
Warszawa, 16.01.2014 r. 

 

Protokół nr 1 

z I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów 

Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 

z dn. 15.01.2014 

 

OTWARCIE POSIEDZENIA 

 

1. Posiedzenie otworzył Marszałek Rady Studentów APS Jakub Muracki. 

 

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

2. Porządek obrad został przyjęty ze zmianami: 

2.1 Punkt 3. porządku obrad zostaje przeniesiony między punkt 5. a 6., co skutkuje: 

2.1.1 Przesunięciem o jeden numeracji dotychczasowych punktów 4. i 5. i zmianą 

ich wartości względem kolejności porządku obrad na 3. i 4. odpowiednio; 

2.1.2 Zmianą numeracji punktu 3. na 5. 

 

 

 

POSIEDZENIE RADY STUDENTÓW 

 

APELE MARSZAŁKA RADY STUDENTÓW 

 

1. Opis osobliwości technicznych Sali Senatu dla nowych członków Rady Studentów. 

2. Prośba o przedstawianie się przy zabieraniu głosu w celu poznania się wszystkich 

członków Rady Studentów. 

 

1. POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ 

1.1 Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Jakub Muracki, Natalia Banasik, 

Aleksandra Drążkiewicz. Zgłoszenia dobrowolne zostały przyjęte jednoznacznie. 

 

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
2.1 Prezentacja Natalii Kaczyńskiej, studentki II roku psychopedagogiki 

resocjalizacyjnej: 

2.1.1 Opis doświadczenia, obecnie pełnionych funkcji na Uczelni, wolontariatu; 

2.1.2 Przedstawienie celów i metod pracy: ścisła współpraca z Pełnomocnikiem 

Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością, zniesienie barier architektonicznych 

budynków Akademii, realizacja projektów uwrażliwiających środowisko 

akademickie na potrzeby osób z niepełnosprawnością, poszerzenie wiedzy 

Komisji na temat osób z niepełnosprawnością, dbanie o prawa osób z 

niepełnosprawnością, troska o dogodność warunków studiowania, staranie się 

o zwiększenie liczby miejsc w akademikach. Głównym celem kandydatki jest 

realizacja planu stworzenia windy zewnętrznej w budynku A Akademii.  

2.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: kandydowanie 

na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Studentów w poprzednim roku oraz 

niepojawienie się na wyborach, spowodowane sprawami natury rodzinnej; zwrócenie 

uwagi na obecny temat, czyli kandydowanie na Przewodniczącego Komisji ds. Osób 

z Niepełnosprawnością; prywatna bliskość i znajomość tematu osób z 



niepełnosprawnością, co zostało potwierdzone przez kandydatkę ze względu na 

osobliwości rodzinne; niedogodne dla osób z niepełnosprawnością elementy w 

Akademii i aktualna wizja problemu, zwrócenie uwagi na podjazd do budynku B 

Akademii oraz winda zewnętrzna, obecna w planach; osoby z głęboką dysfunkcją 

wzroku staną się nowym zainteresowaniem Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością. 

2.3 Głosowanie tajne. 

 

 

3. WYBÓR KOMISARZA WYBORCZEGO 

3.1 Prezentacja Jana Adamaszka, Przewodniczącego Koła Naukowego „KreAkcja”: 

3.1.1 Opis wcześniejszego doświadczenia w Komisji Wyborczej; 

3.1.2 Opis merytorycznego przygotowania się do pełnienia funkcji Komisarza 

Wyborczego w przypadku uzyskania dostatecznej ilości głosów. 

3.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: pogodzenie 

obowiązków z realizacją nowych zadań, co jest dla kandydującego możliwe ze 

względu na niską zajętość na uczelni i w pracy. 

3.3 Głosowanie tajne. 

 

4. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KULTURY 

4.1 Prezentacja Oleksego Alkhazova, Senatora ZSS APS: 

4.1.1 Opis doświadczenia, obecnie pełnionych funkcji na Uczelni, wolontariatu; 

4.1.2 Przedstawienie pomysłów na animację środowiska akademickiego: 

pogłębienie współpracy z klubem studenckim „Karuzela”, tworzenie nowych 

wydarzeń artystycznych i rozrywkowych. 

4.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: czy w zeszłym 

roku kandydat był członkiem Komisji Kultury, którym kandydat nie był ze względu 

na zmianę studiów; czy kandydat już kontaktował się z byłym Przewodniczącym 

Komisji Kultury, co nie miało miejsca ze względu na uniknięcie spekulacji; 

wspieranie określonych gatunków muzycznych (kontynuacja stylu poprzedniego 

Przewodniczącego Komisji Kultury czy akcent na innych gatunakch muzycznych) w 

co kandydat ma na celu włączenia różnorodnych gatunków muzycznych; kontakt do 

Samorządów innych uczelni, który kandydat posiada; dofinansowanie imprez i ocena 

szans na współpracę z Kołami naukowymi, co kandydat ma zamiar wspierać; czy 

możliwe są pertraktacje z Klubem studenckim „Karuzela”, na co kandydat 

odpowiedział twierdząco. 

