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COVID-19 
 

2020 był wyjątkowym rokiem ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i 

wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią. Znaczna część aktywności 

dydaktycznej i organizacyjnej uczelni przeniosła się do sieci. Organy samorządu 

studenckiego najczęściej spotykały się za pośrednictwem środków elektronicznych (MS 

Teams, e-mail itp.). 

Członkowie Parlamentu Studentów UG zaangażowali się w działania mające na celu 

udzielenie pomocy osobom szczególnie poszkodowanym przez COVID i skutki 

lockdownu.  

 

Zapomogi jednorazowe w trybie 

przyspieszonym
 

 

Na wniosek Parlamentu Studentów UG wprowadzono możliwości otrzymania 

jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego w przyspieszonym 

trybie. Zapomoga była udzielana studentom, których sytuacja materialna uległa 

pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w 

Polsce (czy to ze względu na utratę zatrudnienia przez studenta, czy przez jego 

rodziców, czy ze względu na fakt ponoszenia kosztów związanych z chorobą itp.). 

Między innymi dzięki pracy członków Uczelnianej Komisji Stypendialnej w okresie 

marca, kwietnia, maja i czerwca zapomogi otrzymało prawie 500 osób. Całkowita 

wysokość przyznanych środków wyniosła 384 600 zł. Studenci szczególnie cenili krótki 

czas, w jakim przekazano środki, co często pozwoliło przetrwać trudny czas. 

 

Udział w posiedzeniach  

organów kolegialnych uczelni 

i poszczególnych wydziałów 
 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu zasiadali w 

następujących organach kolegialnych uczelni i poszczególnych wydziałów: 



- Senat UG 

- komisje senackie UG: 

- Komisja Organizacji i Rozwoju 

- Komisja ds. Nauki 

- Komisja ds. Finansów 

- Komisja ds. Kształcenia  

- Komisja ds. Umiędzynarodowienia 

- komisje uczelniane:  

- Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich 

- Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów 

- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów 

- Odwoławcza Komisja Stypendialna 

- Uczelniana Komisja Stypendialna 

- Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

- wydziałowe zespoły ds. zapewniania jakości kształcenia 

- rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziałów 

- rady dziekanów 

 

Aktywność na arenie 

ogólnopolskiej 
 

Członkowie Parlamentu Studentów UG brali aktywny udział w działaniach Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uniwersytetów Polskich (organizacji 

zrzeszającej samorządy studenckie 20 polskich uniwersytetów).  

Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii UG 

i wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, został wybrany do Rady Studentów, 

będącej organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. 

 

Prace legislacyjne 
 

Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego brali udział w pracach 

nad tworzeniem poprawek do Statutu UG, Regulaminu Studiów UG czy Regulaminu 



świadczeń dla studentów UG. Dzięki ich aktywności oraz wsparciu JM Rektora i innych 

członków Senatu UG udało się zablokować wprowadzenie do Regulaminu Studiów 

zmian bardzo niekorzystnych dla studentów – przyszłych absolwentów.
 

 

Szkolenie z zakresu praw i 

obowiązków studenta  
 

Parlament Studentów UG przygotował internetowe szkolenie z zakresu praw i 

obowiązków studenta dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim. 

Szkolenie zostało udostępnione na przełomie września i października 2020 r. na stronie 

Parlamentu Studentów UG. 

 

Szkolenie dla przedstawicieli 

studenckich kół naukowych 
 

Co roku jesienią Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadza 

szkolenie z zakresu pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych 

przez studenckie koła naukowe. W roku 2020 ze względu na pandemię szkolenie 

zostało przygotowane w formie pliku i przesłane do wszystkich kół naukowych. W 

ramach cyklu szkoleń „Studencie, bądź aktywny!” wszyscy zainteresowani mogli wziąć 

udział w szkoleniu dotyczącym aktywności na studiach. W ramach szkolenia 

dotyczącego aktywności studenckiej, prowadzonego za pośrednictwem platformy MS 

Teams pojawiły się wszystkie tematy dotyczące kół, które poruszane były na 

szkoleniach w latach poprzednich. 

 

Sprawy pojedynczych studentów  

i grup studentów 
 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego podejmowali liczne 

interwencje u Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (pod koniec roku 

przemianowanego na Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia), dziekanów, 



prodziekanów, Kanclerza, a nawet JM Rektora w sprawach pojedynczych studentów i 

grup studentów, zwracających się o pomoc w sprawach związanych ze studiami. 

