
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOLEGIUM  

FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH 

                                               w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Krynicy Zdrój 

 

 

 
Posiedzenie Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 21 kwietnia 2018 

roku o godzinie 17:30 Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego (aleja Nowotarskiego 2,  

33- 380 Krynica-Zdrój). 

 

Czynny udział w posiedzeniu Forum (z prawem głosu) wzięło 15 delegatów samorządów 

studenckich zrzeszonych w Forum: 

UAM – Wojciech Kuciński (Przewodniczący); 

UG – Joanna Paździor (na podstawie upoważnienia); 

UJ – Jakub Bakonyi (Przewodniczący); 

UJK – Katarzyna Ostrowska (Przewodnicząca) 

UKSW – Łukasz Słończewski (Przewodniczący); 

UKW – Adrian Kaczorowski (Przewodniczący); 

UMK – Wojciech Kiełbasiński (na podstawie upoważnienia); 

UO – Michał Karbowiak (na podstawie upoważnienia); 

US – Aleksandra Strońska (na podstawie upoważnienia); 

UŚ – Katarzyna Topolska (Przewodnicząca); 

UW – Tomasz Zając (na podstawie upoważnienia) 

UwB – Wojciech Skrodzki (Przewodniczący); 

UZ – Hanna Prosoł (na podstawie upoważnienia); 

UP- Mateusz Więcek (Przewodniczący); 

UWM- Krystian Filipek (Przewodniczący) 

 

 

Nieobecni byli delegaci następujących samorządów studenckich: Uniwersytet Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki. 



Ponadto w posiedzeniu FUniP z głosem doradczym uczestniczyli pozostali przedstawiciele 

samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP: 

1. Marcin Ciechanowicz (UW) 

2. Maciej Rewucki (UAM) 

3. Jakub Bator (UW) 

4. Adam Krzemiński (UW) 

5. Aleksandra Dzendrowska (UG) 

6. Magdalena Koziara (US) 

7. Katarzyna Skoczeń (UP) 

8. Marlena Laszewska (UwB) 

9. Diana Rudczuk (UwB) 

10. Tomasz Burewicz (UAM) 

11. Konrad Jabłoński (WSL) 

12. Aleksandra Laskowska (UAM) 

13. Aleksandra Gałka (UAM) 

14. Paweł Gralik (UKSW) 

15. Ewelina Łacna (UKSW) 

16. Paulina Seremak (UKSW) 

17. Anna Górka (UKSW) 

18. Przemysław Dudek ( UJ) 

19. Kamil Bernat (UJ) 

20. Michał Hap (UJ) 

21. Rafał Koziołek (UJ) 

22. Jessica Swoboda (UJ) 

23. Mateusz Torba (UJ) 

24. Krzystof Wall (UJ) 

25. Maciej Pischa (UO) 

26. Angelika Banach (UO) 

27. Monika Twardowski (UO) 



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. Do planu posiedzenia został dodany 

punkt „Przedstawienie informacji o działalności Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej”. 

 
Głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

 

Obecnych 15 

Głosów ZA 15 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

(jednogłośnie) 

 
 

3. NAWA (ref. Adrianna Czarnecka) 

 
 

Adrianna Czarnecka przedstawiła najważniejsze informacje o działalności Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej. Rozpoczęła się rekrutacja do niemal wszystkich programów 

prowadzonych przez NAWA oraz rekrutacja związana z ekspertami. NAWA została powołana 

w zeszłym roku. NAWA zajmuje się mobilnością długo i krótko okresową, skoncentrowaną na 

badaniach naukowych. NAWA nie zajmuje się wysyłaniem polskich studentów za granicę, 

lecz ściąganiem studentów zagranicznych do Polski. Uczelnie lub wydziały mogą ubiegać się 

o granty. W tej chwili otwarte są dwa programy studenckie, tj. Program Łukasiewicza i Program 

Banacha. Jeden program jest skierowany do studentów pochodzących ze wschodu, a drugi do 

studentów z całego świata. Kolejny program to Program Polonijny, czyli wszystkie osoby, które 

posiadają kartę Polaka, mogą ubiegać się o stypendium Polskiego Rządu ufundowane przez 

dyrektora NAWA. Następny program to Program Polskich Powrotów. Ten program skupia się 

na ściąganiu polskich naukowców do Polski. Jest do program priorytetowy dla NAWA. NAWA 

prowadzi także programy dotyczące promocji, z których mogą skorzystać Samorządy 

Studenckie w Polsce. 



