PROTOKÓŁ

z XVI posiedzenia Rady Studentów

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w kadencji 2021 - 2022

Data: 4 czerwca 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.
Protokół sporządziła: Zuzanna Kilanowska
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1.

Otwarcie XVI posiedzenia Rady Studentów PSRP w Krakowie.
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 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz Politechniki Krakowskiej za gościnę podczas XVI posiedzenia Rady Studentów.

2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.
Na protokolanta posiedzenia wskazano Zuzannę Kilanowską, członkinię Rady

Studentów PSRP.

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. Proponowany porządek
obrad przyjęto przez aklamację.

6.

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

bieżących działań:
●

Zespół covidowy - przekształcił się w Zespół ds. osób z Ukrainy - podczas spotkania
Zespołu została poruszona kwestia matur osób z Ukrainy, które mają się odbywać
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na uczelniach w Polsce; została zwiększona liczba doktorantów z Ukrainy
ze względu na program wymiany akademickiej,
●

udział w spotkaniu z Dyrektor Departamentu Cyfryzacji w KPRM odnośnie
e-legitymacji na wszystkich uczelniach w Polsce,

●

uczestnictwo wraz Maciejem Cieciorą i Mikołajem Mikiem w wydarzeniu
Reaktywacja Studenckiej Wiosny Teatralnej w ACKiM UMCS Chatce Żaka,

●

udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

●

udział w konferencji PUT w Krakowie,

●

uczestnictwo w Medykaliach, organizowanych przez Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku,

●

uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty
oraz szkolnictwa wyższego i nauki,

●

uczestnictwo w Akademii e-Learningu na Politechnice Krakowskiej,

●

udział w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Forum Uczelni Zawodowych,

●

udział w spotkaniach Ośrodka Współpracy Rady Uczelni.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, skierował prośbę do przedstawicieli

komisji branżowych o przekazywanie spraw poruszanych podczas posiedzeń Rad
Studentów podczas zjazdów komisji. Przewodniczący przedstawił również dane dotyczące
studentów z Ukrainy, którzy mieliby podjąć studia w Polsce. 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.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zapytał zebranych, czy mają pytania
dotyczące przesłanego sprawozdania.
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Przewodniczący FUA, Adrian Cieszkowski, zadał pytanie odnośnie do bazy kół
naukowych. Głos w sprawie zabrał wiceprzewodniczący PSRP Damian Rychlik.
Julia Sobolewska, Rzeczniczka Prasowa PSRP, poprosiła o udostępnianie informacji
o Strefie Komfortu: o uzupełnianiu ankiety dotyczącej wsparcia psychologicznego
oraz o udostępnianiu informacji w mediach społecznościowych swoich uczelni i komisji
branżowych.
Joanna Maruszczak, przedstawiła informacje dotyczące sprawozdania finansowego
dla Europejskiej Unii Studentów - ESU.
Przedstawienie miejsca i założeń Akademii #zaPROJEKTowani PSRP oraz Konferencji
Ekspertów Praw Studenta.
•

Akademia PSRP #zaPROJEKTowani - wyjazd 18-24.07.2022 r. -; miejsce: Słupsk;
zmodyfikowany harmonogram; liczba uczestników 60; wyjazd jest przeznaczony
dla osób, które nigdy wcześniej nie były na wydarzeniu i mają małe doświadczenie
związane z projektami; limit: 1 osoba z uczelni; Akademia Pomorska w Słupsku jako
partner wydarzenia

Pytania w dyskusji zadali: Julia Bednarska, Karolina Iwaniec, Adrian Cieszkowski.
•

EPS - 25-28.08.2022 r. w Krakowie na Politechnice Krakowskiej; w tegorocznej
edycji nastąpią zmiany w harmonogramie; brak szkolenia do wyboru; szkolenie
metodyczne w sobotę, po merytorycznym; zrezygnowano z jednego panelu
dyskusyjnego.

