PROTOKÓŁ

z XV posiedzenia Rady Studentów

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w kadencji 2021 - 2022

Data: 7 maja 2022 r.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Podsumowanie działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Podsumowanie działalności komisji branżowych Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Prezentacja podsumowująca XXVII Krajową Konferencję PSRP stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Protokół sporządziła: Małgorzata Poszwa.
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1.

Otwarcie XV 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,

przewodniczących

uczelni,

przewodniczącego samorządu doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz gości.

2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.
Na protokolanta posiedzenia wskazano Małgorzatę Poszwę, członkinię Rady

Studentów PSRP.

3.

Rozdanie list obecności.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, poprosił o potwierdzenie swojej

obecności na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności, która 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. Wobec braku zastrzeżeń, Rada Studentów PSRP przyjęła proponowany
porządek obrad przez aklamację.

6.

Komunikaty Przewodniczącego PSRP.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, przedstawił informacje dotyczące

bieżących działań:
●

w terminie 18-24 lipca 2022 r., najprawdopodobniej w Akademii Pomorskiej
w Słupsku, odbędzie się Akademia PSRP #zaPROJEKTowani,

●

udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
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●

udział w spotkaniu zespołu covidowego i kryzysowego ds. Ukrainy,

●

udział w posiedzeniach dwóch komisji branżowych, tj.: Forum Uniwersytetów
Polskich oraz Forum Uczelni Przyrodniczych, a także obecność na zjeździe Forum
Uczelni Ekonomicznych,

●

przeprowadzenie szkolenia na Politechnice Lubelskiej,

●

odbycie spotkań w Ministerstwie Nauki i Edukacji nt. planowanych projektów,
subwencji oraz rozliczeń,

●

udział w pracach zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu
szkolnictwa wyższego i nauki,

●

oczekiwanie na wyniki konkursu NOWEFIO, które mają pojawić się 10 maja oraz
“Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, które
ma pojawić się w II połowie maja.
Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił uwag ani chęci zadawania pytań

do przedstawionych komunikatów.

7.

Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP (tylko tryb
uzupełniający).
Podsumowanie działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP stanowi załącznik nr 2

do niniejszego protokołu.
Członek Rady Wykonawczej PSRP, Paweł Robak, przedstawił sprawozdanie
ze swojej działalności od ostatniego posiedzenia Rady Studentów PSRP:
●

bieżąca pomoc samorządom studenckim oraz studentkom i studentom w zakresie
pomocy prawnej,

●

przygotowywanie i opracowywanie aktów prawnych dotyczących działalności
PSRP,

●

opiniowanie aktów prawnych przychodzących z MEiN oraz innych agend,
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●

praca

wraz

z

członkinią

Rady

Studentów

PSRP,

Małgorzatą

Poszwą,

nad stworzeniem dokumentów, które zostaną opublikowane w BIP PSRP.
Członkini Rady Wykonawczej PSRP, Iga Adamek, poprosiła wszystkie osoby chcące
zaangażować się w organizację Akademii PSRP #zaPROJEKTowani o jak najszybsze
poinformowanie o tym fakcie.
Wiceprzewodniczący PSRP, Jakub Persjanow, poinformował, że prawdopodobnie
na pełnomocnika ds. IT powołany zostanie Adrian Korzeniowski z Politechniki Łódzkiej,
który obecnie pracuje nad przeniesieniem domeny Forum Uczelni Technicznych do domeny
PSRP oraz nad stworzeniem poradnika dla samorządów korzystających z usług G Suite.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zapytał zebranych, czy mają pytania
dotyczące przesłanego sprawozdania.
Przewodnicząca FUniP, Ewa Staruch, zapytała, jak wyglądają iteracje arkuszy celów
przygotowywanych przez członków Rady Wykonawczej PSRP. Wiceprzewodniczący PSRP,
Jakub Persjanow, po wyjaśnieniu, iż chodzi o wyznaczenie jasnych, określonych celów
pracy poszczególnych osób, wysłał na adresy poczty elektronicznej obecnych
na posiedzeniu, arkusz stworzony przez członkinię Rady Wykonawczej PSRP, Joannę
Maruszczak, stawiając go za wzór bardzo dobrze wypełnionego dokumentu.
Członkini Rady Studentów PSRP, Małgorzata Poszwa, zapytała, czy każdy
z członków Rady Wykonawczej PSRP stworzył arkusz oraz czy wykonał wyznaczone w nim
zadania. Wiceprzewodniczący PSRP, Jakub Persjanow, wskazał, że wszyscy oprócz
członkini Rady Wykonawczej PSRP, Igi Adamek, która została zwolniona z tego obowiązku
z uwagi na specyfikę pracy projektowej, wykonali zadanie i wywiązali się z określonych
w dokumentach punktów.
Przewodnicząca FUniP, Ewa Staruch, zapytała Wiceprzewodniczącego PSRP,
Damiana Rychlika, czym różni się jego praca nad BIP PSRP od pracy wykonywanej przez
komisję ds. prawno-socjalnych w tym zakresie. Wiceprzewodniczący PSRP, Damian
Rychlik, wyjaśnił, że zajmuje się stricte stroną techniczną BIP, natomiast komisja

