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

Data: 19 marca 2022 r.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Protokół sporządzili: Konrad Senderak oraz Joanna Maruszczak
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1.

Otwarcie XIII posiedzenia Rady Studentów PSRP w Katowicach.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski otworzył posiedzenie. Powitał wszystkich
członków Rady Studentów PSRP, Rady Wykonawczej PSRP, przewodniczących komisji
branżowych, pełnomocników, koordynatorów, przewodniczących uczelni oraz gości.
Podziękował przedstawicielom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za gościnność.
2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.

Na protokolanta posiedzenia wskazano Konrada Senderaka, członka 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. Przewodniczący PSRP
Mateusz Grochowski przekazał informację porządkową, iż głosowania w trakcie
posiedzenia będą przeprowadzone w formie tradycyjnej.
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:
ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

10

0

0

Rada Studentów, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła proponowany porządek
obrad.
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6.

Wskazanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski do Komisji Skrutacyjnej wskazał dwie osoby:
Karolinę

Iwaniec,

członkinię

Rady

Studentów

oraz

Damiana

Rychlika,

Wiceprzewodniczącego PSRP.
7.

Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski poinformował, że do Komisji Rewizyjnej
zgłosiła się jedna kandydatka - Natalia Pietrewicz. Kandydatka uczestniczyła
w posiedzeniu stacjonarnie i miała możliwość zaprezentowania swojej sylwetki. Nikt
z zebranych nie zadał kandydatce pytania.
Wyniki głosowania:
ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

10

0

0

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. Rada Studentów, w głosowaniu tajnym,
jednogłośnie wybrała Natalię Pietrewicz na członkinię Komisji Rewizyjnej.
8.

Wybory uzupełniające do Rady Studentów.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski poinformował, że zgłosiło się 6 kandydatów
na członków Rady Studentów, tj. Patryk Bukała, Zuzanna Kilanowska, Sylwia
Kuropatwińska, Mateusz Niziołek, Maciej Pischka i Alicja Zielonka, oraz poprosił ich
o krótkie przedstawienie.
Alicja Zielonka – studentka 1 roku studiów II stopnia na Politechnice Lubelskiej
na kierunku elektrotechnika. Swoją działalność w samorządzie rozpoczęła w 2018 roku, od
2020 roku była Przewodniczącą Samorządu Studentów Politechniki Lubelskiej, a w 2021
roku była członkinią Prezydium Forum Uczelni Technicznych. W trakcie swojej kadencji
opracowała m.in. nowy regulamin, organizowała liczne szkolenia czy kino plenerowe.
Maciej Pischka – student Uniwersytet Opolskiego z 6-letnim doświadczeniem
w samorządności studenckiej. W przeszłości zasiadał w Prezydium Forum Uniwersytetów
Polskich. Na ostatnim 1,5 roku studiów chciałby poszerzyć swoją działalność na skalę
ogólnopolską.

