PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH
w dniu 28 października 2017 roku w Bydgoszczy
Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 28 października 2017 roku na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Czynny udział w posiedzeniu Forum (z prawem głosu) wzięło 14 delegatów samorządów
studenckich zrzeszonych w Forum:

KUL – Tomasz Zarębski (na podstawie upoważnienia);
UAM – Mateusz Skorupiński (na podstawie upoważnienia);
UG – Aleksandra Dzendrowska (na podstawie upoważnienia);
UJ – Mateusz Szczepa Torba(na podstawie upoważnienia);
UJK – Katarzyna Ostrowska (Przewodnicząca)
UKSW – Marek Konieczny (na podstawie upoważnienia);
UKW – Rafał Bagrowski (Przewodniczący);
UMK – Ada Kamela (Przewodnicząca);
UO – Michał Karbowiak (na podstawie upoważnienia);
US – Magdalena Koziara (Przewodnicząca);
UŚ – Katarzyna Topolska (Przewodnicząca);
UW – Tomasz Zając (na podstawie upoważnienia)
UwB – Wojciech Skrodzki (na podstawie upoważnienia);
UZ – Patrycja Urbaniak (Przewodnicząca).
Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich:
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w
Olsztynie, Uniwersytet Wrocławski.
Ponadto w posiedzeniu FUniP z głosem doradczym uczestniczyli pozostali przedstawiciele
samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP:

1. Maciej Mrowiec (UŚ)
2. Dawid Charkiewicz (UwB)
3. Diana Bąbel (UZ)
4. Dominika Masionek (UZ)
5. Krzysztof Wall (UJ)
6. Wojciech Kiełbasiński (UMK)
7. Wojciech Sarnacki (UKW)
8. Natalia Borys (UO)
9. Patrycja Krawczyk (UAM)
10. Wojciech Kuciński (UAM)
11. Antoni Domań (KUL)
12. Maciej Rewucki (UAM)
13. Aleksandra Strońska (US)

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. Z posiedzenia usunięto pkt. 7 tj. „Sprawozdanie z posiedzenia
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Katowicach” oraz wprowadzenie w zamian
punktu „Informacja od Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych”.
Głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Obecnych

13

Głosów ZA

13

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
(jednogłośnie)

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

13

Głosów ZA

12

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
(jednogłośnie)

1

4.

Komunikaty Przewodniczącej:
•

Patrycja Urbaniak podziękowała delegatom za udział i dyskusję podczas Rady Pokoju

•

Patrycja Urbaniak w imieniu Prezydium pogratulowała Tomaszowi Zarębskiego wyboru w
skład Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP oraz wszystkich członkom FUniP,
którzy zostali wybrani na studenckich ekspertów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

•

Patrycja Urbaniak poinformowała o terminie odbywającej się Gali ProJuvenes

oraz zachęciła do zgłaszania się uniwersytetów zrzeszonych w FUniP oraz wspieraniu
inicjatyw Forum w głosowaniu.
5.

Komunikaty od przedstawiciela PSRP

Członek Rady Wykonawczej PSRP Tomasz Zarębski w imieniu Przewodniczącego PSRP Tomasza
Tokarskiego poinformował o bieżących działaniach Parlamentu:
•

Konferencja Ekspertów Praw Studenta w Warszawie (24-24 sierpnia)

•

Narodowy Kongres Nauki w Kraków (19-20 września) z prezentacją projektu Ustawy 2.0,
gdzie przedstawiciele PSRP brali czynny udział w panelach dyskusyjnych

•

wydanie opinii PSRP do projektu tzw. Ustawy 2.0

•

spotkania przedstawicieli PSRP z posłami klubów parlamentarnych będącymi członkami
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

•

powołanie Michała Klimczyka (Politechnika Rzeszowska) jako Pełnomocnika PSRP ds.
Opracowania Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia, Tomasz Zarębski skierował prośbę do
członków forum o rozpowszechnianie ankiet stworzonych w tym temacie

Tomasz Zarębski poinformował o najbliższych działaniach PSRP tj.:
•

XXIV Kongres Przewodniczących Samorządów Studenckich oraz Gala ProJuvenes w
Warszawie (24-26 listopada br.)

