PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOLEGIUM FORUM UNIWERSYTETÓW
POLSKICH z dnia 17 marca 2018 roku w Rzeszowie

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 17 marca 2018 roku na
Uniwersytecie Rzeszowskim.

Na posiedzeniu obecni byli delegaci:
KUL – Tomasz Zarębski (Przewodniczący);
UAM – Maciej Rewucki (na podstawie upoważnienia);
UG – Joanna Paździor (na podstawie upoważnienia);
UJ – Krzysztof Wall (na podstawie upoważnienia);
UKSW – Łukasz Słończewski (Przewodniczący);
UKW – Mateusz Cisewski (na podstawie upoważnienia);
UMK – Wojciech Kiełbasiński (na podstawie upoważnienia);
UO – Izabela Kaczyńska (Przewodnicząca);
US – Aleksandra Strońska (na podstawie upoważnienia);
UŚ – Katarzyna Topolska (Przewodnicząca);
UW – Tomasz Zając (na podstawie upoważnienia)
UwB – Wojciech Skrodzki (Przewodniczący)
UZ – Diana Bąbel (na podstawie upoważnienia)
UŁ - Adrian Pałka (Przewodniczący)
UP - Katarzyna Skoczeń (na podstawie upoważnienia)
UWM - Krystian Filipek (Przewodniczący)

Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich: Uniwersytet Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski oraz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ponadto w posiedzeniu FUniP z głosem doradczym uczestniczyli pozostali przedstawiciele
samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP:

1. Paulina Seremak - UKSW
2. Paweł Gralik - UKSW
3. Bartosz Zieliński – UwB
4. Patrycja Piekut - UwB
5. Sylwia Tarasiewicz - UwB
6. Łukasz Rozwora - UAM
7. Paweł Piasecki - UG
8. Aleksandra Dzendrowska - UG
9. Tomasz Neumann - UG
10. Marek Konieczny- UKSW
11. Krzystof Joks - UZ
12. Marta Wypych - US
13. Maciej Mrowiec - UŚ
14. Miłosz Pilarek - UŚ
15. Waldemar Pluta - US
16. Magdalena Koziara - US
17. Sara Zemczak - UŚ
18. Tomasz Tokarski - KUL
19. Magdalena Pawłowska - KUL
20. Paulina Pokrywa - KUL

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący FUniP Wojciech Kiełbasiński 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. Z posiedzenia usunięto pkt. 7 tj. „Przedstawienie
strategii na rzecz młodego pokolenia Parlamentu Studentów RP”

Głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Obecnych

16

Głosów ZA

16

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

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

16

Głosów ZA

16

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

4. Informacja o udziale studentów w pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Koordynator Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia PSRP, Paweł Adamiec
przedstawił prezentację dotyczącą udziału studentów w pracach PKA. Związane jest to ze
zbliżającą się rekrutacją. Koordynator poinformował czym zajmuje się Polska Komisja
Akredytacyjna, przedstawił tryb oraz rolę i udział studentów pracach PKA. Odniósł się również
do oceny PKA w świetle nowej ustawy regulującej obszar szkolnictwa wyższego i nauki.
Studenci są rekrutowani w ramach współpracy prowadzonej przez PSRP z biurem PKA.
Mają oni merytoryczny udział w przyznaniu oceny, są pełnoprawnym członkiem zespołu.
5. Informacje od Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP
Tomasz Tokarski przedstawia najważniejsze działania PSRP


Problematyka Ustawy 2.0

Premier Jarosław Gowin przedstawił projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższe, która
trafiła pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, skąd przeszła pod obrady Rady
Ministrów, a następnie trafi do sejmu.

PSRP pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy, która w opinii PSRP odpowiada
potrzebom studentów i samorządów studenckich zważywszy na to, iż sporo postulatów
wysuniętych przez PSRP zostało uwzględnionych w projekcie ustawy. PSRP prowadzi szereg
spotkań z parlamentarzystami, by przedstawić im studencką wizję reformy szkolnictwa
wyższego.


Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca praw studenta.