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/

Mateusz Niziołek – student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na IV roku
zarządzania, Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW. W ostatnim
czasie przyczynił się do reaktywacji komisji branżowej: Forum Uczelni Przyrodniczych
(FUP), a także jest pomysłodawcą regulaminu 2.0. Chciałby włączyć się w działalność
statutową PSRP oraz usprawnić przepływ informacji pomiędzy PSRP a innymi
organizacjami, w tym FUPem.
Patryk Bukała – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w. Lublinie. Jest na V roku
studiów, ale studiuje jeszcze na drugim kierunku. W ostatnim roku zorganizował finał
Młodych na Rynku Pracy czy zjazd stacjonarny Forum Uniwersytetów Polskich w Lublinie.
Sylwia Kuropatwińska - studentka i absolwentka Wojskowe Akademii Technicznej z 5letnim doświadczeniem w strukturach samorządowych. Aktualnie Przewodnicząca
Komisji Uczelni Mundurowych, a w ubiegłym roku sekretarz.
Zuzanna Kilanowska – studentka III roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zarządu, określa się jako „człowiek
orkiestra” i bardzo jej zależy na dobru studentów. Samorząd dał jej rozwój i liczne
umiejętności.
W sposób stacjonarny uczestniczyli: Zuzanna Kilanowska, Sylwia Kuropatwińska, Mateusz
Niziołek i Maciej Pischka, a w sposób zdalny Patryk Bukała i Alicja Zielonka. Wszystkim
kandydatom zagwarantowano równe szanse udziału oraz możliwości odpowiedzi na
stawiane przez obecne na posiedzeniu osoby.
Następnie rozpoczęła się 2-godzinna dyskusja z pytaniami, na które w kolejności losowej,
ustalanej przed pytaniem przez Mateusza Grochowskiego odpowiadali kandydaci. Pytania
zadali: Julia Bednarska, Krzysztof Pszczółka, Jakub Stefaniak, Małgorzata Poszwa, Julia
Sobolewska, Mateusz Kopaczyński, Jakub Persjanow, Maciej Korab, Adrian Cieszkowski,
Ewa Staruch, Joanna Maruszczak oraz Aleksandra Pepłowska.
Po dyskusji Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP, poprosił Komisję Skrutacyjną
o przedstawienie zasad głosowania oraz przeprowadzenie głosowania.
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Po pierwszym głosowaniu nad wyborem nowych członków Rady Studentów wszyscy
kandydaci uzyskali bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy
składu, gdyż w głosowaniu nie stosowany opcji „przeciw” oraz „wstrzymuję się”. Po
wewnętrznych konsultacjach Komisji Rewizyjnej, Maciej Bień, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, stwierdził, że głosowanie należy powtórzyć z uwagi na niejasny system
głosowania. Tym samym uznał poprzednie głosowanie za nieważne.
Przed kolejnym głosowaniem szczegółowo wytłumaczono zasady: przy każdym
kandydacie należy zaznaczyć jedną z trzech opcji: za, przeciw lub wstrzymuję się.
Wyniki drugiego głosowania w sprawie wyboru dwóch nowych członków Rady Studentów:
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATÓW

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

Alicja Zielonka

0

5

5

Maciej Pischka

2

4

4

Mateusz Niziołek

0

6

4

Sylwia Kuropatwińska

10

0

0

Patryk Bukała

0

7

3

Zuzanna Kilanowska

8

1

1

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. W wyniku tajnego głosowania nowymi
członkiniami Rady Studentów zostały: Sylwia Kuropatwińska oraz Zuzanna Kilanowska.
9.

Przyjęcie protokołu z VIII, IX, X oraz XI posiedzenia Rady Studentów.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski poinformował, że nie zgłoszono żadnych
poprawek do przygotowanych protokołów i zarządził głosowanie w sprawie zbiorczego ich
przyjęcia.
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Wyniki głosowania:
ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

12

0

0

Rada Studentów, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokoły z VIII, IX, X i XI
posiedzenia Rady Studentów.
10.

Komunikaty Przewodniczącego PSRP.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski przedstawił informacje dotyczące bieżących
działań:
●

udział w dwóch spotkaniach online z Ukrainian Association of Students (UAS)
(ukraiński odpowiednik PSRP) w dniach 23 i 24 lutego celem rozeznania potrzeb
ukraińskich studentów oraz zaoferowania pomocy ze strony PSRP,

●

udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

●

udział w posiedzeniach 3 komisji branżowych tj.: Forum Studentów Uczelni
Artystycznych (FSUA), Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego (KWSM) oraz
Forum Uczelni Technicznych (FUT),

●

udział w spotkaniu zespołu covidowego, który został przekształcony w zespół
kryzysowy zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Aktualnie powstał system
ułatwiający rejestracje studentów z Ukrainy,

●

poinformował o uruchomieniu wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim
w ramach Strefy Komfortu PSRP,

●

udział w spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

●

udział w konsultacja w pałacu prezydenckim,

●

udział stacjonarny w konwersatorium poznańskim, organizowanym przez
Politechnikę Poznańską i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

●

poinformował, że w najbliższy poniedziałek zaplanowane jest spotkanie
wojewodów województw: lubelskiego i podkarpackiego oraz Ministrem Edukacji
i Nauki z samorządami studenckimi z tych województw z uwagi na wojnę na
Ukrainie oraz pomoc, w którą angażują się studenci.
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11.