4.3 Komentarze Izabeli Sosnowskiej, Przewodniczącej Samorządu Studentów APS, 

dotyczące klubu „Karuzela” i Juwenaliów APS. 

4.4 Odpowiedzi na pytania o dofinansowanie i sponsorów wydarzeń artystycznych i 

rozrywkowych. Poruszone tematy: szukanie sponsora oraz godzenie obowiązków, w 

czym kandydat jest skłonny zrezygnować ze swojego stanowiska w celu wybrania 

jeżeli wystąpią problemy z pogodzeniem studiów i funkcjonowania Komisji Kultury. 

4.5 Komentarze Izabeli Sosnowskiej, Przewodniczącej Samorządu Studentów APS, 

dotyczące dofinansowania. 

4.6 Głosowanie tajne. 

 

5. WYBÓR KOMISJI REGULAMINOWEJ 

5.1 Prezentacja Agaty Włodaków, pełnomocnik: Anna Bednarska. 

5.1.1 Opis doświadczenia, obecnie pełnionych funkcji na Uczelni. 

5.1.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: 

nieobecność kandydującej ze względu na realizację projektu socjalnego. 

5.2 Prezentacja Anny Budzyń, studentki III roku animacji społeczno-kulturowej: 

5.2.1 Opis wcześniejszego doświadczenia. 



5.2.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: brak 

absolutorium w zeszłym roku, co kandydująca uważa niestosownym, gdyż nie 

ma wpisu w Regulaminie zabraniającego kandydowania w roku następnym; 

wyobrażenia na temat pracy w Komisji (członek czy Przewodniczący), 

kandydująca ma zamiar być jedynie członkiem komisji nie wchodząc wyżej; 

zmiana Regulaminu, kandydująca ma zamiar ściśle współpracować zarówno z 

Samorządem i Zarządem, jak i z każdym poszczególnym studentem 

Akademii; debata na temat zmian w Regulaminie oraz dołączenie do grupy 

roboczej na Facebooku, z czym kandydująca nie miała styczności; szkolenia z 

Regulaminu dla studentów oraz podniesienie świadomości studentów, co 

kandydująca ma zamiar realizować w postaci akcji informacyjnej. 

5.3 Prezentacja Jacka Ornafy, studenta III roku surdopedagogiki: 

5.3.1 Opis wcześniejszego doświadczenia oraz przygotowania teoretycznego i 

praktycznego niezbędnego do pełnienia funkcji członka Komisji 

Regulaminowej w przypadku uzyskania dostatecznej ilości głosów. 

5.3.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: objęcie 

przewodnictwa Komisji oraz zaangażowanie w pracę, kandydujący ma zamiar 

pozostać członkiem, chyba że zostanie poproszony o objęcie przewodnictwa 

oraz będzie wspierany przez resztę członków; kandydat zwrócił uwagę na 

potrzebę monitorowania spraw bieżacych oraz niezaleganie z 

opracowywaniem dokumentacji, co jego zdaniem jest konieczne zarówno 

przez cały rok akademicki, jak i podczas posiedzenia Rady Sprawozdawczej; 

pytanie o absolutorium z ubiegłego roku akademickiego, co kandydat uznał za 

doświadczenie niezbędne dla poprawnego funkcjonowania jako członka 

Komisji Regulaminowej w tym roku; debata nad zmianami Regulaminu oraz 

obecność w grupie roboczej, z czym kandydat nie miał do czynienia, 

aczkolwiek wcześniej zgłaszał chęć wprowadzenia zmian do Regulaminu; 

wygaśnięcie projektu wprowadzenia zmian do Regulaminu, co nie było 

skutkiem pracy kandydata. 

5.4 Prezentacja Adama Stolarskiego, członka Rady Wydziału WSNS: 

5.4.1 Opis celów kandydata, zwłaszcza przychylność Komisji w stosunku do 

studentów Akademii oraz praktyki w ramach Drogowskazów Kariery i 

pomocy absolwentom. 

5.4.2 Odpowiedzi na pytania członków Rady Studentów. Poruszone tematy: prawne 

aspekty zmian w Regulaminie Samorządu oraz Studiów, co kandydat ma 

zamiar reaktywować w ramach aktywnej pracy nad poprawkami zgodnymi z 

prawem i zasadami moralnymi. 

5.5 Głosowanie tajne. 

 

6. PREZENTACJA WYNIKÓW GŁOSOWAŃ TAJNYCH 

6.1.  Przewodniczącą Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością została Natalia 

Kaczyńska. 

6.2. Została powołana Komisja Regulaminowa w składzie: Jacek Ornafa, Adam 

Stolarski, Agata Włodaków. 