Wynikiem tej kampanii ma być raport o przestrzeganiu praw studenta na uczelniach. Ma
być narzędziem informacyjnym, ale także poglądowym przydatnym podczas prowadzenia
rozmów i negocjacji z ministerstwem oraz parlamentarzystami. W kampanii bierze udział ok.
70 uczelni, Przewodniczący PSRP podziękował za deklarację udziału w tej akcji.


Strategia na rzecz młodego pokolenia.

Dokument ten został uchwalony podczas posiedzenia Rady Studentów. Dotyczy
sytuacji młodego pokolenia w Polsce, ale także perspektyw rozwoju, wyzwań, które stoją przed
nami. Dokument niedługo zostanie opublikowany, a następnie rozpowszechniony za
pośrednictwem spotkań prowadzonych przez Michała Klimczyka wśród samorządów
studenckich.


Zaproszenie na Krajową Konferencję PSRP

20-22 kwietnia w Krynicy Zdrój odbędzie się XXIV edycja Konferencji Krajowej
organizowanej przez Parlament Studentów RP. Niedługo rozpocznie się rejestracja.
Przewodniczący FUniP oddał głos Piotrowi Morochowi.


PSRP prowadzi szkolenia dla samorządów z różnych dziedzin. Samorządy
Studenckie, które dostrzegają potrzebę zorganizowania szkolenia na ich uczelni,
proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby do PSRP.



Zakończyła się akcja zbierania regulaminów pomocy materialnej. Te regulaminy
będą teraz analizowane. Jeśli jakiś samorząd nie zdążył wysłać swojego
regulaminu pomocy materialnej, może jeszcze to zrobić, na pewno zostanie on
przeanalizowany.

6. Dyskusja o projekcie Ustawy 2.0
Wojciech Kiełbasiński udzielił głosu Tomaszowi Zarębskiemu, który zajmuje się
tematyką Ustawy 2.0. Tomasz Zarębski przedstawił najważniejsze poprawki, które weszły do
projektu ustawy:

 Zmiana definicji twórczości artystycznej zgodnie z uwagami przedstawicieli uczelni
artystycznych. Organy państwa mogą podejmować decyzje w sprawie uczelni w
sytuacjach określonych w ustawie.
 Rada Uczelni przedstawia kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat.
 Członkowie Rady Uczelni muszą posiadać wyższe wykształcenie.
 Maksymalne wynagrodzenie członka Rady Uczelni zostało zredukowane do 100%
średniego wynagrodzenia.
 Doprecyzowano kwestie kompetencji Rektora.
 Kształcenie nauczycieli może być tylko możliwe w uczelniach z kategorią B w tej
dyscyplinie.
 Ustawa przewiduje wprowadzenie studiów między dziedzinowych, ale tylko w tych
dyscyplinach, w których uczelnia uzyskała kategorię A lub wyższą.
 Egzaminy wstępne mogą obejmować tylko materiał, który nie obejmował egzamin
maturalny.
 Egzaminy wstępne na kierunkach artystycznych i związanych z wychowaniem
fizycznym mogą stanowić 100% wyniku rekrutacji.
 Wprowadzono tytuł doktora w dziedzinie bez wskazywania konkretnej dyscypliny

Wojciech Skrodzki (UwB) zadał pytanie odnośnie wyższego wykształcenia członków
Rady Uczelni, czy dotyczy ta kwestia Przewodniczącego Samorządu, który ma wchodzić w
skład tego organu.
Tomasz Zarębski odpowiedział, że ta kwestia nie będzie dotyczyła przedstawiciela
studentów.

7. Przedstawienie preliminarza budżetowego Forum Uniwersytetów Polskich w
kadencji 2018-2019
Wojciech Kiełbasiński przedstawił ogólny preliminarz budżetowy Forum, ze względu
na to, że budżet nie został jeszcze zatwierdzony przez KRUP. Przewodniczący będzie
postulował o zwiększenie składki na działalność Forum, ze względu na nowe projekty
realizowane przez Forum
Gadżety, które zostały rozdane na poprzednim zjeździe w Opolu nie zostały jeszcze
opłacone. Środki, które pozostały z ubiegłych lat mają zostać na to przeznaczone.