Likwidacja Komisji ds. komunikacji i promocji.

Jakub Persjanow, Wiceprzewodniczący PSRP, poinformował, że z uwagi na jego trudności
z organizacją pracy Komisji oraz powołanie nowego Dyrektora Centrum Komunikacji
proponuje likwidację Komisji, a prace w zakresie prowadzenia komunikacji i promocji będą
prowadzone w okrojonym zespole. Dodał, że do jego obowiązków będzie należeć
zarządzanie komunikacją, a Dyrektor Centrum Komunikacji będzie odpowiedzialny za
social

media

PSRP,

tworzenie

nowych

pomysłów

oraz

zarządzanie

osobami

współpracującymi w ramach Centrum Komunikacji.
W związku z powyższym Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP, złożył wniosek
o likwidację Komisji ds. komunikacji i promocji i zarządził jawne głosowanie.
Wyniki głosowania:
ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

12

0

0

Rada Studentów jednogłośnie zlikwidowała Komisję ds. komunikacji i promocji.
12.

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

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski zapytał zebranych, czy mają pytania
dotyczące przesłanego sprawozdania.
Małgorzata Poszwa, członkini Rady Studentów, zapytała Joannę Maruszczak, czy na
helpdesk dla studentów zagranicznych wpływają pytania od ukraińskich studentów.
Joanna Maruszczak, członkini Rady Wykonawczej, odpowiedziała, że pytań jest niewiele,
a komunikacja głównie opiera się na kontakcie z jej odpowiednikiem w UAS. W ostatnim
tygodniu na maila przyszły 3 wiadomości.
Małgorzata Poszwa, członkini Rady Studentów, zapytała o uzupełnianie BIPu, czy
członkowie Komisji ds. prawno-socjalnych nie mogliby dbać, aby był on aktualny.
Karolina

Iwaniec,

członkini

Rady

Studentów,

zapytała

Damiana

Rychlika,

Wiceprzewodniczącego PSRP, czy od ostatniego posiedzenia Rady Studentów poczynione
zostały działania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Damian Rychlik, odpowiedział, że tak,
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wskazując na wprowadzenie dwuetapowego logowania na konta czy zablokowanie
w domenie wpływania spamów. Ponadto Jakub Persjanow, Wiceprzewodniczący PSRP,
poinformował, że planowane jest powołanie osoby na pełnomocnika ds. IT, a kandydat ma
podjąć decyzję do poniedziałku (21 marca 2022 roku).
13.

Przedstawienie sprawozdania z VIII Konferencji Ekspertów Praw Studenta.

Joanna

Maruszczak,

członkini

Rady

Wykonawczej,

przedstawiła

sprawozdanie

podsumowujące przeprowadzone przez samorządy studenckie szkolenia z praw
i obowiązków studenta. Raport znajduje się na stronie: https://psrp.org.pl/raportpodsumowujacy-szkolenia-z-praw-i-obowiazkow-studenta-2021-2022/.
Ponadto podziękowała Marii Zienkiewicz, Julii Sobolewskiej oraz Maciejowi Cieciorze
za współpracę przy tworzeniu sprawozdania.
14.

Przedstawienie założeń wsparcia psychologicznego „Strefa Komfortu PSRP 2022”.

Julia Sobolewska, koordynatorka projektu „Strefa Komfortu PSRP” oraz Rzeczniczka
Prasowa, przedstawiła założenia wsparcia psychologicznego w 2022 roku. Poinformowała
o

szerokiej

ofercie

szkoleniowej

dedykowanej

samorządom

studenckim

oraz

o wprowadzonej możliwości korzystania z konsultacji z psychologiem w języku
ukraińskim.
15.

Przedstawienie założeń projektu „Studenci dla Niepodległej” w ramach konkursu
„Niepodległa 2022”.