Tomasz Zając (UW) zadał pytanie odnośnie dostępności ankiet, Tomasz Zarębski poinformował, że
będą one rozesłane drogą elektroniczną.
6. Sprawozdanie z posiedzenia VII i VIII Rady Studentów Parlamentu Studentów RP
Patrycja Urbaniak udzieliła głosu Katarzynie Topolskiej, która reprezentowała Forum na VII i VIII
posiedzeniu Rady Studentów w Krakowie oraz w Łodzi. Katarzyna Topolska przedstawiła
najważniejsze problemy omawiane podczas posiedzeń.
VII Posiedzenie Rady Studentów, 16 września Kraków:
•

zmiana terminu Konwentu Przewodniczących na 24-26 listopada

•

wybór Adrianny Czarneckiej na przedstawiciela do Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej

•

wybór Pawła Adamca na Koordynatora ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji
Akredytacyjnej

•

wybór Agnieszki Kowalczyk na Zastępcę Koordynatora ekspertów studenckich przy
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

•

omówienie projektu Ustawy 2.0 oraz formułowanie uwag PSRP

VIII Posiedzenie Rady Studentów, 7 października Łódź:
•

informacja o poprawiającej się sytuacji finansowanej Parlamentu Studentów od Tomasza
Tokarskiego

•

dyskusja nad studenckimi uwagami do projektu Ustawy 2.0 przygotowanymi przez
Parlament Studentów

•

omówienie szczegółów organizacyjnych Konwentu Przewodniczących oraz Gali ProJuvenes

7. Informacja od Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
Patrycja Urbaniak udzieliła głosu Pełnomocnikowi PSRP ds. osób niepełnosprawnych
Wojciechowi Sarnackiemu, który przedstawił uwagi do projektu Ustawy 2.0 z perspektywy
pełnionej funkcji. Wojciech Sarnacki podzielił opinie Przewodniczącej Komisji ds. Wyrównywania
Szans Edukacyjnych prof. Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dot.
uszczegółowienia finansowego przekazywania części dotacji ministerialnej na zakup środków
trwałych (tj. podjazdy i platformy) dla osób niepełnosprawnych.
8. Podsumowanie akcji „UWAS”
Z powodu nieobecności Rafała Bagrowskiego przeniesiono „Podsumowanie akcji „UWAS” jako
punkt 12.
9. Podsumowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego Uniwerek Camp 2017 w Gdańsku
Patrycja Urbaniak podziękowała Uniwersytetowi Gdańskiemu za organizację wyjazdu oraz
udzieliła głosu Koordynatorowi „Uniwerek Camp” Tomaszowi Zarębskiemu, który przedstawił
działania podjęte na wyjeździe tj.:
•

odbyte szkolenia podczas Zjazdu:
➢ „Udział studentów w wewnętrznych systemach zapewniania jakości kształcenia”,
prowadzący: Tomasz Kocoł,
➢ „Podstawy prawne funkcjonowania samorządu studenckiego a Ustawa 2.0”,

prowadzący: mec. Marcin Chałupka
➢ „Budowanie wizerunku Samorządu Studenckiego”, prowadzący: Łukasz Rusajczyk,
atrakcje itp. Podziękował.
➢ „Student w systemie ubezpieczeń”, prowadzący: Mateusz Gabryel

•

spotkanie z przedstawicielami Władz Uniwersytetu Gdańskiego

•

fakultatywne wycieczki i zwiedzanie miasta

Magdalena Koziara (US) zawnioskowała o stworzenie ankiety ewaluacyjnej, Patrycja Urbaniak
poparła wniosek.

10. Logo FUniP
Patrycja Urbaniak poinformowała o ustaleniach względem logotypu wynikających z rozmów
podjętych podczas Rady Pokoju. Postanowiono zachować bieżące logo, jedynie je odświeżając
(stworzyć wersję wektorową i księgę identyfikacji wizualnej). Patrycja Urbaniak w imieniu
Prezydium przeprosiła za głosowanie elektroniczne i wynikające z niego zamieszanie.
Magdalena Koziara (US) podsumowała dyskusję z Rady Pokoju oraz poprosiła o zamknięcie
sprawy związanej z logotypem.
Marek Konieczny (UKSW) wyjaśniając stanowisko Komisji Rewizyjnej zaznaczył, że skoro Forum
postanowiło jedynie „odświeżyć” obecny logotyp należy odrzucić uchwałę przyjętą w drodze
elektronicznej ponieważ zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte nowe logo.
Głosowanie za uchyleniem decyzji Kolegium ws. Loga
Obecnych

13

Głosów ZA

13

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
(jednogłośnie)

