PROTOKÓŁ
Z PANELU ROBOCZEGO
KOMISJI UCZELNI MUNDUROWYCH
Z DNIA 23 MARCA 2018 R.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacje nt. działań bieżących Prezydium.
5. Informacje nt. sytuacji finansowej KUM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmianie Regulaminu Komisji Uczelni Mundurowych.
7. Omówienie organizacji Mistrzostw Polski Uczelni Mundurowych –
„VII. Pucharu Rektorów”.
8. Sprawy bieżące – dyskusja w przedmiotach:
1) utworzenia strategii działalności KUM na lata 2018-2020;
2) organizacji letniego obozu integracyjnego;
3) organizacji gali wyróżnień środowiska uczelni mundurowych;
4) utworzenia help-desku dla studentów uczelni mundurowych.
9. Powołanie zespołów roboczych w obszarze uzgodnionych projektów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gospodarza XXXI Zjazdu KUM.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
V-ce Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych st. str. Sebastian Sowa (SGSP)
otworzył oficjalnie posiedzenie Komisji Uczelni Mundurowych, jednocześnie dziękując
przedstawicielom Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za
zorganizowanie XXX Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych. Następnie Przewodniczący
Komisji Uczelni Mundurowych kpr. pchor. Mateusz Piechowski (WSOSP) przywitał
wszystkich obecnych delegatów i przedstawicieli oraz podziękował Prezydium za
prowadzenie obrad do czasu jego przybycia, a także złożył podziękowania dla
podchorążych z Łodzi za trud z ostatnich tygodni w ramach przygotowywania Zjazdu. Gość
honorowy, Tomasz Tokarski, Przewodniczący PSRP podziękował za obecność wszystkim
zgromadzonym zwracając uwagę, iż wszystkie Komisje Branżowe są istotne w ramach
działalności PSRP. Następnie pogratulował wyboru nowego Prezydium Komisji Uczelni
Mundurowych oraz życzył sprawnego i efektywnego działania na rzecz podchorążych oraz
w ramach parlamentu studentów PSRP, który jest swoistym zwornikiem Komisji
Branżowych.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
V-ce Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Uczelni
Mundurowych. Ten sam porządek został poddany głosowaniu zgromadzonym delegatom i
przedstawicielom Zjazdu z rezultatem: 13 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Uczelni Mundurowych (XXIX Zjazd
Komisji Uczelni Mundurowych w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie) został
przedstawiony zgromadzonym delegatom i przedstawicielom Zjazdu przez Sekretarza
Komisji st. kpr. pchor. Mateusza Pardę (WAT) oraz poddany głosowaniu do akceptacji z
rezultatem: 13 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ.
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Ad. 4. Działania bieżące Prezydium.
V-ce Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych st. str. Sebastian Sowa
przedstawił działalność bieżącą Prezydium zwracając szczególną uwagę na wkład
Przewodniczącego Komisji kpr. pchor. Mateusza Piechowskiego (WSOSP) w nadzorowanie
pracy Prezydium oraz współpracę nad nowym regulaminem KUM.