Paweł Robak, członek Rady Wykonawczej, przedstawił założenia projektu „Studenci dla
Niepodległej”. Poinformował, że inicjatywa odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim 24 czerwca 2022 roku.
16.

Omówienie działalności samorządów studenckich oraz potrzeb związanych z wojną
na Ukrainie.

Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP, poinformował, że zbierane są informacje od
samorządów studenckich o oferowanych formach pomocy, m.in. informacje o płatnościach
za czesne, przesuwaniu terminów opłat czesnego, bezpłatnych akademikach itd.
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W rozpoczętej na ten temat dyskusji wzięli udział: Karolina Iwaniec, Krzysztof Pszczółka,
Joanna Maruszczak, Małgorzata Poszwa, Maciej Korab, Jakub Stefaniak, Paweł Robak,
Ewa Staruch, Bartłomiej Kalka, Adrian Ciszewski i Marcelina Kościołek. Omawiane były
kwestie związane z wprowadzaniem na uczelniach kierunków prowadzonych w języku
ukraińskim, reagowaniem na zachowania dyskryminacyjne zarówno w kontekście
studentów z Ukrainy jak i z Rosji czy Białorusi. Omówiono temat zapomóg oferowanych
studentom z wyżej wspomnianych krajów, a także możliwość prowadzenia dla nich kursów
języka polskiego. Dodatkowo omówiono wsparcie oferowane przez Narodową Agencję
Wymiany Akademickiej (NAWA) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uruchomiła
program o łącznym dofinansowaniu ok. 24 milionów złotych. O środki mogą ubiegać się
uczelnie, które są gotowe kształcić studentów z Ukrainy, objętych stypendiami.
17.

Sprawozdanie z prac w podzespołach członków Rady Studentów.

Na prośbę Przewodniczącego PSRP, Mateusza Grochowskiego, członkowie Rady
Studentów przygotowali analizy ewaluacji wydarzeń stacjonarnych oraz zdalnych.
Ewaluację wydarzeń stacjonarnych przygotowali: Krzysztof Pszczółka, Konrad Senderak,
Julia Bednarska, Bartłomiej Chojnacki oraz Małgorzata Poszwa.
Natomiast ewaluację wydarzeń zdalnych opracowali: Jakub Stefaniak, Maria Kożewnikow,
Karolina Iwaniec, Jakub Śliwiński oraz Michał Niepsuj.
Przygotowane prezentacje stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu.
18.

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

Joanna Maruszczak NAWA- wczoraj było posiedzenie rady NAWA. Nabór nowych
wniosków. Kilka poprawek w programie Andersa oraz „Polskie Powroty”. Dyskusja nt
wsparcia Ukrainie. Przyjęty program, który umożliwia kontynuację studiowania w okresie
marzec/kwiecień do września w ramach możliwości kontynuacji, studiów kursy
przygotowawcze z języków obcych oraz finansowanie stypendiów.
Mateusz Kopaczyński PKA- działalność bieżąca, wizytacje, wnioski, bieżąca pomoc przy
sytuacjach problemowych ekspertów czy biura PKA. Rekrutacja powróci do trybu
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klasycznego, odbędzie się maj/czerwiec - będzie to ogłoszone na Krajowej Konferencji.
Forma rekrutacji się nie zmieni, ale zostaną uwzględnione ostatnie sugestie.
Marcelina Kościółek RGNiSW- Na ostatnim posiedzeniu powrócił projekt o Akademii
Kopernikańskiej, różne środowiska związane ze szkolnictwem wyższym dość mocno
negatywnie wypowiadają się o tej kwestii. Rada Główna wydała już raz opinię w tej kwestii,
teraz będzie wydawała drugą, ponieważ uwagi, które były zawarte ostatnio, nie znalazły
miejsca w tym projekcie. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ jest to projekt, który
zaburza obecny stan prawny funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Powstaje uczelnia,
która jest wyjęta z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nie jest zorganizowana
na tych samych zasadach co inne uczelnie. Prośba o wystosowanie opinii przez PSRP.
Sprawa jest dość pilna, bo jest procedowana już.
19.