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/

ds. prawno-socjalnych kwestiami merytorycznymi. Członek Rady Wykonawczej PSRP,
Paweł Robak, potwierdził, że wraz z członkinią Rady Studentów PSRP, Małgorzatą Poszwą,
pracują nad stworzeniem wszystkich potrzebnych do umieszczenia w BIP dokumentów.
Członkini

Rady

Studentów

PSRP,

Małgorzata

Poszwa,

zapytała

Wiceprzewodniczącego PSRP, Damiana Rychlika, kiedy będzie możliwość udostępnienia
programu Canva Pro samorządom studenckim. Wiceprzewodniczący PSRP, Damian
Rychlik, wskazał, że stosowna informacja pojawi się w newsletterze wysyłanym
przewodniczącym samorządów studenckich.
Członkini Rady Studentów PSRP, Małgorzata Poszwa, zapytała, kto po odejściu
Aleksandry Pepłowskiej będzie zajmował się projektem Młodzi na rynku pracy.
Wiceprzewodniczący PSRP, Jakub Persjanow oraz Damian Rychlik, wyjaśnili, że wszystkie
niezbędne materiały zostały przygotowane przez Aleksandrę Pepłowską przed złożeniem
rezygnacji z funkcji członkini Rady Wykonawczej PSRP, a na obecnym etapie dostosowano
jedynie terminy poszczególnych działań - nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu
sprawować będzie Wiceprzewodniczący PSRP, Jakub Persjanow.
W związku z pytaniem członkini Rady Studentów PSRP, Małgorzaty Poszwy,
Wiceprzewodniczący PSRP, Damian Rychlik, wyjaśnił, że do 20 maja na stronie
internetowej zostanie opublikowana lista kół naukowych stworzona w ramach projektu
Forum Kół Naukowych.
Członkini Rady Studentów PSRP, Małgorzata Poszwa, wyraziła uznanie wobec
pracy i jakości sprawozdań przedstawianych przez członkinię Rady Wykonawczej PSRP,
Joannę

Maruszczak,

i

wskazała,

że

dysproporcja

pomiędzy

zaangażowaniem

poszczególnych członków Rady Wykonawczej PSRP w działalność na rzecz organizacji
wykazywana w przygotowywanych sprawozdaniach jest niepokojąca.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, przeszedł
do kolejnego punktu planu posiedzenia.

8.

Rozwiązanie komisji ds. współpracy zewnętrznej PSRP.
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Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zapytał zebranych, czy mają pytania
dotyczące niniejszego punktu posiedzenia.
Swoje wątpliwości dotyczące rozwiązania komisji ds. współpracy zewnętrznej
PSRP wyrazili członkowie Rady Studentów PSRP Jakub Stefaniak oraz Małgorzata
Poszwa, a w dalszej części dyskusji udział wzięli: Mateusz Grochowski, Julia Bednarska,
Karolina Iwaniec, Ewelina Dusza, Julia Sobolewska.
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, złożył
wniosek o rozwiązanie komisji ds. współpracy zewnętrznej PSRP i zarządził głosowanie
jawne w tej sprawie.
Podczas głosowania jeden członek Rady Studentów PSRP przebywał poza salą
posiedzenia.
Wyniki głosowania:
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

7

0

2

Rada Studentów PSRP rozwiązała komisję ds. współpracy zewnętrznej PSRP.

9.