4. 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 15 

Głosów ZA 15 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

(jednogłośnie) 

 
 

5. Informacja o przebiegu Posiedzenia Plenarnego Konferencji Rektorów 

Uniwersytetów Polskich w Łodzi (ref. Wojciech Kiełbasiński) 

 
W dniach 22-23.03 br. odbyło się posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów 

Uniwersytetów Polskich w murach Uniwersytetu Łódzkiego. Najważniejszym dla nas 

punktem było zatwierdzenie planu działalności i preliminarza budżetowego Forum 

Uniwersytetów Polskich w kadencji 2018/2019. Została zwiększona składka z 2 tysięcy 

złotych do 4 tysięcy złotych, w związku z tym budżet Forum Uniwersytetów Polskich 

wynosi 80 tysięcy złotych. Na posiedzeniu KRUP został poruszony temat Ustawy 2.0. 

Obecny na posiedzeniu wiceminister Piotr Muller, wskazał na to jak przebiegają pracę 

nad Ustawą, zgodnie z tym co mówił, Ustawa ma być podpisana niedługo i zacząć 

obowiązywać od 1 października 2018 r. Omówiono także kwestie finansowe. Istnieje 

potrzeba zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 

 
6. Informacja o aktualnym etapie prac nad Ustawą 2.0 (ref. Wojciech Kiełbasiński) 

 
 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. projekt Ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

wpłynął do sejmu. Kolejno, 13 kwietnia 2018 r., projekt skierowano do pierwszego 

czytania na posiedzeniu Sejmu. W tym momencie nie było jeszcze czytania, cały czas 

na to oczekujemy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Studentów PSRP przyjęte zostały 

uwagi PSRP do projektu ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

Przedstawiciele PSRP będą obecni na posiedzeniach komisji sejmowych. Wojciech 

Kiełbasiński w imieniu Tomasza Zarębskiego, który jest nieobecny, przedstawia  

uwagi 



PSRP do Ustawy. Przewodniczący FUniP zapewnił, że te uwagi zostaną wysłane do 

członków FUniP drogą mailową. 

Magdalena Koziara (US) powiedziała, że takie notatki powinny być przesyłane 

odpowiednio wcześnie, żeby móc się z nimi zapoznać i by możliwe było 

przeprowadzenie merytorycznej dyskusji. 

 
7. Przedstawienie preliminarza budżetowego Forum Uniwersytetów Polskich w 

kadencji 2018-2019 (ref. Wojciech Kiełbasiński) 

 
Preliminarz został wcześniej wysłany do członków FUniP drogą mailową. 

Przewodniczący FUniP przedstawia preliminarz budżetowy na rok 2018/2019: 

Rewitalizacja oraz hosting stron internetowych Forum i projektów: 

strona internetowa Forum Uniwersytetów Polskich, 

strona internetowa Uniwersyteckiej Wakacyjnej Akcji Studenckiej, 

strona internetowa Ogólnopolskiej Kampanii Antyplagiatowej „Nie kombinuj, 

studiuj!”. 

Proponowane koszty na ten cel to 3500 zł brutto 

Magdalena Koziara zadała pytanie, czy 3500 zł to adekwatna kwota do prowadzenia 

tych stron. Czy jesteśmy ją w stanie ewentualnie zmniejszyć lub zwiększyć, jeśli jest 

taka potrzeba. Zauważyła także, że bardzo istotne jest, by te strony funkcjonowały, 

zwłaszcza w czasie trwania Uniwersyteckiej Wakacyjnej Akcji Studenckiej. 