Informacje sprawozdawcze od przedstawicieli Komisji Branżowych Parlamentu
Studentów RP.

Ewa Staruch (FUniP):
●

Pierwsze posiedzenie FUniP w nowej kadencji odbyło się 26.02.2022 roku, podczas
którego

była

możliwość,

porozmawiania

o najważniejszych

sprawach

i możliwościach jakie, jako uniwersytety, mają do zaoferowania dla studentów i ich
rodzin z Ukrainy.
●

Na stronie internetowej FUniP opublikowano zakładkę Pomoc dla Ukrainy –
zebrano tam wszelkie informacje na temat działań, jakie w ramach wsparcia
podejmują uniwersytety oraz samorządy.

●

Odbyła się jedna zdzwonka, która dotyczyła wstępnych przygotowań do Wyjazdu
Szkoleniowego Samorządów Uniwersytetów Klasycznych. Wyjazd planowany jest
wspólnie z FUNem.

●

Czekają na opracowanie graficzne wszelkich kwestii „must have” dla organizatorów
Zjazdów FUniP.

●

Stworzyli wszelkie wzory, których delegaci potrzebują w ramach Forum
Uniwersytetów Polskich (wzór delegacji, usprawiedliwienia itp.)

●

Małgorzata Poszwa podjęła pracę nad statutem FUniPu.
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●

Ukształtował się zespół ds. promocji, w którego skład wchodzą samorządowcy,
głównie z UP oraz UPJPII.

●

Planowany jest zjazd FUniPu i FUPu w Olsztynie. Zjazd będzie całkowicie
ekologiczny, planowane jest min.: sadzenie drzew oraz wspólne podpisanie
ekoKoalicji.

●

Uniwersytet w Białymstoku i FUniP przenieśli konferencję „PSYCHA SIADA” na
czerwiec. Planowanie konferencji zacznie się w okolicach końca kwietnia.

Sylwia Kuropatwińska (KUM):
●

Przewodniczący elekt wraz z Prezydium podczas I Zjazdu Prezydium w Warszawie
spotkali się z Przewodniczącym PSRP i omówili planowane działania, możliwości
i wyzwania przy ich realizacji.

●

W mediach społecznościowych KUM rozpoczęła się promocja rekrutacji na studia
na poszczególnych uczelniach zrzeszonych w KUM.

●

Na większości uczelni rozgrywki uczelniane w ramach turnieju e–sportowego
zostały rozegrane, jednak ze względu na angażowanie podchorążych do pomocy
Ukraińcom, wstrzymano turniej.

●

Trwają prace nad rezerwacją miejsca na Puchar Rektorów, niestety żadna
z warszawskich uczelni nie jest w stanie udostępnić miejsca w domach
studenckich na zakwaterowanie uczestników. Jednak Szkoła Wyższa Wymiaru
Sprawiedliwości poinformowała, że być może będzie możliwość zakwaterowania
uczestników w ich hotelu pracowniczym. W najbliższym czasie powinna się pojawić
informację zwrotną.

●

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości odbyła szkolenie z Przewodniczącym
PSRP dot. budżetu samorządowego.

●

Udało się nawiązać współpracę z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni.

Prowadzone

są

już

ustalenia

dotyczące

wykładu

o cyberbezpieczeństwie.
●

Rozpoczęto prace nad zmianami Regulaminu KUM, do następnego zjazdu powinny
zostać ukończone wszystkie działania w tym kierunku, a nowy Regulamin zostanie
poddany pod głosowanie delegatów.
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Bartek Kalka (KUWF) – sprawozdanie nie zostało przesłane drogą mailową.
Jakub Stefaniak (KWSM):
●

W dniach 25-27 lutego 2022 roku w Białymstoku odbył się pierwszy Zjazd Komisji
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w nowej kadencji, podczas którego poruszone
zostały tematy związane z:

●

o

pomocą Ukrainie,

o

Państwowym Egzaminem Fizjoterapeutycznym,

o

Lekarskim Egzaminem Końcowym,

o

stażem podyplomowym oraz

o

badaniem dot. zdrowia psychicznego.