Kryteria rekrutacji osób z zagranicy na uczelnie wyższe na rok akademicki
2022/2023.
Członkini Rady Studentów, Julia Bednarska, zapytała o źródło danych dotyczących

liczby studentów z Ukrainy przyjętych na studia na polskich uczelniach. Przewodniczący
PSRP, Mateusz Grochowski, wyjaśnił, że dane te zostały zebrane przez zespół kryzysowy
działający przy KRASP, a przekazywane są przez poszczególne uczelnie za pośrednictwem
systemu POLON.
W dyskusji nt. rekrutacji osób z zagranicy na uczelnie w roku akademickim
2022/2023 udział wzięli: Jakub Stefaniak, Damian Rychlik, Krzysztof Pszczółka, Joanna
Maruszczak, Mateusz Grochowski.
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W trakcie rozmowy ustalono, że dane mogą zostać udostępnione samorządom
studenckim z zaznaczeniem, że pochodzą one od zespołu kryzysowego działającego przy
KRASP, a także zwrócono uwagę na problem z rekrutowaniem na studia w Polsce osób
niemówiących w języku polskim, a także z dysproporcją pomiędzy maturami zdawanymi
w różnych krajach.

10. Sprawozdania

od

przedstawicieli,

koordynatorów,

pełnomocników,

Rzecznika Praw Studenta i innych uprawnionych osób do reprezentowania
interesów PSRP (tylko tryb uzupełniający).
Koordynator PSRP przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej Mateusz Kopaczyński
poinformował, że w najbliższym tygodniu rozpocznie się rekrutacja ekspertów
ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także wspomniał o planowanym
szkoleniu z prowadzenia wizytacji w formie stacjonarnej. Mateusz Kopaczyński
poinformował o przekazanej mu przez kierownictwo i biuro PKA pochwale dla ekspertów
ds. studenckich i wyrazach uznania dla wykonywanej przez nich pracy - zauważalny jest
skok jakościowy w tym zakresie.
Rzeczniczka prasowa PSRP, Julia Sobolewska, poprosiła o przedstawienie
przebiegu planowanej rekrutacji dla ekspertów ds. studenckich PKA. Mateusz Kopaczyński
wskazał, że rekrutacja podzielona będzie na 4 etapy:
1) wypełnienie formularza wraz z przesłaniem CV i listu motywacyjnego –
do następnego etapu zakwalifikowani zostaną kandydaci mający doświadczenie
w działalności samorządowej oraz innej, związanej ze szkolnictwem wyższym,
2) etap pisemny: 2 zadania do wyboru spośród wymyślonych przez koordynatora we
współpracy z pracownikiem biura PKA - wszystkie prace zostaną zanonimizowane
i po ich sprawdzeniu wyniki będą przypisane do poszczególnych osób,
3) etap ustny: kandydaci uczestniczyć będą w spotkaniu z koordynatorem oraz
pracownikiem biura PKA,
4) szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. studenckich PKA.
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Każdy z nowych ekspertów ds. studenckich PKA będzie zobowiązany
do uczestnictwa w wizytacji obserwacyjnej przed rozpoczęciem wizytacji samodzielnych.
W trakcie dyskusji, w której udział wzięli: Mateusz Kopaczyński, Joanna
Maruszczak oraz Julia Sobolewska ustalono, że maksymalna liczba nowych ekspertów
wyniesie około 30 osób, a także że pytania zadawane podczas etapu ustnego nie będą
losowane przez kandydatów.
Przedstawicielka PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcelina
Kościołek poinformowała, że 5 kwietnia 2022 r. jedna z przedstawicielek w RGNiSW Karolina Zalewska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
Odbyła się dyskusja nt. udziału reprezentantów PSRP w komisjach dyscyplinarnych
działających przy RGNiSW, w której udział wzięli: Krzysztof Pszczółka, Marcelina
Kościołek, Mateusz Grochowski.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zarządził 30-minutową przerwę
w obradach.

11. Informacje

sprawozdawcze

od

przedstawicieli

komisji

branżowych

Parlamentu Studentów RP (tylko tryb uzupełniający).
Podsumowanie

działalności

komisji

branżowych

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ewa Staruch (FUniP)
Przewodnicząca

FUniP

Ewa

Staruch,

w

ramach

uzupełnienia

swojego

sprawozdania, wyjaśniła, że z uwagi na niewielką liczbę zapisów na zjazd w Białymstoku,
co spowodowane jest zaangażowaniem samorządów studenckich w organizację
juwenaliów, zjazd ten został odwołany.
Dodatkowo

Ewa

Staruch

poinformowała

obecnych

na

posiedzeniu,

że w październiku Forum Uniwersytetów Polskich organizuje debatę kandydatów
na przewodniczącego PSRP, na którą zaprosiła wszystkich chętnych.
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12. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia.
Członkini

Rady

Wykonawczej

PSRP,

Joanna

Maruszczak,

poinformowała,

że zgłoszono dwie poprawki do przygotowanego projektu protokołu: poprawa nazwy
miejsca posiedzenia oraz dodanie do listy osób zadających pytania kandydatom na
członków Rady Studentów PSRP Ewy Staruch.
Rada Studentów PSRP przyjęła protokół z XIII posiedzenia wraz z poprawkami przez
aklamację.

