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Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r.
Pozycja 21
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich
Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 18 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., Zespół doradczy do
spraw studenckich, zwany dalej „zespołem”.
§ 2. W skład zespołu wchodzą:
1)

1)

członkowie:
a)

Mateusz Cisewski,

b)

Alicja Ciszek,

c)

Kamil Giera,

d)

Dawid Adam Krasiński,

e)

Agnieszka Łanska,

f)

Dawid Moryl,

g)

Krzysztof Pszczółka,

h)

Łukasz Rusajczyk,

i)

Patrycja Serafin,

j)

Julia Sobolewska,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
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k)

Adam Zamczała,

l)

Piotr Znojek;
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2) sekretarz – pracownik Biura Ministra.
§ 3. Do zadań zespołu należy wspieranie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
zwanego dalej „ministrem”, w zakresie realizacji zadań, które oddziałują na studentów, w szczególności:
1)

projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu
szkolnictwa wyższego i nauki oraz o wynikających z niej szansach i możliwościach dla studentów;

2)

identyfikowanie problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej
w uczelniach;

3)

opracowywanie propozycji rozwiązań służących eliminowaniu problemów i barier, o których mowa
w pkt 2;

4)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących studentów przedstawionych zespołowi przez ministra.
§ 4. 1. Zespół działa na posiedzeniach w obecności co najmniej pięciu członków.

2. Posiedzenia zespołu są organizowane przez sekretarza zgodnie z harmonogramem posiedzeń lub
z inicjatywy ministra.
3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przedstawiciela reprezentującego zespół w kontaktach
z ministrem oraz osobę prowadzącą dane posiedzenie.
§ 5. Ustalenia zespołu są przyjmowane zwykłą większością głosów.
§ 6. 1. Obsługę zespołu zapewnia Biuro Ministra.
2. Dyrektor Biura Ministra wyznacza pracownika tej komórki do pełnienia funkcji sekretarza zespołu.
§ 7. Na pierwszym posiedzeniu zespół ustala harmonogram posiedzeń.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z up. P.J. Müller

