PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH
w dniu 18 marca 2017 roku w Toruniu

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 18 marca 2017 roku na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czynny udział w posiedzeniu Forum (z prawem głosu) wzięło 17 delegatów samorządów
studenckich zrzeszonych w Forum:
KUL – Tomasz Zarębski (na podstawie upoważnienia);
UAM – Dominik Wysocki (na podstawie upoważnienia);
UG – Aleksandra Dzendrowska (na podstawie upoważnienia);
UJ – Sławomir Adamczyk (na podstawie upoważnienia);
UJK – Katarzyna Ostrowska (Przewodnicząca)
UKSW – Marek Konieczny (na podstawie upoważnienia);
UŁ – Adrian Pałka (Przewodniczący)
UMK – Wojciech Kiełbasiński (na podstawie upoważnienia);
UO – Michał Karbowiak (na podstawie upoważnienia)
UR – Piotr Moroch (p.o. Przewodniczącego);
US – Magdalena Koziara (Przewodnicząca);
UŚ – Katarzyna Topolska (Przewodnicząca);
UW – Julia Sobolewska (Przewodnicząca)
UwB – Przemysław Brzozowski (na podstawie upoważnienia);
UWM – Arkadiusz Stępień-Miernikowski (na podstawie upoważnienia)
UWr – Patryk Korolko (na podstawie upoważninenia);
UZ – Patrycja Urbaniak (Przewodnicząca).

Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich:
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Stefana
Wyszyńskiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

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

1. Anna Zajko (UG)
2. Paweł Piasecki (UG)
3. Tomasz Neumann (UG)
4. Klaudia Maślak (UAM)
5. Mateusz Skorupiński (UAM)
6. Bartłomiej Mrozek (KUL)
7. Magdalena Pawłowska (KUL)
8. Sylwia Słoniec (UR)
9. Joanna Paździor (UR)
10. Kamila Sikorska (UR)
11. Sonia Zemczak (UŚ)
12. Sylwia Wyka (UJ)
13. Przemysław Piech (UWM)
14. Anna Tarasewicz (UWM)
15. Natalia Ciećwierz (UWr)
16. Jolanta Kajfasz (UJ)
17. Maciej Sawczuk (UKSW)
18. Marcin Pezda (UKW)
19. Małgorzata Smyk (UZ)
20. Beata Mucha (UZ)
21. Diana Bąbel (UZ)
22. Mateusz Gąsowski (UwB)
23. Przemysław Zieliński (UJK)
24. Wiktoria Toporek (UJK)
25. Tomasz Rojek (UO)
26. Adam Krzymiński (UW)
27. Anna Smaruj (UW)
28. Tomasz Zając (UW)
29. Marcin Ciechanowicz (UW)

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca FUniP Patrycja Urbaniak otworzyła posiedzenie oraz przywitała 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 jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Obecnych

17

Głosów ZA

17

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

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

17

Głosów ZA

17

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Komunikaty Przewodniczącej:

4.

•

Patrycja Urbaniak poinformowała o odbytych spotkaniach nowego Prezydium oraz

przedstawiła podziałał obowiązków:
- Wiceprzewodniczący Sławomir Adamek (UJ) – promocja oraz zmiana identyfikacji
wizualnej Forum,
- Wiceprzewodniczący Tomasz Zarębski (KUL) - sprawy prawne,
- Wiceprzewodniczący Rafał Bargowski (UKW) - projekty oraz akcja UWAS,
-

Sekretarz Katarzyna Topolska (UŚ) - protokoły z posiedzeń, koordynacja Zjazdów,

aktualizacja bazy kontaktowej do samorządów.
Sprawozdanie z posiedzeń Rady Studentów Parlamentu Studentów RP

5.

Przewodnicząca Patrycja Urbaniak poinformowała o ostatnim posiedzeniu Rady Studentów
Parlamentu Studentów RP, które odbyło się w Katowicach w dniach 11-12 lutego. Na posiedzeniu
Rady Studentów poruszono problem sytuacji finansowej PSRP oraz powołano studencki zespół
ds. założeń do Ustawy 2.0. Reprezentantami z ramienia FUniP zostali Wojciech Kiełbasiński (UMK)
oraz Tomasz Zarębski (KUL). Na posiedzeniu Rady Studentów omówiono również kwestię
organizacji XXIII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP, której termin wyznaczono
na 21-23 kwietnia w Kościelisku.
Patrycja Urbaniak poinformowała o wyborze nowego rzecznika praw studenta podczas
III Posiedzenia Rady Studentów w Toruniu.