0

Michał Karbowiak (UO) zawnioskował o powołanie koordynatora, który zajmie się pracami nad
logotypem, księgą znaków oraz księgą znaków i identyfikacji wizualnej Forum
Magdalena Koziara (US) wnosi aby na następnym posiedzeniu jedynie przegłosować nowe projekty

po ówczesnym zapoznaniu się.
Tomasz Zając (UW) zgłosił chęć przesłania systemu identyfikacji wizualnej Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego.
Patrycja Urbaniak zamknęła dyskusję dotyczącą loga i poinformowała o przeniesieniu jej wyłącznie
na drogę elektroniczną.
11. Gala Laurów Uniwersyteckich
Patrycja Urbaniak poinformowała o podjętych działaniach względem Gali oraz zaproponowała
powołanie zespołu roboczego ds. organizacji Gali otwierając dyskusję:
Magdalena Koziara (US) zgłosiła Aleksandrę Strojańską (US) jako osobę chcącą się zaangażować
w działania zespołu.
Michał Karbowiak (UO) zgłosił Uniwersytet Opolski jako miejsce organizacji Gali wraz z
następnym Zjazdem FUniP.
Tomasz Zając (UW) zawnioskował aby w zespole znalazła się osoba, która zajmie się stworzeniem
regulaminu Gali.
Ada Kamela (UMK) zgłosiła Wojciecha Kiełbasińskiego (UMK) jako osobę chcącą się włączyć w
prace zespołu.
Marek Konieczny (UKSW) zgłosił chęć stworzenie regulaminu Gali.
Koordynatorem Gali Laurów Uniwersyteckich została Patrycja Urbaniak.
12. Posumowanie akcji „UWAS”
Do posiedzenia dołączył Rafał Bagrowski, liczba delegatów zwiększyła się do 14.
Rafał Bagrowski omówił szczegóły akcji UWAS oraz podziękował wszystkim uczelniom, które
wyraziły chęć udziału w akcji – brało w niej udział 14 uniwersytetów. Wymienił z nazwiska
wszystkich koordynatorów, którzy brali udział w akcji oraz im podziękował. Przedstawił dokument
podziękowania dla kierowników Domów Studenckich.
Rafał Bagrowski przeprosił Magdalenę Koziarę (US) za brak pojawienia się oferty Uniwersytetu

Szczecińskiego na stronie internetowej.

13. Ustalenie miejsca i terminu kolejnego posiedzenia
Mateusz Skorupiński (UAM) zaprosił na Studenckie Forum Jakości oraz zaproponował połączenie
wydarzenia z następnym posiedzeniem w terminie 17-19 listopada. Marek Konieczny (UKSW)
zwrócił uwagę, że w terminie 24-26 listopada odbywa się Konwent Przewodniczących wraz z Galą
ProJuvenes zaznaczając, że jest to zbyt bliski termin wydarzeń.
Otwarto dyskusję nad sensem organizowania posiedzenia w terminie 17-19 listopada, pojawia się
propozycja zorganizowania spotkania grupy projektowej w tym terminie zamiast posiedzenia.
Głosowanie jawne w sprawie wyboru

miejsca i terminu następnego posiedzenia.

Zjazd Sprawozdawczo- wyborczy w Opolu w drugiej połowie stycznia.
Obecnych

14

Głosów ZA

14

Głosów PRZECIW

0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała przeszła jednogłośnie.

0

14. Wolne wnioski
Patrycja Urbaniak wyjaśniła sprawę związaną z odejściem z Prezydium Sławomira Adamczyka z
powodu wygaśnięcia delegatury do FUniP.
Magdalena Koziara (US) zapytała o brak przedstawiciela na Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich w Katowicach. Patrycja Urbaniak przeprosiła za zaistniałą sytuację oraz wyjaśniła, że
wynikało to z innych wcześniejszych zobowiązań w tym terminie. Magdalena Koziara poprosiła
aby zwrócić większą uwagę na widoczność FUniPu oraz dbać o istotne sprawy.
Tomasz Zarębski (KUL) odnosząc się do problemu widoczności FUniP poruszył kwestię dotyczącą
zgłaszania uwag do projektu Ustawy 2.0. Parlament Studentów RP zwrócił się do komisji
branżowych z prośbą o przesłanie swoich założeń i komentarzy, przy czym z Forum jedynie dwie
osoby zgłosiły swoje uwagi do projektu ustawy.
Mateusz Skorupiński (UAM) – zawnioskował aby spotkania robocze weszły na stałe do programu

Zjazdów oraz aby wrócić do prezentacji Samorządów.
Patrycja Urbaniak przychyliła się do wniosku Dominika, ustalono że na następnych zjeździe
zaprezentują się Samorządy Studenckie Uniwersytetu Wrocławskiego, Opolskiego oraz Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Mateusz Skorupiński (UaM) zaprosił do udziału Studenckim Forum Jakości odbywającego się w
Gnieźnie w terminie 17-19 listopada 2017 roku.
Aleksandra Dzendrowska (UG) zawnioskowała o zrobienie wspólnego zdjęcia po zakończeniu
posiedzenia.
Patrycja Urbaniak podziękowała Rafałowi Bagrowskiemu (UKW) za organizację zjazdu oraz
gościnę.
14. Zamknięcie posiedzenia
Przewodnicząca FUniP Patrycja Urbaniak zamknęła posiedzenie.