Wojciech Kiełbasiński zapewnił, że dopilnuje by w przeciwieństwie do ubiegłego roku 

ta strona działała poprawnie. 

Tomasz Zając (UW) zapytał, czy rozmawiamy o postawieniu tych stron na nowo, czy 

tylko ich rewitalizacji. Stwierdził też, że według niego jest to za mała kwota. 

Wojciech Kiełbasiński powiedział, że konsultował się w tej sprawie z Łukaszem 

Rusajczykiem z PSRP, i ten zapewnił go, że taka kwota wystarczy. 

Tomasz Burewicz (UAM) zapytał jakie zmiany miałyby zajść na stronach. 

Wojciech Kiełbasiński powiedział, że już zaszły zmiany m.in. na stronie głównej, strona 

UWAS musi zostać zaktualizowana. 

Tomasz Burewicz (UAM) stwierdził, że ta kwota jest za mała by postawić stronę od 

nowa, a na aktualizację strony jest za wysoka. 

Wojciech Skrodzki (UwB) powiedział, że akcja Uniwerek Camp również powinna 

posiadać stronę. 

Magdalena Koziara (US) zauważyła, że na ta akcję wystarczyłaby zakładka na stronie 

FUniP. 



Tomasz Burewicz (UAM) polecił, by sprawdzić statystyki wejść na stronę akcji UWAS, 

by się dowiedzieć, czy warto prowadzić cała stronę, czy i w tym przypadku nie 

wystarczyłaby również sama zakładka. 

Materiały informacyjno-promocyjne Forum oraz projektów: 

materiały promocyjne przygotowane w ramach, 

organizowanych przez Forum Uniwersytetów Polskich projektów, 

roll-up dla każdego Samorządu Studenckiego 

należącego do Forum Uniwersytetów Polskich, 

księga identyfikacji wizualnej Forum Uniwersytetów Polskich. 

Zakładana kwota w tym przypadku to 15 tys. zł brutto. 

Wojciech Kiełbasiński powiedział, że jakaś faktura na księgę identyfikacji wizualnej 

została wystawiona, jednak mimo starań nie może skontaktować się z Patrycją 

Urbaniak, dlatego poprosił przedstawicielkę Uniwersytetu Zielonogórskiego o to by 

skontaktować się z Patrycją Urbaniak by wysłała sprawozdanie finansowe, rozliczenie 

Forum Uniwersytetów Polskich oraz wskazała jakie kroki zostały poczynione w 

sprawie logotypu FUniP. 

Magdalena Koziara (US) zauważyła, że w takim razie nie wiemy czy wydaliśmy 

pieniądze. 

Wojciech Kiełbasiński sprostował, że ta faktura została opłacona. 

Tomasz Zając (UW) stwierdził, że w taki przypadku wydaliśmy pieniądze, ale nie 

wiemy na co. 

Wojciech Kiełbasiński poinformował, że skontaktowała się z nim osoba z UZ i 

przekazała mu informację, że pozostały jeszcze środki do dyspozycji z poprzedniej 

kadencji, prawdopodobnie będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać, jednak nie jest 

to oficjalna informacja z KRUP. Wojciech Kiełbasiński powiedział, że bluzy, które 

zostały rozdane na posiedzeniu w Opolu nie zostały jeszcze opłacone. 

 
Gadżety pamiątkowe dla członków Forum 

Kwota 6500 zł 

Honoraria dla prelegentów i szkoleniowców: 

wynagrodzenie dla prelegentów akcji „Bezpieczny Uniwersytet”, 

wynagrodzenia dla szkoleniowców podczas wyjazdu 

szkoleniowo-integracyjnego Uniwerek Camp. 

Kwota 20 000 zł 

Opłaty konferencyjne i delegacje służbowe 

Kwota 3000,00zł 

Kompleksowa organizacja Gali Laurów Uniwersyteckich: 



wykonanie statuetek, 

wynagrodzenie konferansjera, 

występy artystyczne, 

oświetlenie i nagłośnienie, 

obsługa techniczna, 

kompozycje kwiatowe, 

zabezpieczenie ochroniarskie i medyczne, 

catering. 