26 lutego podpisane zostało Porozumienie między Komisją a Polskim
Towarzystwem Studentów Farmacji oraz IFMSA-Poland Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Studentów Medycyny.

●

Przedstawiciele KWSM uczestniczyli spotkaniach Komisji działających z ramienia
Ministerstwa Zdrowia.

●

Przewodniczący KWSM był obecny na Warsztatach Prezydenckich IFMSA-Poland
w Radomiu.

●

Nieustanne prowadzenie rozmów i dyskusji w sprawie Państwowego Egzaminu
Fizjoterapeutycznego.

Adrian Cieszkowski (FSUA):
25 lutego 2022 roku odbył się Zjazd FSUA na Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podczas posiedzenia poruszono następujące tematy:
●

Rozmowa względem wsparcia studentów Ukrainy i dyskusja na temat możliwych
działań samorządów, umowy i porozumienia z rosyjskimi uczelniami
o

Kontakt z przewodniczącym KRUA, rozmowa nt. ustawy i działań
bezpośrednio na uczelniach,

o
●

Rozmowa o możliwych sposobach na podwyższenie cyberbezpieczeństwa,

Dołączenie z głosem doradczym do FSUA Wydziału Sztuki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu,

●

Planowana jest zmiana nazwy na Forum Uczelni Artystycznych:
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o

trwają prace nad rebrandingiem, w najbliższym czasie planowana
akceptacja nowej księgi znaków i innych niezbędnych dokumentów na
kolejnym zjeździe.

●

Kolejny zjazd planowany jest w Szczecinie. Po raz pierwszy będzie organizowany
przez Akademię Sztuki w Szczecinie, obrady planowane są na 14 maja.

●

Dyskusja

na

temat

procedur

i

działań

antymobbingowych

oraz

antydyskryminacyjnych, przewodniczący przeprowadził szkolenie używając na jego
potrzeby doświadczenia w zakresie zmian na swojej uczelni.
o

Jako dopełnienie tego tematu zorganizowano spotkanie online z Katarzyną
Szustow. Jest to polska kuratorka, producentka projektów artystycznych
i społecznych, koordynatorka intymności w branży filmowej, specjalistka od
komunikacji kultury. Rozmawiano o tym, jak radzić sobie z sytuacjami
kryzysowymi na uczelni i czy istnieje etyka pracy w branży artystycznej.

●

Na zjeździe przeprowadzano także po raz pierwszy branżowe prace w grupach.
Tematem była burza mózgów o możliwych projektach dotyczących losów
absolwentów

uczelni

artystycznych

z

potencjalnym

wsparciem

instytucji

kulturalnych lub ministerstwa kultury.
Paulina Morawska (FUE):
●

W ramach Mostów Ekonomicznych odbyły się 3 z 5 finałów projektu:
o

we Wrocławiu (3-6 marca),

o

w Krakowie (9-12 marca) oraz

o

w Warszawie (15-18 marca).

Prezydium wspiera samorządy w bieżących działaniach projektowych oraz przy
wydatkowaniu (w ramach uzyskanych współprac każde miasto otrzymało 3 tys. złotych
oraz gadżety FUE). Podczas finałów prezentowana jest działalność FUE.
●

Odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Transekonomik wraz z osobami
odpowiedzialnymi za jego promocję. Trwa aktualizacja wszystkich dokumentów
dotyczących projektu.

●

Program Mentoringowy:
o

tworzenie identyfikacji wizualnej projektu oraz
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o
●

prace nad utworzeniem regulaminu projektu

14 marca we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości na fanpage FUE
odbył się webinar dotyczący oszczędzania długoterminowego.

●

Trwają prace nad nowym statutem FUE.