Przewodniczący FUniP jeszcze nie otrzymał rozliczenia poprzedniej kadencji. Założenie
przedstawionego preliminarza opiewa na łączną kwotę 80 tys. zł.
Po zatwierdzeniu budżetu przez KRUP, na następnym Posiedzeniu zostanie
przedstawiony dokładny preliminarz, który zostanie poddany głosowaniu.

7.

Omówienie projektów Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji 2018-2019


Projekt bezpieczne Juwenalia.

Projekt ten ma zostać zorganizowany we współpracy z Forum Uczelni Technicznych.
Celem tego projektu jest edukacja samorządów studenckich z zakresu organizowania imprez
masowych i bezpieczeństwa podczas ich trwania. Rezultatem akcji ma być kodeks dobrych
praktyk, w którym znajdą się przykładowe rozwiązania pojawiających się problemów.
Tomasz Zając zaproponował, że październikowy Zjazd może się odbyć na
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym samym czasie ma odbyć się Zjazd Forum Uczelni
Technicznych, co byłoby doskonałą okazją do podsumowania akcji.
Wojciech Kiełbasiński poinformował, że nie uda się przeszkolić wszystkich
samorządów przed Juwenaliami, ale po także pojawiają się problemy z tego zakresu.
Wojciech Skrodzki zapytał kiedy ma rozpocząć się ta akcja.
Wojciech Kiełbasiński odpowiedział, że trzeba jak najszybciej ustali szczegóły z Forum
Uczelni Technicznych, aby rozpocząć cykl szkoleń z bezpieczeństwa imprez masowych.


Sportowy Uniwersytet

Nawiązany został kontakt z Akademickim Związkiem Sportowym, który chce się
włączyć w tę akcje. Ma on na celu promocje sportu akademickiego wśród studentów. Akcja ma
dotyczyć sportu powszechnego, czyli promowanie inicjatyw zachęcających studentów do
zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej.


Nie kombinuj studiuj

Ogólnopolska kampania antyplagiatowa „Nie kombinuj studiuj” jest dobrze znana,
jednak była źle promowana. W pierwszej kolejności Forum chce się skupić na jej promocji. Na
uniwersytetach pojawią się materiały promujące akcję. Głównym jej celem jest zapoznanie
studentów z ochroną własności intelektualnej oraz podniesienie jakości prac dyplomowych.
Akcja ma zostać zorganizowana we współpracy z PSRP. Planowana jest także publikacja
artykułów odnoszących się do kwestii ochrony własności intelektualnej oraz odpowiedzialności

dyscyplinarnej w przypadku jej łamania. Akcja ma ruszyć na przełomie maja i czerwca. Portal
internetowy plagiat.pl chce się włączyć w akcję, jednak nie ustalono jeszcze formy tej
współpracy.


UniwerekCamp

Uniwersytet Gdański zaoferował, że jak co roku chętnie zorganizują Uniwerek Camp.
Jest to projekt, która ma charakter szkoleniowo- integracyjny. Ma się odbyć w drugiej połowie
sierpnia. Podczas tego wydarzenia odbędą się szkolenia, które są dopasowane do potrzeb
samorządów.


Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka- UWAS

Forum planuje rozszerzyć jej formułę i do akcji zaprosić Samorządy Studenckie innych
komisji branżowych PSRP.