Informacje od Przewodniczącego PSRP od Tomasza Tokarskiego.

6.

Przewodniczący PSRP Tomasz Tokarski powitał wszystkich oraz podziękował za możliwość
uczestnictwa w posiedzeniu FUniP.


Tomasz Tokarski przedstawił obecną niekorzystną sytuację finansową PSRP oraz problem
niekompletnej dokumentacji otrzymanej od poprzednich władz PSRP. Przewodniczący

PSRP poinformował o złożeniu sprawozdania finansowego do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz o otrzymanych uwagach względem sprawozdania.


Tomasz Tokarski zwrócił uwagę na braki w rozliczeniach dofinansowanych projektów
tj. Świadomy student. Projekt nie został zrealizowany i rozliczony do końca grudnia 2016
roku, co wiąże się ze zwrotem przyznanych środków.



Tomasz Tokarski poinformował o wierzycielach domagających się spłacenia długów w
wysokości 130 tyś zł. Rozpoczęto windykację uczelni co pozwoliło na spłacenie części
wymaganych należności oraz podjęto próby odzyskiwania środków od partnerów (Microsoft
oraz dwie współpracujące agencje).



Tomasz Tokarski przedstawił działania bieżące PSRP tj. konsultacje studenckie dotyczące
projektu i założeń do Ustawy 2.0, powołanie studenckiego zespołu ds. Ustawy 2.0
zajmującego się opracowaniem postulatów studenckich.



Tomasz Tokarski poinformował o zbliżającej się XXIII Krajowej Konferencji PSRP
(21-23 kwietnia, Kościelisko), gdzie zostaną przestawione założenia postulatów studenckich
dotyczące Ustawy 2.0.



Tomasz Tokarski wystosował prośbę/apel do Samorządów Studenckich aby wypełnili
ankietę dotyczącą szkoleń na Krajowej Konferencji PSRP, tak aby podczas konferencji
zapewnić lepszą ofertę szkoleń dla samorządowców.
Sprawozdanie z posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

7.

Patrycja Urbaniak poinformowała o ostatnim plenarnym posiedzeniu KRUP, które odbyło
się 9-10 marca w Warszawie. Na posiedzeniu przedstawiono trzy projekty Ustawy o Szkolnictwie
Wyższym przez prof. Marka Górskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się wystąpienie
sekretarza stanu w MNiSW prof. Aleksandra Bobko, omówiono rolę klasycznych uniwersytetów
i uniwersytetów regionalnych oraz Patrycja Urbaniak przedstawiła prezentację komisji branżowej
FUniP i plan na kadencję 2017-2018.
Sprawy bieżące:

8.


Patrycja Urbaniak poinformowała, że ze względu na nieprzelanie środków FUniP na
Uniwersytet Jagielloński prezydium nie może przedstawić prowizorium budżetowego. Na
posiedzeniu KRUP zaproponowano, aby środki FUniP podążały za Przewodniczącym co
ułatwi kwestie rozliczania faktur.



Patrycja Urbaniak przedstawiła propozycję terminarza zjazdów, najbliższe zaproponowano

w kwietniu na Krajowej Konferencji PSRP, następne w czerwcu, październiku oraz
listopadzie. Zaproponowano pozostawienie tematyczności zjazdów oraz przedstawianie
prezentacji samorządu goszczącego podczas zjazdu.


Patrycja Urbaniak przestawiła plan usprawnienia komunikacji polegający na uaktualnieniu
bazy kontaktów, zwracając uwagę na niedochodzące maile do poszczególnych samorządów.
Sławomir Adamczyk przedstawił propozycje nowej identyfikacji wizualnej, która ma
zawierać logo w wersji kolorowej, negatywowej oraz czarno-białej, księgę znaków, papier
firmowy oraz inne materiały promocyjne tj. roll-up'y.



Przedstawiono kolejne propozycję logotypów przygotowanych przez grafika wraz
z omówieniem ideologii każdej z propozycji.