13. Wolne wnioski.
Członkini

Rady

Studentów

PSRP,

Iga

Adamek,

przedstawiła

prezentację

podsumowującą XXVII Krajową Konferencję PSRP, która stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu. Iga Adamek poinformowała, że obecnie trwają prace
nad opracowaniem raportu końcowego z wydarzenia.
Po prezentacji odbyła się dyskusja nt. opłacania faktur po wydarzeniach PSRP,
w której udział wzięli: Mateusz Grochowski, Ewelina Dusza, Ewa Staruch, Marcelina
Kościołek, Julia Bednarska.
Pełnomocnik PSRP ds. współpracy z AZS oraz promocji zdrowego trybu życia,
Krzysztof Pszczółka, poprosił obecnych na posiedzeniu o pomoc w promocji ankiety dot.
działalności organizacji studenckich, która przekazana zostanie przez Akademicki Związek
Sportowy.
Wiceprzewodniczący PSRP, Jakub Persjanow, poruszył kwestię ponoszenia
nadmiernych kosztów przez organizatorów posiedzeń Rad Studentów spowodowanych nie
pojawianiem się osób zapisanych na posiedzenie bez wcześniejszego informowania o tym
fakcie, podając jako przykład zachowanie jednego z członków Rady Studentów PSRP.
Wiceprzewodniczący PSRP, Jakub Persjanow, poprosił o informowanie o nieobecności
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. W dyskusji
udział wzięli: Philip Łazarski oraz Joanna Maruszczak.
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Rzeczniczka prasowa PSRP, Julia Sobolewska, poprosiła Przewodniczącego PSRP,
Mateusza

Grochowskiego,

o

niezwłoczne

poinformowanie

osób

nieobecnych

na posiedzeniu o poruszonej powyżej kwestii.
Członek Komisji Rewizyjnej, Maciej Korab, rozpoczął dyskusję nt. podejmowania
prób integracji studentów polskich ze studentami przybyłymi z Ukrainy. W rozmowie udział
wzięli: Małgorzata Poszwa, Jakub Persjanow, Joanna Maruszczak, Ewa Staruch, Zuzanna
Kilanowska, Jakub Stefaniak, Julia Sobolewska, Marcelina Kościołek oraz Mateusz
Saniewski.
Przewodnicząca FUniP, Ewa Staruch, zapytała członka Rady Wykonawczej PSRP,
Mateusza Saniewskiego, czy komisja ds. dydaktyki i jakości kształcenia planuje podjąć
inicjatywy, mające na celu ułatwienie studentom z Ukrainy odnalezienie się na studiach
w Polsce. Mateusz Saniewski zobowiązał się do podjęcia przedmiotowej dyskusji
na najbliższym posiedzeniu komisji.
Dyrektor Centrum Komunikacji, Maciej Cieciora, poprosił obecnych na posiedzeniu
o wzięcie udziału w nagraniu dla European Students’ Union z okazji ich jubileuszu.
Członkini

Rady

Studentów

PSRP,

Małgorzata

Poszwa,

zapytała

Wiceprzewodniczącego PSRP, Damiana Rychlika, czy strategia PSRP została spisana
i przybrała postać dokumentu oraz zaproponowała umieszczenie jej na BIP PSRP wraz
z przygotowywanymi obecnie dokumentami. Wiceprzewodniczący PSRP, Damian Rychlik,
zobowiązał się do zaktualizowania strategii, przedstawienia jej do najbliższego
posiedzenia

oraz

zaproponował

przyjęcie

jej

uchwałą

Rady

Studentów

PSRP

na czerwcowym posiedzeniu, aby można było umieścić dokument w BIP PSRP.

14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący

PSRP,

Mateusz

Grochowski,

podziękował

Samorządowi

Studenckiemu Politechniki Gdańskiej za organizację posiedzenia, a następnie zamknął
XV posiedzenie Rady Studentów PSRP.
Na tym protokół zakończono.
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