Celem tej akcji jest zorganizowanie tańszego noclegu dla

studentów, dlatego trzeba ustalić wspólną kwotę dla wszystkich akademików. W ubiegłych
latach ta kwota wynosiła 25 zł i 35 zł na Uniwersytecie Warszawskim. Tomasz Zając( UW)
powiedział, że zorientuje się, czy jest możliwe zmniejszenie kosztu noclegu w akademikach
UW. Katarzyna Topolska powiedziała, że będzie pisać maile, żeby zbudować bazę
akademików, które będą dostępne podczas akcji UWAS. Poprosiła także, by wybrać wśród
samorządów koordynatora, który będzie odpowiedzialny za ta akcję na poszczególnych
uczelniach i podać ich podczas posiedzenia w Krynicy Zdrój.
Wojciech Kiełbasiński oddał głos Joannie Paździor by przedstawiła jak wyglądała
współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości, którego przedstawicielem jest pan
Krzysztof Ostafiński podczas szkoleń dla studentów z praw i obowiązków studenta. Podczas
takiego szkoleniowiec zajął ok 45 min, podczas których mówił o sprawach istotnych dla
studentów, min. o tym jak zachować się w cyberprzestrzeni. Joanna Paździor zapytała Forum
co myślą o takiej współpracy, czy podczas szkolenia z praw i obowiązków studenta potrzebne
są osoby z zewnątrz i czy jesteśmy w stanie wygospodarować jakiś czas podczas tych szkoleń.
Wojciech Kiełbasiński zaznaczył, że to nie byłby projekt jednoroczny, tylko długoterminowy.
Wojciech Skrodzki (UwB) zauważył, że szkolenia z praw i obowiązków studenta
odbywają się w innej formule.
Katarzyna Topolska (UŚ) powiedziała, że na Uniwersytecie Śląskim nie byłoby
problemu wygospodarowania dodatkowego czasu podczas szkolenia.
Wojciech Skrodzki zaproponował zrobienia oddzielnego szkolenia, gdzie przekazane
informacje nie byłyby powierzchowne. Zapytał także czy jesteśmy w stanie załatwić
prelegentów, którzy w sposób merytoryczny przeprowadziliby takie szkolenie.
Tomasz Zając (UW) powiedział, że w zeszłym roku UW przeprowadziło taką akcję,
podczas której przeszkolili na dniu adaptacyjnym studentów z ok 20 jednostek UW. Dzięki tej

akcji wywnioskował, że szkolenia są potrzebne, jednak w ciągu 20-30 min ciężko przekazać
wiedzę, do której przygotowaniu byli prowadzący.
Wojciech

Kiełbasiński

zapytał,

czy

Forum

jest

zadowolone

ze

szkoleń

przeprowadzonych podczas Zjazdu, i jaka tematyka w przyszłości powinna być poruszana
podczas szkoleń.
Tomasz Zając (UW) powiedział, że brakowało mu podczas szkoleń pracy na
przykładach, ale były dla niego zrozumiałe i przydatne.
Wojciech Kiełbasiński powiedział, że następną planowaną konferencją, jeśli wejdzie
Ustawa 2.0, na temat implementacji nowych przepisów do aktów prawa wewnętrznego na
Uczelniach. Naszą rolą będzie odpowiednie zabezpieczenie interesów studentów na gruncie
nowych przepisów.
Tomasz Zając powiedział, że warto by było kontynuować spotkania robocze, które są
dobrym miejscem na poruszanie tematyki przyszłych szkoleń podczas Zjazdów.
8. Przyjęcie regulaminu dot. przyznawania patronatu Forum Uniwersytetów Polskich
Joanna Paździor przedstawiła projekt regulaminu.
Do projektu regulaminu dot. przy przyznawania patronatu Forum Uniwersytetów Polskich
wprowadzono następujące zmiany:


Paragraf 3 ustęp 4 : decyzje podejmuje Przewodniczący po konsultacji z

Prezydium.


Paragraf 7 ustęp 4 Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator jest

zobowiązany do przesłania sprawozdania z jego realizacji.


W formularzu (załącznik) zamiast imprezy - przedsięwzięcie.

Odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcie regulaminu dot. Przyznawania patronatu
przez FUniP.

8.

