
Protokół  
 

z V Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów 
Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej, 
z dnia 28 maja 2014 roku 

o godzinie 17:15 w Sali Senatu (3213). 
Porządek obrad 

1. Otwarcie Posiedzenia przez Marszałka Rady Studentów Jakuba Murackiego 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Posiedzenie Rady Studentów  

1. Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie Jan Adamaszek, Natalia Kaczyńska, 

Michał Grzególski. 

2. Komunikaty Przewodniczącej Samorządu Studentów Izabeli Sosnowskiej. 

2.1. Sprawozdanie z Apsurdaliów 2014 – było ponad 8 tysięcy ludzi podczas całej 

imprezy i około 400 w klubie Karuzela na afterparty, wiele osób bardzo 

pozytywnie wypowiadało się na temat imprezy, m.in. poprzedni 

koordynatorzy, agencje eventowe. Było mało osób na strefie VIP ponieważ w 

tym samym czasie odbywało się 650 lecie UJ w Krakowie, tam była większość 

uniwersytetów i politechnik.. Nie było żadnej znaczącej interwencji ochrony 

ani policji. Pokaz zdjęć z imprezy 

Podziękowania dla organizatorów i osób pomagających podczas imprezy.  

2.2. 23 maja 2014 odbyło się Święto uczelni podczas której zostały przyznane 

nagrody Rektora dla 15 samorządowców. 

2.3. Podziękowania dla osób reprezentujących Akademię 10 maja 2014 podczas 

pielgrzymki do Częstochowy. 

3. Komunikaty Przewodniczącej Komisji Dydaktycznej Pauliny Tarnowskiej. 

3.1. Zaproszenie na spotkanie 3 czerwca 2014 z Mateuszem Mrozkiem, 

przewodniczącym komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia PSRP. Spotkanie 

jest obowiązkowe dla Rady Studentów.  

3.2. Zaproszenie na grę miejską 4 czerwca 2014 „Z pamiętnika Marii 

Grzegorzewskiej” 

3.3. Zaproszenie na szkolenie z odpowiedzialnego picia alkoholu 5 czerwca 2014 

3.4. Dyskusja o obowiązkowości spotkania. 

4. Komunikaty Przewodniczącej Komisji ds. Socjalno – Bytowych 

4.1. Podziękowania dla współpracowników. 

5. Informacja Przewodniczącego Komisji Regulaminowej dotycząca działań Komisji 

5.1. Odczytanie pisemnego sprawozdania przez Przewodniczącego KR Jacka 

Ornafy.Skłąd: Jacek Ornafa (przewodniczący), Agata Włodaków, Adam 

Stolarski. KR spotkała się 5 razy. KR kontroluje działania Samorządu poprzez 

rozmowy z członkami Samorządu oraz Władzami APS. Ponadto Komisja 

opiniowała regulamin studiów i regulamin Komisji Dydaktycznej.  



5.2. Dyskusja i pytania. Pytanie kiedy odbyły się dwa ostatnie spotkania KR. 

Odpowiedź Przewodniczącego. Pytanie o opiniowanie regulaminu Komisji 

dydaktycznej. Paulina Tarnowska – ja nigdy nie dostałam nic takiego. 

Odpowiedź: w wersji papierowej nie dostałaś, natomiast opinia była 

pozytywna. Pytanie: czy opinia KR nie powinna wrócić do jednostki, której 

opinia dotyczy? Odpowiedź: myślę, że jak ty obejmiesz tą funkcję to będziesz 

mógł tak zrobić. Pytanie dotyczące obowiązków KR. Odpowiedź: były dwie 

możliwości zgłoszenia się do KR, dlaczego tego nie zrobiłeś? Sprzeciw 

Pauliny Tarnowskiej o sensowność odpowiedzi. Odpowiedź Mateusza Kłąba: 

ja wybrałem swój zakres działań i tych obowiązków się trzymam. Jacek: a u 

mnie pewne rzeczy pojawiły się po wstąpieniu do Komisji i dlatego wyszło tak 

jak wyszło. Pytanie (Agnieszka Jadczak): czy KR jest jakoś oceniana przez 

Radę na koniec roku? Odpowiedź: nie, zawsze jest jednak możliwość 

odwołania. AJ: Czy można to zrobić w trakcie wakacji? Jakub Muracki: tak, 

jednak dopiero na radzie studentów. Stwierdzenie (JO): i tak trzeba będzie 

powołać przynajmniej jedną osobę do KR, ponieważ ja kończę studia. AJ: 

pytam, nie z troski o ilościowy skład KR, a z powodu chęci wyrażenia 

niezadowolenia z działań KR. Adam Stolarski: pytanie do JO odnośnie dalszej 

drogi opinii, która została przekazana do podpisu. JO: mam tą opinię, jednak 

nie byłem w stanie jej wtedy dostarczyć. Ta opinia jest u mnie. AS: no dobra,  

ale miała iść trochę dalej. AJ: mam wrażenie że znowu mamy do czynienia z 

sytuacją brania na siebie zbyt wielu obowiązków i odpowiedzialności za 

działanie całego systemu w którym funkcjonujemy. JO: chciałem 

zrezygnować, natomiast nikt się do KR nie zgłosił, więc jeśli ja bym 

zrezygnował to KR przestałaby działać a członkowie Zarządu nie mogliby się 

sprawozdać. Joanna Czubek: KR nie działa i wątpię żeby faktycznie wiedziała 

co się dzieje w Komisjach w Zarządzie. 