6.3. Komisarzem Wyborczym został Jan Adamaszek. 

6.4. Przewodniczącym Komisji Kultury został Oleksiy Alkhazov. 

 

7. Powołanie przedstawicieli studentów w: 

7.1 Radzie Bibliotecznej – Paulina Tarnowska, Natalia Banasik 

7.2 Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów – Adam Stolarski, Paulina Tarnowska, Paulina 

Jabłońska 



7.3 Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów – Aleksandra Drążkiewicz, 

Tobiasz Wykowski, Lucyna Dąbrowska 

7.4 Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich – Michał Grzególski 

 

8. KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW IZABELI 

SOSNOWSKIEJ w sprawach: 

8.1 Sprawozdania z Wyjazdowej Rady Studentów: przebieg, aktywność naukowa i 

integracyjna, szkolenia „Czas na Projekt”. Problematycznym okazał się jednak temat 

koszulek Wyjazdowej Rady Studentów, których były pozbawione osoby, które nie 

uczęstniczyły w WRS z różnych powodów, mimo że znajdowały się na liście to 

koszulek owych nie dostały. 

8.2 Zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów. 

 

9. KOMUNIKATY MARSZAŁKA RADY STUDENTÓW JAKUBA MURACKIEGO 

 

10. KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI DS. UOS 

10.1 Uchwały Komisji ds. UOS 

10.1.1 Uchwała nr 54/01/13-14 w sprawie projektu zmian odnoszących się do 

zapisów zawartych w regulaminie działalności Uczelnianych Organizacji 

Studenckich – przyjęta przez Radę większością głosów. Uchwała wchodzi w 

życie. 

10.1.2 Uchwała nr 55/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Neuropsychologii na projekt „Roll-up Koła” – Komisja 

UOS wnioskowała o 0% dofinansowania. Rada przyjęła wniosek. 

10.1.3 Uchwała nr 56/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Neuropsychologii na projekt „Wyjazd szkoleniowy”. 

Komisja UOS wnioskowała o 0% dofinansowania. Rada nie przyjęła wniosku. 

Będzie on poddany pod głosowanie podczas następnego posiedzenia Rady. 

10.1.4 Uchwała nr 57/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Neuropsychologii na projekt „Koszulki dla Członków 

Koła” – Komisja UOS wnioskowała o 0% dofinansowania. Rada przyjęła 

wniosek. 

10.1.5 Uchwała nr 58/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Psychologi Klinicznej i Psychoterapii APSI „Wpływ 

doznawanej przemocy w dzieciństwie na stosowanie przemocy wobec 

własnych dzieci” - Komisja UOS wnioskowała o 0% dofinansowania. Rada 

przyjęła wniosek. 

10.1.6 Uchwała nr 59/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Psychologi Klinicznej i Psychoterapii APSI „Organizacja 

III Konferencji Człowiek chory w środowisku. Zadania i doświadczenia 

profesjonalistów” - Komisja UOS wnioskowała o 75% dofinansowania. Rada 

przyjęła wniosek i przyznała 2396,25 zł. 

10.1.7 Uchwała nr 60/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Psychologi Klinicznej i Psychoterapii APSI „Badanie 

dotyczące związków między samooceną osoby badanej a wizerunkiem 

idealnego partnera” - Komisja UOS wnioskowała o 100% dofinansowania. 

Rada przyjęła wniosek i przyznała 278,01 zł. 

10.1.8 Uchwała nr 61/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Psychologi Klinicznej i Psychoterapii APSI „Badanie 

dotyczące zależności między empatią a wypaleniem zawodowym wśród 

pracowników służb medycznych” - Komisja UOS wnioskowała o 75% 

dofinansowania. Rada przyjęła wniosek i przyznała 117,84 zł. 



10.1.9 Uchwała nr 62/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Psychologi Klinicznej i Psychoterapii APSI „Wieczorki 

filmowe z psychologią”; Komisja UOS wnioskowała o 100% dofinansowania. 

Rada przyjęła wniosek i przyznała 198 zł. 

10.1.10 Uchwała nr 63/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Wychowania Przedszkolnego „Warsztaty malowania 

twarzy” - Komisja UOS wnioskowała o 100% dofinansowania. Rada nie 

przyjęła wniosku. Będzie on poddany pod głosowanie podczas następnego 

posiedzenia Rady. 

10.1.11 Uchwała nr 64/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Psychopedagogiki Kreatywności „KreAkcja” - Komisja 

UOS wnioskowała o 100% dofinansowania. Rada przyjęła wniosek i 

przyznała 254 zł. 

10.1.12 Uchwała nr 65/01/13-14 w sprawie wniosku o dofinansowanie działalności 

Koła Naukowego Miłośników Sztuki - Komisja UOS wnioskowała o 100% 

dofinansowania. Rada przyjęła wniosek i przyznała 108,10 zł. 

 

11. SPRAWY RÓŻNE 

11.1 Przyznanie obecnemu Marszałku Rady Studentów Jakubowi Murackiemu 

nagrody za dużą ilość polubień zdjęcia z nim w tle na Facebooku. 

 

 

 

ZAMKNIĘCIE I ZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY STUDENTÓW 

 

Protokół sporządził Oleksiy Alkhazov 


