNiSW, na którym
dyskutowano o sytuacji Komisji Dyscyplinarnej oraz dokonano opinii ws. planu działań
NAWA, NCN oraz NCBR na rok 2022. Bieżący udział w spotkaniu przedstawicieli PSRP
z przedstawicielami KRD w celu ustalenia płaszczyzn współpracy – wypracowanie tematu
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studencko-doktoranckiego. Dodatkowo poinformowano, że w najbliższym czasie odbędzie
się spotkanie Komisji ds. międzynarodowych oraz posiedzenie plenarne.
Mikołaj Mik – przedstawienie informacji dotyczących współpracy z PAPAYA Young
Creators.
Krzysztof Pszczółka – brak informacji.
14.

Informacje sprawozdawcze od przedstawicieli Komisji Branżowych Parlamentu
Studentów RP.

Ewa Staruch (FUniP):
●

Cotygodniowe spotkania Zarządu.

●

Projekt „Psycha siada” realizowany z Uniwersytetem w Białymstoku.

●

Poprawki do regulaminu Grant FUNiP.

●

Ustalenie wszystkich terminów zjazdów FUNiP do końca roku.

Sylwia Kuropatwińska (KUM):
●

Informacja o zjeździe sprawozdawczo-wyborczym w Gdyni.

●

Załatwianie spraw związanych z wynagrodzeniem studentów.

●

Organizacja charytatywnej gali boksu.

●

Zmiany korekcyjne w regulaminie KUM.

●

Reaktywacja Pucharu Rektorów.

●

Tworzenie drzewa genealogicznego KUM.

Bartosz Kalka (KUWF)
•

Projekt „KUWF dla młodych”.

Jakub Stefaniak (KWSM):
●

Tematyka egzaminu fizjoterapeutów.
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●

Przeprowadzanie badania ankietowego dot. wypalenia zawodowego, problemów
psychologicznych i mobbingu w środowisku medycznym.

●

Planowany MedCamp na początku lipca.

Adrian Cieszkowski (FSUA):
●

Poinformowanie o najbliższym zjeździe FSUA.

●

Realizowanie kampanii przeciwko przemocy na uczelniach artystycznych.

Paulina Morawska (FUE):
●

Otrzymano zgodę na organizacje programu MOST.

Julia Bednarska (FUN):
•

Planowany zjazd w Gdańsku.

•

Bieżący kontakt z mniejszymi uczelniami niepublicznymi.

(FUP): nie przedstawiono sprawozdania.
Kewin Lewicki (FUZ):
●

Zaprzysiężenie porozumienia podkarpackiego.

●

Kaliska konferencja szkoleniowa.

●

Bieżący kontakt z państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi.

●

Konferencja szkoleniowa w Jarosławcu.

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (FUT):

15.

●

Otrzymano zgodę na zjazd w formie stacjonarnej na Politechnice Śląskiej.

●

Planowana konferencja dot, organizacji imprez masowych.

●

Kolejna edycja „Inżynier – lider zespołu”.

●

Plany na Poligon FUT.
Wolne wnioski.

Nie zgłoszono wolnych głosów i wniosków.
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16.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zamknął XII posiedzenie Rady Studentów
PSRP w Gdańsku.
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