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PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH 

w dniu 4 czerwca 2016 roku w Krakowie 

 

 

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 4 czerwca 2016 roku 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

 

 

Czynny udział w posiedzeniu FUniP (z prawem głosu) wzięło 18 delegatów samorządów 

studenckich zrzeszonych w FUniP: 

KUL – Tomasz Tokarski (Przewodniczący); 

UAM – Kacper Szczepanek (Przewodniczący); 

UG – Kacper Wiśniewski (na podstawie upoważnienia); 

UJ – Patrycja Piłat (Przewodnicząca); 

UJK – Paweł Fil (na podstawie upoważnienia); 

UKSW – Marek Konieczny (na podstawie upoważnienia); 

UKW – Aleksandra Wiśniewska (Przewodnicząca); 

UMCS – Jagoda Kulik (Przewodnicząca); 

UMK – Wojciech Kiełbasiński (na podstawie upoważnienia); 

UO – Izabela Kaczyńska (Przewodnicząca); 

UPJPII – Justyna Lusio (Przewodnicząca); 

UR – Justyna Ogrodzka (na podstawie upoważnienia); 

US – Waldemar Pluta (na podstawie upoważnienia); 

UŚ – Mateusz Witek (Przewodniczący); 

UW – Mieszko Czerniawski (na podstawie upoważnienia); 

UwB – Paweł Szorc (Przewodniczący); 

UWr – Wojciech Michańcio (Przewodniczący); 

UZ – Patrycja Urbaniak (Przewodnicząca). 

 

Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich: 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
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Ponadto w posiedzeniu FUniP z głosem doradczym uczestniczyli pozostali przedstawiciele 

samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP: 

1. Michał Abramek (KUL) 

2. Rafał Januszczak (KUL) 

3. Jan Koźmiński (UAM) 
4. Paweł Piasecki (UG) 

5. Kinga Piekarska (UG) 

6. Sławomir Adamczyk (UJ) 

7. Katarzyna Limanówka (UJ) 

8. Maciej Świder (UJ) 

9. Konrad Latoch (UKSW) 

10. Ada Kamela (UMK) 

11. Michał Karbowiak (UO) 

12. Piotr Moroch (UR) 

13. Kamila Sikorska (UR) 

14. Damian Strojny (UR) 

15. Paulina Jurczyńska (US) 

16. Sebastian Tomczak (US) 

17. Maja Matuszewska (UW) 

18. Maciej Łukaszewicz (UwB) 

19. Natalia Ciećwierz (UWr) 

20. Maciej Stawecki (UWr) 

21. Mari Iurkova (UZ) 

22. Małgorzata Smyk (UZ) 
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Przebieg posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący FUniP Tomasz Tokarski otworzył posiedzenie oraz przywitał 

delegatów i pozostałych przedstawicieli samorządów studenckich. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad został wcześniej przesłany wszystkim delegatom za pomocą poczty 

elektronicznej, aby mogli się z nim zapoznać. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

Obecnych 18 

Głosów ZA 18 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został wcześniej przesłany wszystkim delegatom 

za pomocą poczty elektronicznej, aby mogli się z nim zapoznać. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia: 

Obecnych 18 

Głosów ZA 17 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty większością głosów. 
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4. Komunikaty Przewodniczącego. 

 Przewodniczący FUniP Tomasz Tokarski złożył gratulacje Adzie Kameli (UMK) i 

Izabeli Kaczyńskiej (UO) w związku z ich wyborem na funkcję przewodniczącego 

samorządu studenckiego swojej uczelni. Jednocześnie poprosił o przekazanie za 

ich pośrednictwem podziękowań w imieniu FUniP dla Piotra Durtana i Macieja 

Kochańskiego za ich działalność w samorządzie studenckim i FUniP. 

 W dniach 9-11.06.2016 roku na UKW w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie 

wyborcze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, w którym weźmie 

udział Tomasz Tokarski jako delegat FUniP. 

 W dniach 16-17.06.2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się 

posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, podsumowujące pracę UKA 

w roku akademickim 2015/2016. 

 

5. Sprawozdanie z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

Posiedzenie UKA odbyło się Cieszynie, a reprezentantem z ramienia Forum był 

Mateusz Witek (UŚ). Na posiedzeniu głównymi punktami były nowelizacja Ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka. 

 

6. Dyskusja nad Statutem Forum Uniwersytetów Polskich. 

 

Uwagi do projektu: 

§ 2 ust. 1 

Forum jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich 

reprezentujących uczelnie zrzeszone w KRUP. Lista samorządów studenckich, które 

tworzą Forum, stanowi załącznik nr 1 do Statutu. 

§ 3 ust. 2 

Forum realizuje swoje cele w szczególności poprzez: […]. 

§ 4 ust. 2 

Forum posiada znak graficzny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu określa 

Kolegium. 

§ 5 
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Forum działa poprzez swoje organy, które wyłaniane są w drodze wyborów. 

Należy wprowadzić Komisję Rewizyjną jako kolegialny organ kontrolny i pomocny w 

stanach nadzwyczajnych. 

§ 6 ust. 2 

W skład Kolegium wchodzą: przewodniczący samorządów studenckich zrzeszonych 

w Forum lub osoby delegowane przez właściwe organy samorządu studenckiego 

zrzeszonego w Forum. 

Dodać § 6 ust. 3 

Delegat ma prawo do reprezentowania tylko jednej uczelni. 

§ 7 ust. 1 pkt. 4 

wybór Przewodniczącego, pozostałych członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej 

§ 8  

Posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne nie mogą odbywać się w lipcu i sierpniu. 

