
Stanowisko Prezydium Forum Studentów Uczelni Artystycznych w sprawie manifestacji Ini-
cjatywy Studentek i Studentów Szkół Artystycznych. 

W  nawiązaniu do listu z  dnia 12 października 2017 r. adresowanego do Wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, Forum Studen-
tów Uczelni Artystycznych uznaje, że nie posiada kompetencji do wypowiadania się w sprawach 
kadrowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

FSUA jest reprezentantem ogółu studentów uczelni artystycznych. Niestety zgodnie z posiada-
ną przez nas wiedzą, list powstał bez konsultacji z samorządami studenckimi uczelni artystycz-
nych. Mimo sugestii na portalu społecznościowym Facebook, organizatorzy nie zdecydowali się 
na oficjalny kontakt z FSUA i PSRP, dlatego nasze organizacje nie są w żaden sposób powiązane 
z manifestacją. 

W opinii FSUA brakuje merytorycznych argumentów i postulatów manifestacji. Mimo zaanga-
żowania głównych organizatorek wydarzenia, całe przedsięwzięcie miało charakter chaotyczny 
i emocjonalny, co wpłynęło na dynamiczny i niekontrolowany rozwój wydarzeń. 

Uważamy za niesłuszne uzurpowanie sobie prawa do nazywania się reprezentantem studentów 
wszystkich uczelni i szkół artystycznych przez członków grupy powstałej na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Nie nastąpiło również zrzeszenie formalne studentów, o którym mowa jest 
w liście, ponieważ na podstawie Art. 37 Kodeksu Cywilnego „Jednostka organizacyjna uzyskuje 
osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne sta-
nowią inaczej”. 

Zgodnie z Art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) 
„Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.” oraz 
Art. 203 ust. 1 „Przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą Parlament Stu-
dentów Rzeczypospolitej Polskiej, […], reprezentujący ogół studentów w kraju.” 

Z powyższych przepisów wynika, że organami uprawnionymi do reprezentowania spraw studen-
tów, mogą być tylko te, które posiadają mandat społeczny, uzyskany w drodze demokratycznych 
wyborów.

Zgodnie z §4 Statutu Forum Studentów Uczelni Artystycznych, FSUA jako komisja branżowa 
Parlamentu Studentów RP ma prawo do wyrażania opinii w sprawach dotyczących ogółu stu-
dentów uczelni artystycznych. Zdaniem FSUA sytuacja kadrowa PISF nie dotyczy środowiska 
studenckiego. 

Warszawa 20 października 2017 r.



FSUA aktywnie promuje i wspiera twórczość studentów uczelni artystycznych, między innymi 
cyklicznie uczestnicząc w opiniowaniu wniosków dotacji MKiDN na działalność studencką oraz 
organizując festiwal Mikstury Kultury. 

Zmiany kadrowe w PISF nie dotyczą w żadnym stopniu edukacji artystycznej – uczelnie arty-
styczne są autonomiczne, w związku z czym nie powinna zachodzić obawa o nagłe pogorszenie 
jakości kształcenia.

Z szacunku do naszych koleżanek i kolegów, wygłaszających swoją opinię na temat ostatnich 
wydarzeń, Forum Studentów Uczelni Artystycznych pragnie wyrazić głęboką nadzieję na moż-
liwość bezpośredniej współpracy i dialogu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz dołoży wszelkich starań, aby głos studenckiego środowiska artystycznego był w przyszłości 
wyrażany przez jego oficjalnych reprezentantów. 

Z poważaniem, 
Prezydium Forum Studentów Uczelni Artystycznych