Mateusz Kopaczyński podkreślił jak ważna jest kwestia przygotowania merytorycznego.
Karolina Iwaniec podkreśliła ważność szkolenia dla uczelni niepublicznych ze względu
na ich specyfikę.
Marcelina Kościołek przypomniała o wcześniejszym dostępie do prezentacji i materiałów
dla szkoleniowców.
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Paweł Robak przedstawił plan na Konferencję Ekspertów Praw Studenta i zakres
zadań wykonanych; poruszył kwestię ukraińskiej wersji językowej oraz przepisów
przejściowych dla studentów z Ukrainy - Julia Sobolewska przedstawiła swoje uwagi
co do tej formy, wskazując, to że Konferencja Ekspertów Praw Studenta jest głównie
szkoleniem z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a ustawy w języku ukraińskim
nie ma. Mateusz Grochowski poprosił o zachęcanie członków samorządów studenckich
do uczestnictwa w Konferencji Ekspertów Praw Studenta. Jest to bezpłatny wyjazd
dla członków samorządu, który pomaga zrealizować ustawowy obowiązek prowadzenia
szkoleń przez samorządy studenckie.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, przeszedł
do kolejnego punktu planu posiedzenia.

8.

Dyskusja na temat terminów posiedzeń Rady Studentów PSRP.
Przedstawienie terminów i miejsc posiedzeń:
•

09-11.09.2022 r. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

•

14-16.10.2022 r. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(zostanie to potwierdzone na kolejnym posiedzeniu);

9.

•

listopad - posiedzenie zdalne;

•

16-18.12.2022 r. - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Przyjęcie protokołów z XII, XIV i XV posiedzenia Rady Studentów.
Ze względu na brak uwag do protokołów przyjęto je przez aklamację.

10. Podsumowanie 82. Zjazdu Delegatów Europejskiej Unii Studentów.
Przedstawienie przez Joannę Maruszczak podsumowania zjazdu w Paryżu:
•

próba

przyjęcia

Macedonii

Północnej

w

niepowodzeniem,
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skład

ESU

zakończona

•

brak przyjęcia raportów poprzednich przedstawicieli oraz wybór nowych
przedstawicieli.

11. Sprawozdania

od

przedstawicieli,

koordynatorów,

pełnomocników,

Rzecznika Praw Studenta i innych uprawnionych osób do reprezentowania
interesów PSRP (tylko tryb uzupełniający).
Mateusz Kopaczyński przeprosił za brak przesłania sprawozdania z działań PKA,
jednak ze względu na natłok obowiązków związanych z rekrutacją do PKA nie wyrobił się.
Zgłosiło się 80 nowych osób, w najbliższym czasie będą przesyłane informacje
do kandydatów do zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.

12. Informacje

sprawozdawcze

od

Przedstawicieli

Komisji

Branżowych

Parlamentu Studentów RP (tylko tryb uzupełniający).
Sprawozdanie od Przedstawicieli Komisji Branżowych Parlamentu Studentów RP
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca

Forum

Uczelni

Technicznych,

Ola

Zmuda

Trzebiatowska

poinformowała o przyjęciu nowej uczelni w gremium FUT - Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
Adrian Cieszkowski, Przewodniczący Forum Uczelni Artystycznych poinformował
o zmianie nazwy z FSUA na FUA.

13. Wolne wnioski.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, wystosował pytanie do członków Rady
Studentów odnośnie do zmian pracy rady i ewentualnych zastrzeżeń co do pracy.
W dyskusji wzięły udział: Julia Bednarska i Maria Kożewnikow.
Członek Komisji Rewizyjnej, Maciej Korab, zadał pytanie odnośnie do współpracy
z Santanderem. Głos w dyskusji zabrali: Zuzanna Kilanowska i Batosz Chojnacki. Maciej
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Korab poruszył też kwestie możliwości przeprowadzenia badania osobowości pod kątem
cech lidera wśród samorządowców.

14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, podziękował raz jeszcze Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Krakowskiej za organizację posiedzenia, a następnie
zamknął XVI posiedzenie Rady Studentów PSRP.
Na tym protokół zakończono.
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