Kwota 25 000zł. 

 
 

Głosowanie w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2018/2019: 
 

Obecnych 15 

Głosów ZA 15 

Głosów PRZECIW 0 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 

(jednogłośnie) 

 

 

 
7. Omówienie przebiegu Ogólnopolskiej Akcji „Nie kombinuj, studiuj”. (ref. 

Wojciech Kiełbasiński) 

 
Trwają już pracę nad stroną internetową akcji. Podjęliśmy współpracę z Panem Krzysztofem 

Ostafińskim, który dysponuje magazynem, który jest wysyłany do kilkunastu tysięcy 

studentów. W tym magazynie pierwszy artykuł został już opublikowany na temat ochrony 

własności intelektualnej i przestrzegania praw i obowiązków studenta. Jest zapotrzebowanie na 

10 kolejnych artykułów w podobnej tematyce. W najbliższym czasie Wojciech Kiełbasiński 

wyśle do członków FUniP informację na ten temat. Została nawiązana współpraca z grafikiem, 

w związku z tym pojawiło się pytanie, czy jeśli powstanie plakat, to zostaną one rozwieszone 

na wszystkich uczelniach należących do FUniP. Przyjęło się to z ogólną akceptacją. 

 

 
 

8. Ustalenie miejsca i terminu wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego Uniwerek Camp 

 
 

Wojciech Skrodzki (UwB) i Krystian Filipek (UWM) przedstawili ofertę wyjazdu 

szkoleniowo- integracyjnego Uniwerek Camp. W ich założeniu miałoby się to odbywać w 

Pieckach w terminie 28.08-1.09. Miejsce jest sprawdzone, jest to dobra baza szkoleniowo- 

integracyjna i oferuje wiele atrakcji. Szacowany koszt, który planują to jest 50 tysięcy zł, w tym 



8 tysięcy zł na gadżety, 500 zł na ubezpieczenie, na atrakcje 10 tysięcy zł, na szkolenia 7 tysięcy 

zł i na inne wydatki 2 tysiące zł. Oferta na razie jest ogólna. 

Łukasz Słończewski zapytał na ile osób planują zorganizować Uniwerek Camp. Wojciech 

Skordzki odpowiedział, że oferta jest możliwa dla 80 osób. Szkolenia miałby się skupić mocno 

na umiejętnościach praktycznych. Założenie jest, że w Uniwerek Camp miałoby wziąć udział 

dużo młodych samorządowców. 

Łukasz Słończewski (UKSW) zapytał jak szacowali liczbę 80 osób, które wezmą udział w 

wyjeździe. 

Wojciech Skrodzki odpowiedział, że na zjazdach FUniP zawsze jest około 50 osób, do tego 

jeszcze dojdzie kadra szkoleniowa. 

Łukasz Słończewski powiedział, że dwa lata temu na Uniwerek Camp organizowanym przez 

Uniwersytet Gdański było około 40 osób, i w tym okresie, w którym planowany jest wyjazd 

frekwencja większa nie będzie, ze względu na to, że za długo będzie trwał ten wyjazd oraz w 

tym czasie uczelnie mają zaplanowane swoje wyjazdu i jest to termin blisko Campusu 

Studenckiego. 

Maciej Rewucki (UAM) powiedział, że to pozwoli nam otworzyć się na nowych członków 

samorządu, którzy nie wiedzą czym jest FUniP, ani Uniwerek Camp. 

Marcin Ciechanowicz (UW) powiedział, że termin planowanego obozu jest bardzo 

niewygodny, samorządy mają w tym czasie swoje wyjazdy i zaproponował przesunięcie 

terminu. 

Wojciech Skrodzki odpowiedział, że to jest jedyny termin, w którym ośrodek pomieści taką 

liczbę osób. 