Rozpoczęto dyskusję dotyczącą przedstawionych propozycji:
Magdalena Koziara (US) zwróciła uwagę na brak profesjonalizmu grafik oraz poprosiła
o stworzenie nowych projektów. Zaproponowano zwrócenie się do kilku grafików aby porównać
logotypy oraz zaczerpnięcie opinii u innych komisji branżowych.
Julia Sobolewska (UW) zaproponowała stworzenie konkursu na grafiki i późniejszy wybór
najlepszej.
Magdalena Koziara (US)

zwróciła uwagę na powtarzający się skrót FUP w logotypach,

a nie FUNiP.
Michał Karbownik (UO) przychylił się do propozycji stworzenia konkursu i proponuje stworzenie
regulaminu określającego konkretne zasady rozstrzygnięcia konkursu.
Wojciech Michańcio (UWr) zwrócił uwagę, że konkurs nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu
na nieznajomość wewnętrznych potrzeb i struktur FUniP przez osoby spoza środowiska.
Sławomir Adamczyk (UJ) zwrócił uwagę, że po rozstrzygnięciu konkursu należy będzie się zwrócić
do grafika w celu stworzenia księgi identyfikacji wizualnej co nie rozwiązuje problemu.
Julia Sobolewska (UW) zaproponowała stworzenie konkursu na sam pomysł logotypu, tak aby
wykorzystać to do stworzenia logotypu.

Wojciech Kiełbasiński (UMK) przychylił się do propozycji jednocześnie zwracając uwagę
na bezsensowność dyskusji i zaproponował kierowanie uwag bezpośrednio do Sławomira
Adamczyka.
Tomasz Tokarski (KUL) zwrócił uwagę, na symbolikę starego loga oraz jego rozpoznawalność,
zaproponował rewitalizację, a nie zmianę loga tak aby nie tracić rozpoznawalności.

10. Ustalenie miejsca i terminu kolejnego posiedzenia
Głosowanie jawne w sprawie wyboru miejsca i terminu następnego posiedzenia. Patrycja Urbaniak
zaproponowała aby następne posiedzenie FUniP odbyło się w Kościelisku podczas XXIII Krajowej
Konferencji PSRP w terminie 21-23 kwietnia 2017 roku.

Obecnych

17

Głosów ZA

16

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

1

Kolegium FUniP podjęło decyzję, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w Kościelisku w terminie
21-23 kwietnia 2017 roku.

10. Wolne wnioski


Patrycja Urbaniak podziękowała Adzie Kameli, Adriannie Czarneckiej, Wojciechowi
Kiełbasińskiemu oraz całemu samorządowi UMK za organizację posiedzeń Rady Studentów
oraz Forum Uniwersytetów Polskich



Dominik Wysocki (UAM) – zaproponował aby listopadowe posiedzenie FUniP odbyło się
w Poznaniu w połączeniu ze Studenckim Forum Jakości, zaproponowane terminy to 17-19
listopada bądź 24-26 listopada, jednocześnie Magdalena Koziara (US) zwróciła uwagę na
odbywającą się w terminie 17-19 listopada Radę Studentów co wyklucza posiedzenie FUniP
w tym terminie.



Wojciech Michańcio (UWr) złożył wniosek aby posiedzenie czerwcowe FUniP odbyło się
we Wrocławiu.

Głosowanie jawne w sprawie wyboru Wrocławia jako miejsca czerwcowego posiedzenia FUniP

Obecnych

17

Głosów ZA

17

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wojciech Kiełbasiński (UMK) sprawozdał prace zespołu ds. Ustawy 2.0; skład zespołu
został przegłosowany przez Radę Studentów oraz podzielono go na trzy podzespoły:
podzespół ds. ogólnych, prawno-socjalnych oraz dydaktyka jakość kształcenia.


Magdalena Koziara (US) zwróciła się z prośbą do prezydium i Przewodniczącej FUniP
aby w przyszłości więcej rozmawiać o sprawach dotyczących studentów i bliskim ich
spraw;



Tomasz Tokarski (KUL) zwrócił się z prośbą o przekazanie środków z zeszłego roku na
pokrycie kosztów związanych z opłatą za gadżety pamiątkowe oraz stronę www;



Marek Konieczny (UKSW) przychylił się do wniosku Magdaleny Koziary i zwrócił uwagę,
iż na posiedzeniu podczas XXII Krajowej Konferencji nie będzie czasu na poruszanie
problemów dotyczących Ustawy 2.0 dlatego zaproponował przeniesienie dyskusji na forum
elektroniczne.



Michał Karbownik (UO) przychylił się do opinii o braku wymiany doświadczeń i dyskusji
podczas zjazdów FUniP, zaproponował stworzenie paneli dyskusyjnych na zjazdach zamiast
szkoleń.

11. Zamknięcie posiedzenia
Przewodnicząca FUniP Patrycja Urbaniak zamknęła posiedzenie.

