PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH
w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Kościelisku
Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 roku na
XXIII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP w Kościelisku.
Czynny udział w posiedzeniu Forum (z prawem głosu) wzięło 16 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 – Ada Kamela (Przewodnicząca)
UR – Piotr Moroch (p.o. Przewodniczącego);
US – Magdalena Koziara (Przewodnicząca);
UŚ – Katarzyna Topolska (Przewodnicząca);
UW – Julia Sobolewska (Przewodnicząca)
UwB – Maciej Łukaszewicz (Przewodniczący);
UWM – Martyna Witulska (na podstawie upoważnienia)
UWr – Wojciech Michańcio (Przewodniczący);
UZ – Patrycja Urbaniak (Przewodnicząca).
Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich:
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

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

1. Łukasz Ubych (US)
2. Maria Radzimska (UKW)
3. Paulina Jurczyńska (US)
4. Zuzanna Bokiniec (UKW)
5. Tomasz Zając (UW)
6. Adam Piekarczyk (UJ)
7. Aleksandra Pawłowska (UJ)
8. Patrycja Piłat (UJ)
9. Karolina Kastelik (UJ)
10. Emilia Wilgucka (UJ)
11. Sylwia Wyka (UJ)
12. Jolanta Kajfasz (UJ)
13. Jagoda Białota (UW)
14. Anna Smaruj (UW)
15. Mateusz Ratyński (UW)
16. Marcin Pezda (UKW)
17. Maciej Mrowiec (UŚ)
18. Klaudia Cichońska (UKSW)
19. Karolina Błaszczyk (UKSW)
20. Małgorzata Smyk (UZ)
21. Wojciech Kiełbasiński (UMK)
22. Konrad Latoch (UKSW)
23. Anna Górka (UKSW)
24. Wojciech Żak (UWM)
25. Joanna Paździor (UR)
26. Marta Łukasik (UR)
27. Wojciech Skrodzki (UwB)
28. Przemysław Brzozowski (UwB)
29. Emilia Toporek (UJK)
30. Mateusz Witek (UŚ)
31. Paweł Piasecki (UG)

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
Głosów ZA
Głosów PRZECIW
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

16
16
0
0

Kolegium jednogłośnie przyjęło porządek obrad.
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
Głosów ZA
Głosów PRZECIW
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

16
15
0
1

Protokół przyjęto zwykłą większością głosów.
4.

Komunikaty Przewodniczącej:


Patrycja Urbaniak usprawiedliwiła nieobecność członka prezydium Rafała Bagrowskiego
z powodu poważnych problemów zdrowotnych.



Patrycja Urbaniak poinformowała o spotkaniu prezydium w dniu 21 kwietnia br., na którym
omówiono porządek obrad oraz preliminarz budżetowy.



Patrycja Urbaniak poinformowała o braku punktu dotyczącego akcji UWAS w planie
posiedzenia z powodu nieobecności Rafała Bagrowskiego. Delegatów poproszono

o wstępną deklarację chęci udziału w akcji, Marek Konieczny (UKSW) poinformował
o braku możliwości uczestnictwa jego uczelni, pozostałe uczelnie poproszono o deklarację
do końca miesiąca. Magdalena Koziara (US) poprosiła o przesłanie pakietu informacji
w formie elektronicznej, tak aby wszystkie uczelnie mogły się określić co do uczestnictwa.
Julia Sobolewska (UW) poprosiła o wgląd do podsumowania z zeszłego roku.


Patrycja Urbaniak poinformowała o wynikach głosowania obiegowego w sprawie przyjęcia
Opinii FUniP dot. Ustawy 2.0:

Głosowanie obiegowe w sprawie przyjęcia Opinii FUniP dotyczącej Ustawy 2.0
Wzięło udział
Głosów ZA
Głosów PRZECIW
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
5.

20
11
3
6

Finanse Forum

Przewodnicząca Patrycja Urbaniak poinformowała o obecnych finansach FUniP wynoszących
12 079,31 zł. oraz o przelanych środkach na Uniwersytet Jagieloński. Patrycja Urbaniak przestawiła
prowizorium budżetowe FUniP na kadencję 2017-2018 opiewające na kwotę 52 079,31 złotych,
gdzie omówiono poszczególne wydatki forum, zwracając uwagę na każdą pozycję. Adrian Pałka
(UŁ) zwrócił uwagę na błąd kalkulacyjny w podsumowaniu.
Cel wydatkowania
Koszt brutto (w złotych)
Hosting stron internetowych Forum i
3000
projektów, promocja
Zmiana identyfikacji
5000
Gadżety pamiątkowe dla członków Forum 12000
Honoraria dla prelegentów i szkoleniowców 5000
Opłaty konferencyjne i delegacje służbowe 2000
KR
Kompleksowa organizacja Gali Laurów
20000
Uniwersyteckich:
- wykonanie statuetek
- prowadzenie przez konferansjera
- występy artystyczne
- oświetlenie i nagłośnienie
- obsługa techniczna
- kompozycje kwiatowe
- zabezpieczenie ochroniarskie i medyczne
- catering
Rezerwa
5079,31
Razem 52 079,31 złotych

6.