 
Marcin Ciechanowicz zapytał, jakie informacje miały by być publikowane na stronie 

internetowej Uniwerek Camp. Jak bardzo przydatne byłyby te wiadomości i czy ktokolwiek 

odwiedzałby tą stronę internetową. Czy to miały by być informacje tylko o wyjeździe, czy też 

ewaluacja całkowita tego wyjazdu wraz z informacjami przydatnymi dla studentów- 

samorządowców po tych planowanych panelach szkoleniowych. 

Krystian Filipek odpowiada, że na stronie na pewno powinna znaleźć się cała koncepcja 

wyjazdu, opis wszystkiego co miałoby się tam odbyć oraz dokładniejsze informacje na temat 

szkoleń i osób, które będę prowadziły te szkolenia, a także  materiały  z  tych  szkoleń.  

Maciej Rewucki zadał pytanie odnośnie poprzedniej edycji, ile było uczestników wzięło udział 

w Uniwerek Camp w Gdańsku i w jakim terminie się to odbywało. 

Aleksandra Dzendrowska (UG) odpowiedziała, że w uczestników było ok 40, a obóz odbywał 

się w pierwszej połowie sierpnia. 



Michał Karbowiak powiedział, że dla podmiotów zewnętrznych strona internetowa jest 

niezwykle istotna, gdy chodzi o promowanie marki tych podmiotów. 

Adam Krzemiński (UW), powiedział, że ważne dla integracji jest to, by ten obóz nie był zbyt 

oficjalny, mniej formalny. 

Aleksandra Dzendrowska przeprasza, że nie ma prezentacji. Uniwersytet Gdański jak co roku 

planował zorganizować Uniwerek Camp w akademikach, co pozwoliłoby znacznie 

zredukować koszty, szkolenia można zorganizować w sali należącej do Uniwersytetu 

Gdańskiego, co można zrobić bez ponoszenia kosztów. Z planowanych atrakcji to grill przed 

akademikiem, skąd później można przejść do klubu, znajdującego się akademiku. Z racji, że 

jest to Trójmiasto, to można zorganizować wyjazd do Sopotu, lub całodniowy wyjazd na Hel. 

Co do kwestii szkoleń, to są otwarci na propozycje, na jaki temat miałyby się one odbyć. 

Uniwerek Camp mógłby się odbyć w dwóch ewentualnych terminach tj. 16-19 sierpnia lub 9-

12 sierpnia. Jest także możliwość przedłużenia tego wyjazdu o czwartek. 

Marcin Ciechanowski powiedział, że obniżenie kosztów organizacji Uniwerek Camp na UG 

jest zdecydowaną zaletą, ale w miejscu gdzie będzie się zamkniętym na jakimś terenie można 

się bardziej zintegrować. 

 
Tomasz Zając zapytał, jak wyglądała kwestia wyżywienia podczas ubiegłej edycji. 

Aleksandra Dzendrowska odpowiedziała, że śniadania były przygotowywane przez samorząd 

UG, obiady odbywały się w restauracji, a kolację to albo był grill pod akademikiem, również 

w restauracji, połączone z integracją. 

Aleksandra Gałka (UAM) zapytała, jaka tematyka szkoleń była podczas zeszłej edycji. 

Katarzyna Ostrowska powiedziała, że Uniwerek Camp był bardzo fajnie zorganizowany w 

Gdańsku, ale warto by zorganizować to gdzie indziej. 

Wojciech Kuciński zapytał, czy była wykonana ewaluacja Uniwerek Camp w 

Gdańsku. Jakub Bator (UW) zapytał, ile spośród tych 40 osób było z Trójmiasta i 

okolic. 

Aleksandra Dzendrowska odpowiedziała, że z Gdańska byli tylko organizatorzy, a reszta to 

osoby przyjezdne z innych Uniwersytetów. 

Marcin Ciechanowicz powiedział, że Gdańsk jest miastem bardzo atrakcyjnym turystycznie i 

wyraził  wątpliwość,  czy  to  nie  spowoduje  małej  frekwencji  na   szkoleniach.   