Takich interwencji było zwykle około kilkunastu w ciągu miesiąca. Polegały one raczej 

na wspólnym szukaniu jak najlepszych rozwiązań niż na prowadzeniu sporów. Dzięki 

temu wiele spraw udało się rozwiązać pozytywnie. Między innymi udało się 

podwyższyć stawki stypendiów i uzyskać dni rektorskie lub godziny dziekańskie. 

 

Dyżury Biura Rzecznika Praw 

Studenta przy Parlamencie 

Studentów UG 
 

W roku akademickim 2020 kontynuowało działalność Biuro Rzecznika Praw Studenta 

przy Parlamencie Studentów UG. Podstawowym zadaniem biura jest udzielanie 

pomocy studentom Uniwersytetu Gdańskiego w rozwiązywaniu problemów, z jakimi 

mogą się zetknąć w trakcie studiów. Dotyczy to zarówno problemów związanych z 

procesem kształcenia (problemy z interpretacją Regulaminu Studiów przez 

wykładowców czy pracowników administracji itp.), jak i problemów socjalno-bytowych 

(stypendia i domy studenckie). W roku 2020 Biuro Rzecznika zetknęło się z nową 

kategorią problemów związanych z kształceniem zdalnym.  

 

Juwenalia Gdańskie  
 

W roku 2020 Parlament Studentów UG włączył się w organizację Juwenaliów 

Gdańskich, wydarzenia organizowanego wspólnie przez samorządy studenckie sześciu 

gdańskich uczelni publicznych tj. Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, 

Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej przy wsparciu Miasta Gdańska i 

Fundacji Gdańskiej. Niestety, ze względu na pandemię oraz troskę o zdrowie członków 

społeczności akademickiej, wydarzenie nie doszło do skutku ani w 2020 ani 2021 roku. 

Członkowie Parlamentu Studentów biorą udział w spotkaniach i dokładają starań by 

Juwenalia Gdańskie odbyły się w 2022 roku. 

 



Adapciak
 

 

 

Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie 

przez Parlament Studentów UG, skierowaną do osób, które po raz pierwszy dostały 

się na studia na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczonych 

studentów poprzez wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i szkolenia. 

W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne 

wskazówki dotyczące specyfiki studiów na poszczególnych wydziałach, zapoznają z 

najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi studiów, edukują w zakresie praw i 

obowiązków studenta, wyjaśniają jakie są warunki przyznawania stypendiów oraz jakie 

możliwości rozwijania swoich  zainteresowań stwarza uczelnia.  

Studenci którzy brali udział w poprzednich edycjach są lepiej przygotowani do 

rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w środowisku uczelnianym. Miłe chwile 

spędzone w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a 

znajomości zawarte w trakcie obozu często trwają nie tylko przez okres studiów, ale 

przez całe życie. 

Uczestnicy Adapciaka mogą liczyć m.in. na takie atrakcje jak: 



- spotkanie z władzami uczelni 

- warsztaty i szkolenia 

- zawody sportowe oraz gry i zabawy grupowe 

- dyskoteki, karaoke 

- ogniska 

- spływ kajakowy 

- paintball 

W roku 2020 obóz adaptacyjny odbył się w Borzechowie w dniach 21–26 września. 

Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Uczestników Adapciaka odwiedzili m.in.: 

Rektor-Senior, prof. Bernard Lammek, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. 

Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji, prof. Aneta Oniszczuk-

Jastrząbek, były Prorektor ds. Studenckich, prof. Jacek Taraszkiewicz (Prodziekan ds. 

Studenckich Wydziału Nauk Społecznych), Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. 

Tadeusz Dmochowski. 

 

Cykl szkoleń „Studencie 

(doktorancie), bądź aktywny!” 
 

