
PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH

w dniu 10 czerwca 2017 roku we Wrocławiu

Posiedzenie  Forum  Uniwersytetów  Polskich  odbyło  się  w  dniu  10  czerwca  2017  roku
na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Czynny  udział  w  posiedzeniu  Forum  (z  prawem  głosu)  wzięło  12  delegatów  samorządów

studenckich zrzeszonych w Forum:

UAM – Mateusz Skorupiński

UG – Aleksandra Dzendrowska (na podstawie upoważnienia)

UJ – Sławomir Adamczyk (na podstawie upoważnienia)

UJK – Beata Mucha (na podstawie upoważnienia)

UKW – Rafał Bagrowski (Przewodniczący)

UMK – Ada Kamela (Przewodnicząca)

UO – Michał Karbowiak (na podstawie upoważnienia)

US – Adrianna Czarnecka (na podstawie upoważnienia)

UŚ – Katarzyna Topolska (Przewodnicząca)

UW – Tomasz Zając (na podstawie upoważnienia)

UWr – Wojciech Michańcio (Przewodniczący);

UZ – Patrycja Urbaniak (Przewodnicząca).

Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich:

Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła  II,  Uniwersytet  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  

w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet

Rzeszowski,  Uniwersytet  w  Białymstoku,  Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  w  Olsztynie,

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto w posiedzeniu FUniP z głosem doradczym uczestniczyli pozostali przedstawiciele

Samorządów Studenckich zrzeszonych w FUniP:

1. Sara Zemczk (UŚ)

2. Maciej Mrowiec (UŚ)

3. Aleksandra Laskowska (UAM)

4. Jagoda Białota (UW)

5. Patrycja Piłat (UJ)



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. Wprowadzono dodatkowy punkt „Komunikaty od Przewodniczącego

PSRP Tomasza Tokarskiego”, jako punkt 5.

Głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Obecnych 12
Głosów ZA 12
Głosów PRZECIW 0
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłosnie.

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 12
Głosów ZA 11
Głosów PRZECIW 0
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty większością głosów.

4. Komunikaty Przewodniczącej:

• Patrycja  Urbaniak  poinformowała  o terminie przesyłania uwag komisji  branżowych dot.

studenckich założeń do Ustawy 2.0

• Patrycja  Urbaniak poinformowała o zaproszeniu od Sławomira Olejnika dla  FUniP jako

partnera podczas konferencji INNOSHARE



5. Komunikaty od Przewodniczącego PSRP Tomasza Tokarskiego”

Przewodniczący PSRP Tomasz Tokarski:

• poinformował  o  sytuacji  finansowej  PSRP,  w  tym  o  postępie  w  spłacaniu  zaległych

należności,  uzyskanej  dotacji  podmiotowej  (w  kwocie  ok.  245  tys.)  oraz  o  rozliczeniu

projektu „Świadomy student”. Ponadto dodał, że w najbliższym czasie Komisja Rewizyjna

dokona kontroli bieżących wydatków.

• Ustawa  2.0  –  omówienie  działań  podejmowanych  przez  PSRP  mających  na  celu

wypracowania zdania środowiska studenckiego:

◦ odbyły się dwie konferencje - na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz

na Politechnice Wrocławskiej gdzie miejsce miała szeroka dyskusja na temat Ustawy

2.0.

◦ Wystąpienie oraz dyskusja z Wicepremierem Jarosławem Gowinem podczas Krajowej

Konferencji PSRP

◦ stworzono studencki projekt założeń ds. Ustawy 2.0

6.   Sprawozdanie  z  posiedzenia  Rady  Studentów  Parlamentu  Studentów  RP

Patrycja  Urbaniak  udzieliła  głosu  Rafałowi  Bagrowskiemu,  który  reprezentował  Forum

na  V posiedzeniu  Rady  Studentów  w  dniach  19-21  maja  br.  w  Warszawie.  Rafał  Bagrowski

przedstawił  najważniejsze  problemy  omawiane  podczas  posiedzenia  tj.:  omówienie  sytuacji

finansowej PSRP, podsumowanie Krajowej Konferencji w Kościelisku oraz prace nad studenckimi

założeniami ds. Ustawy 2.0

7.  Sprawozdanie z posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Patrycja  Urbaniak  udzieliła  głosu  Rafałowi  Bagrowskiemu,  który  reprezentował  Forum na  XII

plenarnym  posiedzeniu  KRUP,  które  odbyło  się  w  terminie  9-11  czerwca  w  Bydgoszczy.