Philip Łazarski (FUN) – sprawozdanie nie zostało przesłane drogą mailową.
Mateusz Niziołek (FUP):
●

W dniach 10-13 marca odbył się zjazd Forum Uczelni Przyrodniczych
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Podczas Zjazdu odbył
się panel dyskusyjny z delegatami na którym poruszone zostały kwestie pomocy
uchodźcom z Ukrainy, między innymi sposób zaangażowania samorządów
studenckich oraz podejście władz uczelni. Do rektorów zostało wystosowane
pismo z prośbą o zwiększenie pomocy psychologicznej i materialnej dla studentów
dotkniętych konfliktem pośrednio i bezpośrednio. Oprócz kwestii Ukrainy,
poruszony został problem organizacji tegorocznych juwenaliów przez samorządy
studenckie, wszystkie samorządy borykają się z problemem z budżetem ze względu
na znaczny wzrost cen usług oraz brak zwiększania budżetów przez ostatnie lata.

●

Delegaci do FUP zostali poproszeni przez Jędrzeja Myszaka o rozmowę z rektorami
na temat przyznania środków finansowych dla FUP, ponieważ sytuacja dalej jest
niesprecyzowana.

Ponadto

przygotowano

dla

rektorów

poglądowy

plan

wydatkowania budżetu w roku 2022.
●

Ruszyły zapisy na ogólnopolską konferencję kół naukowych którą przygotowuje
UPWr z patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz
z wsparciem Forum Uczelni Przyrodniczych.

●

Nawiązano kontakt z Lasami Państwowymi. W tym roku na zjeździe
sprawozdawczo-wyborczym

w

Olsztynie

delegaci

będą

mieli

możliwość

symbolicznego posadzenia drzewa z okazji dnia Ziemi. Podjęto rozmowy, aby
w następnym roku przerodzić to w ogólnopolską akcję dla studentów.
●

Trwają przygotowania do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który odbędzie się
w drugiej połowie kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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Ola Zmuda Trzebiatowska (FUT):
●

Spotkanie z Przewodniczącym KRPUT i Przewodniczącą FUT kadencji 2021.

●

Oficjalne posiedzenie Prezydium FUT z Komisją Rewizyjną.

●

W dniach 24-27.02 obył się pierwszy zjazd FUT:
o

szkolenia z organizacji projektów, praw studenta i ich ewaluacji oraz
rekrutacji do samorządu,

o

rada starszych - bieżące tematy + metaplan dot. oczekiwań delegatów.

●

POLIgon jest planowany na 13-19.08.2022 roku.

●

11-13.03 odbyła się konferencja dot. organizacji imprez masowych.

●

Odbywają się spotkania obszarowe: dydaktyka i jakość kształcenia, współpraca
zewnętrzna, promocja.

●

17.03 odbyło się drugie spotkanie przewodniczących, dot. bieżącej sytuacji
na uczelniach.

●

II Zjazd FUT planowany jest na 31.03-3.03 SGGW i SGSP w Warszawie.

Kewin Lewicki (FUZ):
●

Rozpoczęto proces rejestracji Stowarzyszenia Forum Uczelni Zawodowych, które
ma na celu ułatwienie pozyskiwania funduszy.

●

Zorganizowano spotkanie z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych
Uczelni Zawodowych, dotyczące finansowania Komisji Branżowej z środków
uczelni zrzeszonych, omówiono możliwe sposoby wsparcia.

●

Przygotowanie rejestracji uczestników do wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego The
Grand Tour Mazury 2022.

●

Przeprowadzono cykl spotkań z Przewodniczącymi Samorządów Studenckich
zrzeszonych uczelni dotyczących bieżącej sytuacji komisji branżowej.

●

Kontynuacja organizacji XXXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Forum Uczelni
Zawodowych w Białej Podlaskiej.

20.

Wolne wnioski.
●

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych,
poinformowała, że na Politechnice Gdańskiej odbędzie koncert w ramach
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podziękowania dla studentów wolontariuszy działających w związku z obecną
sytuacją w Ukrainie. Ponadto planowane będzie większe przedsięwzięcie pod
szyldem FUT, od poniedziałku rozpoczną się zgłoszenia uczelni, które chcą
zorganizować koncert u siebie.
21.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zamknął XIII posiedzenie Rady Studentów
PSRP w Katowicach.
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