
 

 

 
 

 
  

Uchwała 

Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich 

Nr 4/2022 

z dnia 22 października 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia protokołu z III posiedzenia  

Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich 

 

Na podstawie §15 ust. 6 Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, Kolegium uchwala, co następuje: 

§1 

Kolegium przyjmuje protokół z III posiedzenia Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich 
/-/ 

Ewa Staruch 



 

 

   

 

PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH 

KADENCJI 2022-2023 
 

W dniu 25.06.2022 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się III posiedzenie Kolegium 
Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji 2022-2023 

 

Plan posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Komunikaty Przewodniczącej Forum Uniwersytetów Polskich 

3. Komunikaty Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich. 

4. Przyjęcie protokołu z II Zjazdu FUniP w Olsztynie. 

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Forum Uniwersytetów Polskich za okres od lutego do maja 2022 
roku. 

6. Przedstawienie wstępnych założeń zmian w Statucie Forum Uniwersytetów Polskich. 

7. Przedstawienie postępów prac nad organizacją Uniwerek Camp. 

8. Przedstawienie zasad i terminarza konkursu Zdobądź grant z FUniP. 

9. Dyskusja na temat zasad rekrutacji studentów z Ukrainy na poszczególnych uczelniach. 

10. Sprawy bieżące.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Staruch przywitała delegatów oraz obecnych na sali 

gości, stwierdziła kworum, a następnie otworzyła posiedzenie Kolegium. 

Delegacie od przewodniczących samorządów studenckich stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

2. Komunikaty Przewodniczącej Forum Uniwersytetów Polskich 

Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Staruch przywitała nowych przewodniczących 

samorządów studenckich, a także podziękowała ustępującym przewodniczącym za ich zaangażowanie i pracę na 

rzecz studentek i studentów.  

Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Staruch pogratulowała osobom, które 

zakwalifikowały się do kolejnych etapów rekrutacji na ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

 



 

 

 

 

Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Staruch poinformowała delegatów, że zaplanowany 

na maj Zjazd Forum Uniwersytetów Polskich w Białymstoku nie odbył się z uwagi na zbyt małą liczbę 

zgłoszonych uczestników, co spowodowane było dużym zaangażowaniem samorządowców w organizację 

juwenaliów na uczelniach.  

3. Komunikaty Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich. 

Wiceprzewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Aleksandra Jarocka poinformowała o trwających 

pracach nad stworzeniem strategii FUniP. Wskazała na wykonaną analizę mediów FUniP.  

Delegat Patryk Korolko zapytał czy strategia będzie gotowa do październikowego posiedzenia. Delegat 

Patryk Bukała zaznaczył, że FUniP powinien być już w trakcie wdrażania zapowiadanej strategii.  

Przewodnicząca Ewa Staruch wskazała, że podjęte działania przydadzą się w działaniach Prezydium 

kolejnej kadencji, a także że opóźnienie wynika z braku chęci samorządowców do pomocy w pracach.  

Pełnomocniczka ds. promocji Kamila Kowalczyk podziękowała delegatom za przesłanie informacji dot. 

juwenaliów i wskazała, że dzięki temu powstała mapa juwenaliów, która zamieszczona została na stronie 

internetowej FUniP. Pełnomocniczka Kamila Kowalczyk wskazała, że organizatorzy zjazdów FUniP 

otrzymywać będą pakiet informacyjny pomagający w organizacji wydarzenia, który został opracowany 

graficznie. Kamila Kowalczyk przedstawiła delegatom pomysł na akcję promocyjną uczelni polegającą na 

przedstawianiu uczelni na Instagramie FUniP przez 24 godziny. 

Wiceprzewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich Maciej Sikorski poinformował o stworzonych 

w ostatnim czasie materiałach promocyjnych FUniP, a także przedstawił pomysły na kolejne gadżety: słomki 

wielokrotnego użytku, otwieracze, zapalniczki, wlepy. Wiceprzewodniczący Maciej Sikorski poinformował 

o podjętym kontakcie z firmami produkującymi bluzy oraz przedstawił możliwe sposoby ich zakupu. 

 Sekretarz Forum Uniwersytetów Polskich Małgorzata Poszwa poinformowała, że jej działania związane 

były z pracami nad Statutem FUniP oraz regulaminem Grant FUniP, wobec czego głos zabierze przy właściwych 

punktach porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z II Zjazdu FUniP w Olsztynie. 

Przewodnicząca Ewa Staruch poinformowała delegatów, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu 

z II posiedzenia Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich.  

Przewodnicząca Ewa Staruch zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu z II posiedzenia Kolegium 

Forum Uniwersytetów Polskich. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 

13 0 1 

 

Protokół został przyjęty. 
 

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Forum Uniwersytetów Polskich za okres od lutego do 
maja 2022 roku. 

Przewodnicząca Ewa Staruch wyświetliła sprawozdanie finansowe, które zostało wcześniej przesłane 

delegatom drogą mailową, a następnie omówiła poszczególne pozycje zawarte w sprawozdaniu.  

Delegat Bartosz Gabrychowicz wskazał na problemy związane z rozliczeniem faktury. 

Delegat Patryk Korolko zapytał o koszty dot. zjazdu we Wrocławiu. Przewodnicząca Ewa Staruch 

poinformowała, że przekaże fakturę i rachunek, o które zapytał delegat Patryk Korolko. 

 Sekretarz FUniP Małgorzata Poszwa poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o informację czy 

wpłynęły skargi bądź pytania od delegatów dot. sprawozdania finansowego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Piotr Zaremba poinformował, że nie wpłynęły żadne skargi bądź pytania od delegatów dot. sprawozdania 

finansowego.  