Ad. 5. Informacje nt. sytuacji finansowej KUM.
V-ce Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych st. str. Sebastian Sowa
przedstawił sytuację finansową Komisji, zwracając uwagę na wpływ zwiększonych składek
członkowskich na ogólny budżet Komisji. Część budżetu ma zostać przeznaczona na
produkcję roll-upów Komisji Uczelni Mundurowych na użytek Komisji oraz po jednej sztuce
dla każdej uczelni zrzeszonej w Komisji celem autopromocji oraz utrwalenia świadomości
studentów o członkostwie w Komisji.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmianie Regulaminu Komisji Uczelni
Mundurowych.
Przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych kpr. pchor. Mateusz Piechowski
przedstawił uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Uczelni Mundurowych, która
została poddana głosowaniu z rezultatem: 13 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ.
Ad. 7 Omówienie organizacji Mistrzostw Polski Uczelni Mundurowych –
„VII. Pucharu Rektorów.
Sierż. pchor. Marek Dors (WAT) przedstawił zgromadzonym na Zjeździe delegatom
i przedstawicielom bieżący progres w organizacji Pucharu Rektorów wraz z zapytaniem o
podesłanie list reprezentacji zawodników z pozostałych uczelni. Delegaci bądź
przedstawiciele przedstawili kolejno terminy dosłania informacji. Marek Dors przedstawił
także sytuację zakwaterowania zawodników podczas Pucharu Rektorów – 68 osób ma
nocować podczas wydarzenia w ośrodkach kwaterunkowych Wojskowej Akademii
Technicznej (m. in. Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kadra
oraz delegaci Komisji Uczelni Mundurowych), z kolei pozostała część zawodników posiada
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nocleg na terenie Politechniki Warszawskiej (dla tych osób zorganizowane będą przejazdy
autokarami WAT). Rozpoczęcie Pucharu ma odbyć się o godzinie 13 w piątek, pierwsze
konkurencje rozpocząć się po południu, wieczorem ognisko integracyjne, w sobotę oprócz
konkurencji sportowych ma odbyć się spotkanie integracyjne wieczorem w Klubie WAT oraz
zakończenie Pucharu Rektorów o godzinie 10 w niedzielę.
Ad. 8. Sprawy bieżące – dyskusja w przedmiotach:
Ad. 8.1. utworzenia strategii działalności KUM na lata 2018-2020:
St. str. Sebastian Sowa poruszył kwestię obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości. Kuba Gradus (ASzWoj) zaproponował koncepcję konferencji
naukowej. W wyniku dyskusji pomiędzy delegatami oraz przedstawicielami
wysunięto propozycję połączenia konferencji z balem dla uczestników konferencji
w terminie 26-27 października 2018 roku. Obecni na Zjeździe zwrócili też uwagę
na istotę promocji wydarzenia w mediach społecznościowych oraz na uczelniach
mundurowych.

Ad. 8.2. organizacji letniego obozu integracyjnego:

Obecni na Zjeździe przedstawiciele i delegaci podtrzymali pomysł nazwy obozu
integracyjnego ze Zjazdu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w październiku 2017 roku
– „Summer KUMp”. Następnie poddano dyskusji kwestię terminu obozu, uwzględniając
terminy urlopów oraz przedsięwzięć organizowanych na uczelniach mundurowych. Wobec
tego zgromadzeni ustalili wstępny termin obozu na 22-26 sierpnia z limitem 200 osób oraz
maksymalnym kosztem do 300 zł/osoba (w cenę wliczone zakwaterowanie, wyżywienie,
pakiet gadżetów oraz udział w zorganizowanej imprezie z oprawą muzyczną – DJ).
Zgromadzeni na Zjedzie zaproponowali także, aby obóz nie zakładał udziału wyłącznie
studentów mundurowych oraz aby ośrodek wyjazdowy nie był koniecznie zarezerwowany
w całości dla grupy wyjazdowej.
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Ad. 8.3. organizacji gali wyróżnień środowiska uczelni mundurowych:
W toku dyskusji kwestia gali wyróżnień została połączona z organizowaną
konferencją na 100-lecie odzyskania niepodległości. W związku z tym zaproponowano
następujące terminy: 26.10 – konferencja naukowa, 27.10 – gala wyróżnień środowiska
uczelni mundurowych. Jako temat konferencji rozważano następujące propozycje: „droga
do niepodległości”, „szkolnictwo wojskowe”. Ogólna formuła została jednak ustalona na
studencką konferencję naukową. Przez Przewodniczącego zostały zaproponowane również
następujące kategorie wyróżnień:
1) Sportowiec Roku,
2) Naukowiec Roku,
3) Organizacja Studencka Roku,
4) Wydarzenie/Projekt,
5) Szlachetne Serce,
6) KUMpel,
7) Instytucja.
Jednocześnie ustalono, iż Komisja Uczelni Mundurowych wcześniej udostępnia
informację (za pomocą mediów społecznościowych) o gali wyróżnień środowiska
mundurowego oraz konkursie. Do końca maja 2018 roku Samorządy Studenckie podsyłają
do Komisji po 3 kandydatury ze swojej uczelni do każdej kategorii. Pierwsze dwa tygodnie
czerwca zostaną przeznaczone na promocję wydarzenia oraz prezentację kandydatów,
trzeci tydzień czerwca poświęcony zostanie na głosowanie. W okresie wakacyjnym kapituła
konkursu przeprowadzi wybór zwycięzców z każdych kategorii, z kolei w październiku
odbędzie się gala z rozdaniem nagród.
Ad. 8.4. utworzenia help-desku dla studentów uczelni mundurowych:
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na istniejące problemy natury prawnej wśród
środowiska studentów mundurowych. Wspomniał także o stworzeniu platformy help-desk
przez Parlament Studentów RP oraz wystosował propozycję o utworzeniu narzędzia do
rozwiązywania kwestii spornych i problemów studentów mundurowych, takich jak:
przyznawanie