§ 10 ust. 2 

Posiedzenie nadzwyczajne Kolegium musi się odbyć w ciągu 10  14 dni od daty 

złożenia wniosku. 

W § 10 należy dodać następujące przepisy: 

Ust. 3 Informacja o posiedzeniu nadzwyczajnym Kolegium powinna być przesłana 

przez Przewodniczącego delegatom na co najmniej 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

Ust. 4 Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego Kolegium powinien być 

przesłany do Przewodniczącego oraz do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Ust. 5 W razie niedotrzymania przez Przewodniczącego któregokolwiek z terminów, 

o których mowa w ust. 2 i 3, obowiązek zwołania posiedzenia nadzwyczajnego 

Kolegium ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

§ 12 ust. 1 

Porządek obrad ustala proponuje Przewodniczący, a przyjmuje go zwykłą większością 

głosów Kolegium. 

§ 12 ust. 3 

Każdy, kto uczestniczy w posiedzenia, ma prawo zgłaszania wniosków formalnych. 

Wnioski formalne mają prawo zgłaszać delegaci. 

§ 12 ust. 4 
Dodać katalog otwarty wniosków formalnych. 

§ 14 ust. 2 
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Dodać pkt 3: na wniosek delegata. 

§ 15 

Propozycja dodania przepisu o terminie, w jakim delegaci mają prawo ustosunkować 

się do przesłanego protokołu. 

§ 16 

Informacje o podjętych uchwałach, w ciągu 30 dni, Przewodniczący przesyła 

delegatom za pomocą pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 17 ust. 3 

Głosowanie rozpoczyna z końcem terminu na wnoszenie poprawek po przesłaniu 

ostatecznej wersji dokumentu i trwa 72 godziny. 

§ 17 ust. 5 

Elektroniczna forma wymaga akceptacji bezwględnej większości głosów ogółu 

delegatów. 

W przypadku głosowania obiegowego, do podjęcia uchwały, wymagana jest zwykła 

większość głosów ogółu delegatów. 

§ 19 ust. 2 

W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący w liczbie nie 

większej niż 3 oraz Sekretarz. 

§ 20 

wykładnia niniejszego Statutu 

§ 24 

Należy dodać ust. 3, w którym zawarte zostaną informacje o możliwości 

uczestniczenia Przewodniczącego elekta w posiedzeniach ustępujących władz. 

§ 25-27 

Należy dodać przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej. Dodanie tych przepisów 

spowoduje przesunięcie kolejncych paragrafów, co wpłynie na numerację. 

§ 28 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Kolegium udziela absolutorium ustępującemu 

Prezydium oraz dokonuje wyboru nowego Prezydium na posiedzeniu sprawozdawczo-

wyborczym. 

§ 29 ust. 3 

W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia  sprawozdawczo-

wyborczego może ono zostać zwołane na wniosek co najmniej 8 1/3 delegatów przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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§ 32 ust. 3 

Kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących może zgłaszać Przewodniczący lub 

grupa co najmniej 8 1/3 delegatów. 

§ 34 

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze nie może zostać zamknięte przed wyborem 

nowego Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 

§ 35 

Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego lub pozostałych członków Prezydium 

następuje z chwilą: 

1) utraty statusu studenta praw studenta 

§ 36 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, na najbliższym posiedzeniu 

Kolegium przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 37 ust. 2  

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej do Prezydium 

Komisji Rewizyjnej. 

§ 38 ust. 1 

Wniosek o odwołanie członka Prezydium musi złożyć co najmniej 8 1/3 delegatów. 

§ 38 ust. 3 

Wniosek musi zawierać dokładne uzasadnienie. oraz dane kandydata na nowego 

członka Prezydium. 

Należy usunąć przepis: 

Wybór nowego członka Prezydium powinien zostać dokonany możliwe jak 

najszybciej.  

§ 40 

Dochody Budżet Forum stanowią w szczególności składki opłacane przez uczelnie 

zrzeszone w KRUP. 

 

7. Sprawy bieżące: 

a) Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka 

Wiceprzewodniczący FUniP Mieszko Czerniawski przedstawił stan przygotowań 

do UWAS. 
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b) Strony internetowe 

Przewodniczący FUniP Tomasz Tokarski przedstawił kwestie dot. zakupu serwera 

i domen oraz wykonania stron internetowych na potrzeby Forum i projektów. 

Głosowanie ws. poniesienia kosztów zw. z usługami informatycznymi: 

Obecnych 18 

Głosów ZA 18 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0 

Kolegium wyraziło zgodę na poniesienie kosztów związanych z prowadzeniem 

stron www. 

c) Gala Laurów Uniwersyteckich 

Gala Laurów Uniwersyteckich ma odbyć się w Lublinie pod koniec roku. Na galę 

zostaną zaproszeni m.in.: rektorzy, prorektorzy właściwi do spraw studenckich, 

przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i inni.  

Problem: nagrody i kryterium ich przyznawania. 

Propozycje kategorii: nagroda honorowa, wydarzenie roku, rzecznik studenta,  

aktywność studencka, media, biznes, promocja. 

 

8. Ustalenie miejsca i terminu kolejnego posiedzenia. 

Kolejne posiedzenie FUniP zostało zaplanowane w Poznaniu pod koniec października. 

 

9. Wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący FUniP Mateusz Witek przypomniał o trwającej rekrutacji do 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Przewodniczący FUniP Tomasz Tokarski serdecznie podziękował Uniwersytetowi 

Jagiellońskiemu za zorganizowanie zjazdu i miłe przyjęcie przedstawicieli FUniP. 

 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący FUniP Tomasz Tokarski zamknął posiedzenie. 