Opinia dot. Założeń do Ustawy 2.0 dla KRUP

Patrycja Urbaniak poinformowała o działaniach Prezydium względem projektu Ustawy 2.0,
założono stworzenie wspólnej opinii i wypracowania postulatów dla KRUPu. Proponowana opinia
forum ma powstać do 22 maja. Patrycja Urbaniak zaproponowała powołanie zespołu do spraw
opracowania założeń dla KRUP oraz poprosiła Przewodniczących chcących uczestniczyć w pracach
o zgłoszenie się do Tomasza Zarębskiego (KUL).
Wiceprzewodniczący Tomasz Zarębski omówił plan pracy komisji oraz przedstawił proponowany
harmonogram pracy. Tomasz Zarębski zasugerował aby postulaty tworzyć na bieżąco oraz podzielić
na bloki: zagadnienia ogólne, zagadnienia związane z kwestią pomocy materialnej, zagadnienia
związane z dydaktyką jakością kształcenia.
Otworzono dyskusję, w której nikt nie zabrał głosu. Patrycja Urbaniak zwróciła uwagę na istotę
problemu i poprosiła o włączenie się w działania pracy nad opinią dot. Ustawy 2.0.
Magdalena Koziara (US) – zwróciła uwagę, że nie można oczekiwać w tym momencie dyskusji nt.
Ustawy 2.0 ponieważ jest to zbyt obszerny temat, a ilość czasu jest niewystarczająca.
Ada Kamela (UMK) – zaproponowała przeniesienie dyskusji na drogę elektroniczną.
Julia Sobolewska (UW) – zaproponowała ustalenie jakiś zasad, ram, na czym mamy się skupić.
Aleksandra Dzendrowska (UG) – zadała pytanie dotyczące kryteriów wyboru członka omawianego
zespołu oraz sposobu obradowania.
Tomasz Zarębski (KUL) – poinformował o dobrowolności uczestnictwa w zespole i braku selekcji
przy wyborze członków zespołu oraz o elektronicznym sposobie obradowania. Tomasz Zarębski
zapytał czy są osoby, które chcą być w omawianym zespole, zgłosiły się dwie osoby: Julia
Sobolewska (UW), Paweł Piasecki (UG).
Przewodnicząca Patrycja Urbaniak zamknęła dyskusję dotyczącą tego punktu.
7.

Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia

Wojciech Michańcio (UWr) zaproponował dwa terminy następnego posiedzenia: 9-11 czerwca bądź
16-18 czerwca.
Głosowanie w sprawie przyjęcia terminu następnego posiedzenia.

Obecnych
Głosów ZA
Głosów PRZECIW
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

16
9
1
6

Kolegium FUniP podjęło decyzję, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w terminie 9 – 11 czerwca
2017 roku.

8.

Wolne wnioski

Wojciech Michańcio (UWr) zwrócił uwagę na marazm w FUniP, brak inicjatywy, brak świeżości
i innowacji. Wystosował prośbę do Prezydium, aby wprowadzić projekty z Samorządami
Studenckimi tak, aby myśleć progresowo i zacząć działać. Wojciech Michańcio zwrócił uwagę,
iż FUniP jest silną komisją branżową PSRP, która może coś zmienić na arenie Polski ale tego nie
robi. Patrycja Urbaniak przyjęła uwagę i obiecała analizę sytuacji.
Aleksandra Dzendrowska (UG) zadała pytanie o wakacyjny zjazd „Uniwerek Camp”,
który w zeszłym roku odbył się w Gdańsku, wnosi o określenie miejsca i terminu.
Patrycja Urbaniak potwierdziła chęć realizacji wyjazdu również w tym roku oraz poprosiła
o zgłoszenia chętnych uczelni.
Katarzyna Topolska (UŚ) zaprosiła na Uniwersytet Śląski do Cieszyńskiego campusu.
Marek Koniczny (UKSW) – przychyla się do zdania Wojciecha Michańcia i zwraca uwagę, że jest
to problem nie tylko Prezydium, a całego Forum.
Wojciech Michańcio (UWr) zaproponował, aby zaprosić kogoś z zewnątrz tak, aby mógł świeżo
spojrzeć na nasz problem i zauważyć rzeczy, których sami nie zauważamy.
Przewodnicząca Patrycja Urbaniak poinformowała o założeniu grupy na facebook'u, która ułatwi
komunikację między delegatami.
Wojciech Michańcio (UWr) zaproponował, aby wrócić do prezentacji Samorządów Studenckich
podczas zjazdów.

Patrycja Urbaniak przychyliła się do wniosku oraz poprosiła, aby więcej niż jeden Samorząd mógł
się zaprezentować podczas zjazdu.
9.

Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca FUniP Patrycja Urbaniak zamknęła posiedzenie.