Aleksandra Dzendrowska powiedziała, że czas wolny, jest także przewidziany, więc uważa, że 

nikt nie powinien pójść zwiedzać w trakcie szkoleń. 

Wojciech Kiełbasiński zaproponował, żeby odłożyć głosowanie nad miejscem na inny termin, 

zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze względu na to, nie ma przedstawicieli 

kilku uczelni, dwie musiały wyjść, a Uniwersytet Gdański mógłby przygotować ofertę wyjazdu. 



Maciej Rewucki zauważył, że na poprzednim posiedzeniu Uniwersytet Gdański wyraził chęć 

zorganizowania wyjazdu, więc nie rozumie dzisiejszego nieprzygotowania. 

 
Głosowanie w sprawie głosowania internetowego w sprawie miejsca tegorocznej edycji 

Uniwerek Camp: 

Obecnych 14 

Głosów ZA 6 

Głosów PRZECIW 7 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1 

 

 

Głosowanie w sprawie miejsca tegorocznej edycji Uniwerek Camp (Piecki): 
 

Obecnych 14 

Głosów ZA 9 

Głosów PRZECIW 2 

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 3 

 

 

 

 
9. Omówienie przebiegu Uniwersyteckiej Wakacyjnej Akcji Studenckiej. (ref. 

Katarzyna Topolska) 

 
W najbliższym czasie zostanie aktualizowana strona UWAS. Do 15 maja przewodniczący są 

proszeni o wyznaczenie koordynatorów akcji w poszczególnych miastach. Koordynatorzy 

dostaną wiadomość mailową, w której będą opisane ich obowiązki w związku z  akcją. 

Michał Karbowiak zasugerował, żeby stworzyć ankietę, którą uczestnicy akcji będą mogli 

wypełnić na miejscu. 

 
Adam Krzemiński powiedział, że konieczne jest poprawienie kontaktu z akademikami podczas 

akcji. 



10. Sprawy bieżące. 

 
 

Opłata za zjazd 

 
 

Wojciech Kiełbasiński zaproponował zwiększenie opłaty za zjazd z 350 zł do 400 zł. 

Tomasz Zając (UW) powiedział, że 400 zł to jest maksymalna kwota na jaką można się 

zgodzić. 

Michał Karbowiak (UO) zauważył, że da się zorganizować zjazd taniej tylko trzeba 

wykazać się przy tym kreatywnością. Popiera podniesienie ceny, ale tylko w przypadku 

kiedy jest to konieczne. 

Wojciech Kiełbasiński pogratulował wygranej w wyborach na przewodniczącego 

Samorządu Studentów UAM Wojciechowi Kucińskiemu. 

Wojciech Kiełbasińki zapytał się zgromadzonych, czy wyrażają wolę, by na zjazdach 

FUniP były przedstawiane sprawozdania z Rady Studentów. Przyjęło się to z ogólną 

akceptacją. 

 
11. Ustalenie miejsca i terminu kolejnego posiedzenia 

 
 

Wojciech Kiełbasiński poprosił Samorząd Uniwersytetu Jagiellońskiego o zorganizowanie 

czerwcowego zjazdu. 

Przewodniczący UJ Jakub Bakonyi powiedział, że nie jest w stanie dzisiaj zadeklarować się 

czy zorganizują czerwcowy zjazd i potwierdzi to w najbliższym czasie. 

 
12. Wolne wnioski 

 
 

Krzysztof Wall (członek komisji rewizyjnej) wyraził wątpliwość w związku z brakiem 

przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego i delegaturą Joanny Paździor z 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wojciech Kiełbasiński powiedział, że ciągłość kadencji Joanny Paździor jest zachowana i 

może przekazać Krzysztofowi Wallowi dokumenty potwierdzające to. 

Łukasz Słończewski pożegnał się ze wszystkimi, było to jego ostatnie posiedzenie jako 

przewodniczącego UKSW. 

Tomasz Zając przypomniał o październikowym zjeździe, który odbędzie się w Warszawie 

w terminie 25-28 października. 