Obecnych

16

Głosów ZA

16

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Sprawy bieżące
Wojtek Kiełbasiński poinformował, że w najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie

plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na którym przedstawi propozycję
preliminarza budżetowego FUniP, odbędzie się również dyskusja nad Ustawą 2.0. Będzie także

informacja na temat spotkania z parlamentarzystami, w którym uczestniczył Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi sprawozdanie z
prac Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych nad propozycjami poprawek do projektu
Ustawy 2.0. Zostaną też przedstawione wybrane aspekty finansowania uczelni w projekcie
nowej ustawy regulującej obszar szkolnictwa wyższego i nauki.
Wojciech Kiełbasiński poprosił Tomasza Zarębskiego o przedstawienie kwestii prac nad
zmianą statutu PSRP.
Wojciech Skrodzki (UwB) powiedział, że w tym statucie powinna znaleźć się Ordynacja
Wyborcza, która przedstawiłaby dokładne procedury podczas głosowania.
Tomasz Zarębski powiedział, że PSRP podjął inicjatywę zmiany statutu, a dokładnie
ogłosił konsultację i można zgłaszać swoje opinie i uwagi do obecnej formy statutu. Czas na to
już minął, ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi może je jeszcze przesłać, na pewno zostaną one
rozpatrzone.
Wojciech Kiełbasiński powiedział, że uwagi jakie wpłynęły mówią o tym, żeby
wzmocnić rolę Rady Studentów. Wskazano również, iż opinie na temat kandydatów do
poszczególnych instytucji powinny być wiążące.
Przewodniczący zapytał Forum, czy FUniP powinno wydać opinię na temat statutu
PSRP, jeśli tak to prosiłby o zaangażowanie w stworzenie takiej opinii.
Wojciech Skrodzki (UwB), że warto by było przygotować taką opinie i jest to temat do
przedyskutowania na spotkaniu roboczym
Wojciech Kiełbasiński powiedział, że PSRP przygotował opinię na temat dostępu do
pytań na egzamin lekarski.
Tomasz Zarębski powiedział, że problem poległ na tym, że nie ma dostępu do
państwowych egzaminów co uniemożliwia przygotowanie się do egzaminu lekarskiego
studentów z Uczelni medycznych podejmuje kroki by uzyskać do nich dostęp. PSRP wydało
opinie, w której stwierdza, że pytania powinny być udostępniane.
Wojciech Kiełbasiński, powiedział że w piątek spotkał z panem Krzysztofem
Ostafińskim i rozmawiali o przyszłej współpracy, jako Forum będziemy starali się nawiązywać

kontakty z podmiotami zewnętrznymi. Joanna Paździor i Katarzyna Topolska przygotują ofertę
sponsorską i zostanie ona rozesłana do podmiotów zewnętrznych. Krzysztof Ostafiński
zaproponował także pomoc przy organizacji przyszłej Gali Laurów Uniwersyteckich.

Strona internetowa:
Wojciech Kiełbasiński wskazał, że udało się odzyskać dostęp do stron Forum
Uniwersytetów Polskich. Stopniowo trwają pracę nad ich zaktualizowaniem. Przewodniczący
FUniP zapytał czy w informacja kontaktach, podać adres mailowy przewodniczącego danego
samorządu czy ogólny.
Wojciech Skrodzki (UwB) zwrócił uwagę na błąd w nazwie Samorządu Studenckiego
UwB na stronie internetowej FUniP
Wojciech Kiełbasiński poprosił o informacje o wydarzeniach, organizowanych przez
Samorząd, by móc promować je na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych.
Przewodniczący zaznaczył, że będzie to dodatkowa promocja danego wydarzenia.
Tomasz Zając (UW) poprosił o pokazanie oferty sponsorskiej, gdy zostanie ona już
przygotowana oraz do kogo kierować informacje o wydarzeniach.
Wojciech Kiełbasiński powiedział, że oferta zostanie rozesłana wszystkich do wglądu,
a informacje należy wysyłać na adres mailowy Forum.
Wojciech Kiełbasiński przypomniał, że podczas swojej kampanii wyborczej mówił o
rollupach dla samorządów, w związku z tym w najbliższym czasie prezydium skontaktuje się z
samorządami w celu uzyskania logotypów samorządów. Jak sytuacja z logotypem Forum się
wyklaruje i powstanie do niego księga identyfikacji wizualnej to zostanie zlecone stworzenie
rollupów i zostaną one dostarczone każdemu samorządowi.

Logotyp
Wojciech Kiełbasiński zapytał, czy projekt logo opracowany na zjeździe w Bydgoszczy
jest akceptowalny, czy można nad nim dalej pracować tj. stworzyć księgę identyfikacji
wizualnej i zamknąć ten temat.