W tym miejscu Przewodnicząca Ewa Staruch poprosiła delegatów o uszanowanie pracy 

samorządowców reprezentujących goszczące FUniP samorządy studenckie, poprzez uczestnictwo w 

przygotowanych przez nich atrakcjach. 

6. Przedstawienie wstępnych założeń zmian w Statucie Forum Uniwersytetów Polskich. 

 Sekretarz FUniP Małgorzata Poszwa przedstawiła delegatom założenia zmian w Statucie FUniP, 

wynikających z przesłanych przez delegatów propozycji i uwag, a także z analizy dokumentu przez Prezydium 

FUniP. 

 W dyskusji na temat zmian w Statucie wzięła większość delegatów oraz innych uczestników posiedzenia. 

Sekretarz FUniP Małgorzata Poszwa poinformowała delegatów, że plik z wprowadzonymi zmianami, które 

wypracowane zostały na posiedzeniu zostanie przesłany w trakcie przerwy wakacyjnej wraz z prośbą o 

zgłaszanie uwag do końca września, a następnie w październiku przeprowadzone zostanie głosowanie ws. 

przyjęcia znowelizowanego Statutu FUniP. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Przedstawienie postępów prac nad organizacją Uniwerek Camp. 

Przewodnicząca Ewa Staruch przedstawiła delegatom najważniejsze informacje dot. Uniwerek Camp: 

organizacja wraz z Forum Uczelni Ekonomicznych oraz Forum Uczelni Niepublicznych w dniach 8-12 sierpnia 

2022 r. w Szklarskiej Porębie. Przewidywana kwota wyjazdu to 700-750 zł, przewidywana liczba uczestników: 

80. 

8. Przedstawienie zasad i terminarza konkursu Zdobądź grant z FUniP. 

 Sekretarz Małgorzata Poszwa poinformowała delegatów o zakończeniu prac nad zmianą regulaminu 

konkursu Zdobądź Grant z FUniP oraz przedstawiła najważniejsze założenia. Konkurs będzie trwać od 4 lipca do 

31 grudnia 2022 r., a zwycięskie koło naukowe otrzyma środki finansowe na realizację projektu w wysokości 

7 tysięcy złotych. 

 Przewodnicząca Ewa Staruch poinformowała delegatów, że w kapitule konkursowej będą: Kamila 

Kowalczyk, Ewa Staruch, Małgorzata Poszwa, Piotr Zaremba oraz Maciej Sikorski.  

9. Dyskusja na temat zasad rekrutacji studentów z Ukrainy na poszczególnych uczelniach. 

Przewodnicząca Ewa Staruch rozpoczęła dyskusję nt. zasad rekrutacji studentów z Ukrainy na 

poszczególnych uczelniach. W dyskusji udział wzięli następujący delegaci: Patryk Bukała, Paweł Zdybel, 

Krystian Łata, Michał Zinowczyk, Mateusz Zboiński, Tomasz Janocha, Marcin Pezda, Piotr Zaremba, 

Patryk Bukała, Małgorzata Wasilewska.  

W trakcie dyskusji delegaci wskazali na możliwość darmowego studiowania przez obywateli Ukrainy, 

koniczność zdania egzaminu z języka polskiego, przeznaczenie dla studentów z Ukrainy określonej liczby miejsc 

w domach studenckich, możliwość uczestnictwa w kursach języka polskiego, wcześniejszy moment wypłaty 

stypendiów.  

 Delegaci wskazali także na powstające na uczelniach napięcia związane ze studentami z Rosji, a także 

zaproponowali samorządowcom przeprowadzenie kampanii informacyjnych dot. przeznaczonych dla 

studentów z Ukrainy miejsc na studiach, aby zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom ze strony innych studentów.  

10. Sprawy bieżące. 

 Delegatka Katarzyna Gdula zapytał kiedy planowane są zapisy na Uniwerek Camp. Przewodnicząca Ewa 

Staruch poinformowała, ze zapisy rozpoczną się w następnym tygodniu i potrwają około 2 tygodni. Delegat 

Piotr Zaremba zapytał o podział zadań między poszczególnymi komisjami branżowymi. Przewodnicząca Ewa 

Staruch poinformowała, że FUniP zajmuje się szkoleniami, FUE promocją oraz partnerami zewnętrznymi, 

natomiast FUN – zakwaterowaniem.  

 

 



 

 

 

 

 Delegat Paweł Zbybel poruszył temat progu naliczania stypendiów i przedstawił delegatom analizę oraz 

pismo, które wysłane zostało przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL do Ministra Edukacji i Nauki.  

 Przewodnicząca Ewa Staruch zaproponowała stworzenie wspólnej analizy oraz pisma przez Forum 

Uniwersytetów Polskich i poprosiła delegatów o przesłanie potrzebnych danych do 4 lipca 2022 r. za okres od 

2018 roku do chwili obecnej.  

11. Wolne wnioski. 

 Ze strony delegatów pojawiła się prośba o wcześniejsze podejmowanie istotnych dla studentek 

i studentów tematów.   

Katarzyna Gdula i Krystian Łata podziękowali za możliwość uczestnictwa w pracach FUniP i pożegnali się 

w związku z kończącą się kadencją w samorządach studenckich na swoich uczelniach.  

12. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Ewa Staruch zamknęła III posiedzenie Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich.  

 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała Małgorzata Poszwa 
 
 
Załączniki:  
1) Delegacje 
2) Lista obecności 
 