urlopów

z

racji

honorowego

krwiodawstwa,

urlopy

nagrodowe/okolicznościowe lub podejmowanie nowych kierunków studiów. W toku dyskusji
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ustalono także, iż zostanie przeprowadzona niezbędna konsultacja z PSRP w celu pomocy
w stworzeniu help-desku. W związku z tym Sekretarz skontaktuje się z Maksymilianem
Prusakiem (PSRP) oraz Krystianem Magdziarzem (WAT). Zwrócono także uwagę na istotę
wyznaczenia moderatora do przesyłania nadesłanych pytań do osób odpowiadających na
pytania.
Ad. 9. Powołanie zespołów roboczych w obszarze uzgodnionych projektów.

SUMMER

KUMp – Paweł Popławski (WAT), Patryk Śliwa (ASzWoj), Szymon

Kwiatkowski (WSOSP) i Klaudia Nowakowska (AWL).
Gala Wyróżnień Środowiska Mundurowego – Mateusz Piechowski (WSOSP), Kuba
Gradus (ASzWoj), Sebastian Sowa (SGSP), Rafał Eljaszuk (WSOSP).
Konkurs Gali Wyróżnień – Mateusz Parda (WAT), kontakt – Piotr Leśniak (WSOSP),
wykonanie statuetek – Prezydium Komisji.
Część artystyczna Gali Wyróżnień – Paweł Żurowski (WWL).
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gospodarza XXXI Zjazdu KUM.
W toku dyskusji pomiędzy delegatami i przedstawicielami została wysunięta
propozycja organizacji XXXI Zjazdu KUM w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Obecni
delegaci z WSPol wyrazili chęć organizacji Zjazdu, wobec czego podjęto Uchwałę nr 6 ws.
wyboru gospodarza XXXI Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych poddana głosowaniu z
rezultatem: 13 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ.

Ad. 11. Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestią dodania Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie w struktury Komisji, wobec czego poddano głosowaniu uchwałę ws. włączenia
WSPol w skład Samorządów tworzących Komisję Uczelni Mundurowych z rezultatem: 13
ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji powrócił do tematu działań bieżących
Prezydium Komisji, zwracając uwagę na wykonanie zdjęć legitymacyjnych przeznaczonych
do przyszłego użytku prywatnego członków Komisji. Następnie Przewodniczący wspomniał
o procedurach związanych z projektem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który
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został przyjęty przez Radę Ministrów oraz znajduje się w sejmie, gdzie będzie procedowany.
Poruszono także kwestię aktualizacji strony internetowej Komisji oraz zakończenie prac nad
księgą znaku Komisji. Poza tym

Przewodniczący złożył podziękowania na ręce

Przewodniczących Samorządów WAT oraz WWL UMed, które wzięły udział w
ogólnopolskiej kampanii praw studenta. Przewodniczący zwrócił uwagę na istotę
wypełnionych ankiet, których wyniki PSRP ma przedstawić odpowiednim komórkom i
jednostkom organizacyjnym Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, a przedsięwzięcie ma na
celu zwiększyć świadomość istnienia PSRP wśród środowiska studenckiego, a także
promocję kwestii praw studenta.
Radosław

Turczyński

(AWL)

poruszył

kwestię

przyznawania

urlopów

dla

podchorążych zwracając uwagę na to, że na innych uczelniach mundurowych takie
rozwiązanie istnieje. Tomasz Tokarski odpowiedział, że w ramach PSRP mogą zgłosić
sprawę do MON-u przygotowując odpowiednie pismo.
Na zakończenie sierż. pchor. Agata Fiedorowicz (WWL) w nawiązaniu do kategorii
wyróżnień gali środowiska uczelni mundurowych stwierdziła, że podchorążowie nie znają
czasopism naukowych.

Ad. 12. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie zostało zakończone przed Przewodniczącego.

SEKRETARZ
KOMISJI UCZELNI MUNDUROWYCH

/-/ st. kpr. pchor. Mateusz PARDA
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