Adrian Pałka ( UŁ) powiedział, że lepiej zostawić 7 dymków, nie 6, ponieważ gdy
będziemy robić przypinki te dymki nie będą takie oczywiste.
Tomasz Zając ( UW) powiedział, że może polecić osobę, która zajęłaby się logotypem
i będzie można głosować nad przyjęciem loga na następnym posiedzeniu.
Marek Konieczny (UKSW) – wyraził obawę, czy nie będzie problemu z kolorami, które
znajdują się w logo, ponieważ przechodzą one między sobą odcieniami.
Tomasz Zając (UW) powiedział, że logo przygotowuję się w dwóch wersjach, z czego
jedna jest w jednym odcieniu.
Wojciech Kiełbasiński podziękował Maciejowi Mrowcowi (UŚ) za pomoc w kontakcie
z podmiotami zewnętrznymi. Dodał także, że prosi o pomoc w kontakcie z potencjalnymi
partnerami, którzy mogliby być zainteresowani współpracą z Forum.
Wojciech Kiełbasińcki poprosił Maciera Rewuckiego (UAM) o podziękowanie
Dominikowi Wysockiemu za zaangażowanie w pracę Forum i przekazanie gratulacji nowemu
przewodniczącemu Samorządu na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wojciechowi Kucińskiemu.

10. Ustalenie miejsca i terminu kolejnego posiedzenia
Wojciech Kiełbasiński zaproponował posiedzenie podczas Krajowej Konferencji w
Krynicy Zdrój, jednak dokładna data zostanie przekazana po ustaleniu harmonogramu
konferencji.
Głosowanie jawne w sprawie wyboru miejsca i terminu następnego posiedzenia. Zjazd w
Krynicy Zdrój w terminie 20-22 kwietnia 2018.

Obecnych

16

Głosów ZA

16

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Wojciech Skrodzki (UwB) zauważył, że rok temu także było posiedzenie podczas
Konferencji Krajowej i nie do końca był czas na przedyskutowanie wszystkich kwestii.
Wojciech Kiełbasiński powiedział, że posiedzenie powinno trwać około 1h podczas,
którego przyjmiemy preliminarz budżetowy.

11. Wolne wnioski
Łukasz Słończewski (UKSW) zaproponował, żeby program zjazdu był udostępniany
wcześniej, ze względu na przejazd, żeby można było sobie zaplanować czas.
Wojciech Kiełbasiński przychylił się do wniosku.
Tomasz Zając (UW) zaproponował Warszawę jako miejsce na zjazd w październiku. W
tym czasie odbędzie się także zjazd FUT oraz będą obchodny samorządności na Mazowszu.
Wniosek przyjął się z ogólną akceptacją
Wojciech Skrodzki (UwB) powiedział, że lepszym terminem na organizowanie Gali
Laurów jest zjazd grudniowy.
Wojciech Kiełbasiński powiedział, że jeśli nie uda się przenieść środków FUniP na
PSRP, to łatwiej byłoby mu zorganizować Galę w Toruniu.
Izabela Kaczyńska powiedziała, że ciężko było z formalnościami podczas organizacji
Gali w Opolu, ponieważ Galę rozliczał Uniwersytet w Zielonej Górze.
Wojciech Kiełbasiński zawnioskował o podniesienie maksymalnej opłaty do 400-450
zł. Ułatwiłoby to organizację zjazdów przez Samorządy, które się tego podjęły.
Tomasz Zając powiedział, że musiałby skonsultować to z Zarządem.
Łukasz Słończewski (UKSW) powiedział, że za kadencji Tomasza Tokarskiego (KUL)
po każdym zjeździe było udostępniane sprawozdanie finansowe ze zjazdu, dobrze by było
wrócić do tej praktyki, ponieważ ułatwi to innym samorządom organizację przyszłych zjazdów.
Joanna Paździor powiedziała, że udostępni takie sprawozdanie.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący FUniP Wojciech Kiełbasiński zamknął posiedzenie.