6. Komunikaty Przewodniczącej Komisji ds. UOS. Informacje: SBW i KN WP 1 

czerwca będzie nas reprezentować w Parku Szczęśliwickim, dziękuję za zgłoszenia. 

6.1. Uchwały Komisji ds. UOS 

6.1.1. Uchwała nr 98/05/2013-14 w sprawie dofinansowania Koła Naukowego 

Neuropsychologii na projekt „III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

Zarządzania zasobami ludzkimi wyzwaniem dla edukacji dorosłych”. 

Komisja wnioskowała o 75% wnioskowanej kwoty. Rada przyjęła wniosek 

i przyznała 631,35 zł.   

6.1.2. Uchwała nr 99/05/2013-14 w sprawie dofinansowania Koła Naukowego 

Neuropsychologii „II Studencko doktorancka konferencja Neuromania”. 

Komisja wnioskowała o 50% wnioskowanej kwoty. Rada przyjęła wniosek 

i przyznała 115,48 zł.  

6.1.3. Uchwała nr 100/05/2013-14 w sprawie dofinansowania Koła Naukowego 

Wychowania przedszkolnego na projekt „Przedstawienie Kopciuszek”. 

Komisja wnioskowała o 50% wnioskowanej kwoty. Rada przyjęła wniosek 

i przyznała 323 zł. 



6.1.4. Prośba o decyzję Rady czy rozpatrywać kolejny wniosek, który jest prośbą 

o zwrot kosztów minionego już wydarzenia Organizacji Teatru 

Studenckiego Apnormis. Rada wyraziła zgodę. 

6.1.5. Uchwała nr 101/05/2013-14 w sprawie dofinansowania Teatru 

Studenckiego Apnormis na projekt „Spektakl Pociąg i inne środki 

komunikacji. Komisja wnioskowała o 50% wnioskowanej kwoty. Rada 

przyjęła wniosek przyznając 115 zł.  

6.2. Komunikaty specjalne, podziękowania. 

7. Sprawozdanie z działalności: 

7.1. Aleksandry Drążkiewicz, Przewodniczącej Komisji ds. UOS 

7.2. Lucyny Dąbrowskiej, Przewodniczącej Komisji ds. Socjalno – Bytowych 

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

8.1. Aleksandrze Drążkiewicz 

8.2. Lucynie Dąbrowskiej 

9. Wyniki głosowania: 

9.1. Rada udzieliła Aleksandrze Drążkiewicz absolutorium za działalność w 

Zarządzie Samorządu Studentów za kadencję 2013/2014 

9.2. Rada udzieliła Lucynie Dąbrowkiej absolutorium za działalność w Zarządzie 

Samorządu Studentów za kadencję 2013/2014 

9.3. Tort, podziękowania, gratulacje. 

10. Sprawy różne 

10.1. Wniosek o przesunięcie pracy dziekanatu WSNS z godzin 10-13 na godziny 

9:30-13:30. Rada przyjęła wniosek.  

10.2. Zapytanie o możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów do Zarządu 

Samorządu Studentów. Dyskusja podsumowana pracami nad regulaminem 

samorządu studentów aby wybory odbyły się wcześniej. 

10.3. Przewodnicząca Komisji Kultury, Joanna Czubek zaprosiła na 29 maja do 

Remontu na imprezę integracyjną z wydziałami Politechniki  

10.4. Przewodnicząca Komisji Kultury, Joanna Czubek zaprosiła na Wysypisko 31 

maja w Karuzeli. 

10.5. Przewodnicząca Komisji Kultury, Joanna Czubek zaprosiła na 4 czerwca na 

grę miejską. 

10.6. Przewodnicząca Komisji Kultury, Joanna Czubek zaprosiła na 5 czerwca na 

pokaz filmowy w Leonie i afterparty. 

10.7. Podziękowania Karoliny Jabłońskiej za udział w Wielkiej Paradzie Studentów. 

10.8. Apel Pauliny Tarnowskiej o udostępnianie wydarzeń promowanych przez 

Samorząd na Facebooku oraz drogą pantoflową.  

10.9. Podziękowania Jakuba Murackiego za znakomitą frekwencję Rady Studentów. 

11. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

 

 