Cykl szkoleń „Studencie (doktorancie), bądź aktywny!” wpisywał się w działania 

Parlamentu Studentów UG oraz całej Uczelni, których zadaniem jest m.in. aktywizacja 

działań studentów i doktorantów. W 2020 roku odbyły się dwa szkolenia w ramach 

cyklu tj. „Zakładanie i działalność kół naukowych na Uniwersytecie Gdańskim - aspekty 

prawne i organizacyjne” oraz „Oferta stypendialna dla studentów na Uniwersytecie 

Gdańskim”. Dzięki szkoleniom studenci i doktoranci dowiedzieli się jakie aktywności 

mogą podjąć na Uniwersytecie Gdańskim, także w czasie pandemii, jak zorganizować 

wydarzenie artystyczne czy akcję charytatywną zgodnie z przepisami uczelnianymi czy 

ogólnie obowiązującymi. Przedstawione zostały procedury rejestracji kół naukowych 

czy organizacji studenckich, pozyskiwania środków na ich działalność czy rozliczania 

tych środków. Uczestnicy poznali także możliwości otrzymania wsparcia 

indywidualnego zarówno na działania naukowe jak i w życiu prywatnym, dzięki 

pomocy stypendialnej. Informacje o wsparciu finansowym dla osób potrzebujących 

były szczególnie cenne ze względu problemy finansowe spowodowane lockdownem. 



 

Akademia Młodych Badaczy  
 

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego był współorganizatorem cyklu szkoleń 

w ramach Akademii Młodego Badacza  w ramach których uczestnicy mogli zapoznać 

się z tematyką pisania artykułów naukowych po polsku i angielsku, prezentacji 

wyników swoich badań tak by zostać zrozumianym a także  trybu pracy i nauki zdalnej, 

co mogło być szczególnie przydatne ze względu na przeniesienie znacznej części 

aktywności do internetu. 

 

 

 

Konkurs współorganizowany ze 

sklepem zegarkicentrum.pl 
 

Parlament Studentów wspólnie ze sklepem internetowym zegarkicentrum.pl 

przygotował konkurs polegający na napisaniu tekstu o minimum pięciu tysiącach 

znaków na temat wybranej marki lub modelu zegarka dostępnego w ofercie sklepu. 

Zwycięzca w nagrodę otrzymał zegarek, a pozostali laureaci vouchery na zakupy w 

sklepie. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parlament Studentów 01-12.2020 

Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Syntetyka W0 

Zużycie materiałów i energii Materiały biurowe 1 839,86 

  Pozostałe materiały 20 263,44 

Zużycie materiałów i energii Suma   22 103,30 

Usługi obce Informatyczne i telekomunikacyjne 1,54 

  Pozostale usługi 113 732,95 

Usługi obce Suma   113 734,49 

Wynagrodzenia Wynagrodzenia bezosobowe z pracownikami spoza UG - z ZUS 2 760,01 

  Wyngrodzenia bezosobowe z pracownikami spoza UG - bez ZUS 9 000,00 

Wynagrodzenia Suma   11 760,01 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ZUS od wynagrodzeń bezosobowych pracowników spoza UG 474,45 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników Suma   474,45 

Pozostałe koszty rodzajowe Opłaty za uczestnictwo w konferencji,seminarium,szkoleniu 1 722,00 

  Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów 16 555,24 

Pozostałe koszty rodzajowe Suma   18 277,24 

Koszty złożone – świadczenia wewnętrzne Koszty złożone - świadczenia wewnętrzne 1 665,12 

Koszty złożone – świadczenia wewnętrzne Suma   1 665,12 

Rozliczenie produkcji wydawnictw Rozliczenie produkcji wydawnictw 1 250,00 

Rozliczenie produkcji wydawnictw Suma   1 250,00 

Koszty Suma   169 264,61 

Inwestycje Suma   3 081,00 

Wydatki Suma   172 345,61 

 

 

 

 

 



Koła naukowe 01-12.2020 

Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Syntetyka W0 

Zużycie materiałów i energii Materiały biurowe 2 372,38 

  Nisko cenne składniki majątku 3 742,96 

  Odczynniki 2 473,01 

  Pozostałe materiały 14 041,00 

Zużycie materiałów i energii Suma   22 629,35 

Usługi obce Pocztowe i bankowe 31,49 

  Pozostale usługi 6 759,51 

Usługi obce Suma   6 791,00 

Pozostałe koszty rodzajowe Opłaty za uczestnictwo w konferencji,seminarium,szkoleniu 1 636,33 

  Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów 1 235,79 

Pozostałe koszty rodzajowe Suma   2 872,12 

Koszty złożone – świadczenia wewnętrzne Koszty złożone - świadczenia wewnętrzne 170,00 

Koszty złożone – świadczenia wewnętrzne Suma   170,00 

Rozliczenie produkcji wydawnictw Rozliczenie produkcji wydawnictw 1 670,00 

Rozliczenie produkcji wydawnictw Suma   1 670,00 

Koszty Suma   34 132,47 

 