Na  posiedzeniu  podsumowano  prace  prowadzone  w  czasie  ostatnich  4  lat,  przedstawiono

sprawozdania  Komisji  KRUP  tj.:  Uniwersytecka  Komisja  Nauki,  Uniwersytecka  Komisja

Finansów, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna i Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji.

Przeprowadzono również dyskusję na temat rozpoczętej procedury przygotowania założeń nowej

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwalonej nowelizacji ustawy wprowadzającej jednolity



system  antyplagiatowy,  propozycji  zmian  w  zasadach  kategoryzacji  jednostek  naukowych

i problemach z finansowaniem szkolnictwa wyższego.

 

8. Uchwała ws. przyjęcia opinii FUniP do założeń KRUP

Głosowanie jawne w sprawie przyjęcia opinii FUniP do założeń KRUP:

Obecnych 12
Głosów ZA 11
Głosów PRZECIW 0
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1
Opinia FUniP do założeń KRUP została przyjęta większością głosów.

9. Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka

Rafał Bagrowski omówił szczegóły akcji  UWAS oraz podziękował wszystkim uczelniom, które

wyraziły chęć udziału w akcji. Przedstawił koncepcję wprowadzenia informatorów dla uczestników

oraz certyfikatów dla Uczelni biorących udział w akcji.

10. Uniwerek Camp

Patrycja  Urbaniak  poinformowała  o  dwóch  propozycjach  zorganizowania  Uniwerek  Campu

w Cieszynie (UŚ) oraz w Gdańsku (UG). Aleksandra Dzendrowska potwierdziła chęć organizacji

wyjazdu w Gdańsku. Patrycja Urbaniak poruszyła kwestie terminu wyjazdu oraz jego długości,

Mateusz  Witek  zasugerował  stworzenie  opcji  wyboru  pomiędzy  wersją  podstawową  (piątek-

niedziela) oraz rozszerzoną (czwartek-niedziela). Przyjęto termin wyjazdu 18-20 sierpnia br.

11. Identyfikacja wizualna

Patrycja  Urbaniak  oddała  głos  Sławomirowi  Adamskiemu,  który  przedstawił  nowe  propozycje

identyfikacji wizualnej Forum. Patrycja Urbaniak poinformowała, że w kwestii wyboru nowego

logotypu zostanie przeprowadzone głosowanie obiegowe.

Dodatkowo zaraz po posiedzeniu do uczestników zostanie rozesłane logo z prośbą o zgłaszanie

wszelkich uwag i propozycji.

12. Ustalenie miejsca i terminu kolejnego posiedzenia

Głosowanie jawne w sprawie wyboru miejsca i terminu następnego posiedzenia. Rafał Bagrowski

zaproponował,  aby  następne  posiedzenie  FUniP  odbyło  się  w  Bydgoszczy  na  Uniwersytecie

Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie października.

 



Obecnych 12
Głosów ZA 12
Głosów PRZECIW 0
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0

Miejsce następnego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

13. Wolne wnioski

Patrycja Piłat (UJ) podziękowała za wszystkie lata działalności w FUniP żegnając się z komisją

branżową.  Tomasz  Tokarski  podziękował  w  imieniu  wszystkich  za  współpracę  i  działalność

na rzecz Forum.

Patrycja  Urbaniak  podziękowała  Wojciechowi  Michańcio  oraz  całemu  samorządowi  UWr

za doskonałą organizację Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich.

Tomasz  Zając  (UW) wyraził  zaniepokojenie  i  zażenowanie  niską  frekwencją  oraz  aktywnością

członków Forum podczas szkoleń tym samym stwierdzając, że jest to temat do szerszej dyskusji

w środowisku.

14. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca FUniP Patrycja Urbaniak zamknęła posiedzenie.


