Protokół z I nadzwyczajnego posiedzenia
Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5 lutego 2015 roku, godz. 19:15, sala konferencyjna DS Jowita
1. Przywitanie.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, wita wszystkich zebranych delegatów oraz
samorządowców na I nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu.
2. Sprawdzenie quorum.
Zgodnie z listą obecności w sali jest 40 delegatów. Przewodnicząca PSS UAM stwierdza
quorum, wymagane do głosowań.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, prosi o dodanie punktu 6a. (Dyskusji nad
kandydaturami) do porządku obrad. Porządek obrad zostaje jednogłośnie przyjęty.
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4. Komunikaty przewodniczącej:
Patrycja Poczekaj omawia kwestię mandatów dla delegatów, które będą używane podczas
posiedzeń. Zostaną one wyprodukowane na II zwyczajne posiedzenie.
Odbyło się spotkanie w sprawie Wielkiego Grillowania z rektorem Pilarczykiem
(w składzie Patrycja Poczekaj, Mateusz Nowakowski, Adam Kujawa). Jak na razie opinia na
temat Wielkiego Grillowania jest pozytywna. Pojawiła się również kwestia rozdziału
Collegium Hipolita Cegielskiego, które ma zostać sprzedane.
Patrycja Poczekaj prosi Joannę Janicką, przewodniczącą RSS WNS, o przedstawienie
problemów, z jakimi boryka się Pracownia Pytań Granicznych. Joanna Prosi Parlament
o możliwość działania jako jego przedstawiciel, nie ma sprzeciwu. Hubert Jach zauważa
jednak, że Pracownia nie została zaopiniowana przez żaden z organów uczelnianych
zajmujących się jakością kształcenia.
Patrycja Poczekaj omawia również nieścisłości związane z działalnością poprzedniego
zarządu. Michał Mikołajczak, były przewodniczący tegoż zarządu, sam podjął decyzję
o dofinansowaniu koncertu T.LOVE. Prosi Katarzynę Ptak o przybliżenie sprawy barteru
w Rozlewni – ostatnio część, w nieznanych okolicznościach, została wykorzystana. Patrycja
zauważa również problem, jakim jest zobowiązanie sponsorskie, czyli wrzucania na grupy
wydziałów informacji (wymagania o poście przypiętym na 48 godzin) oraz o karach za brak
takowych postów. Kwestia umów sponsoringowych oraz wyboru operatora medycznego –
część umów została podpisana przez Karolinę Żurczak, która nie miała podstaw do
podpisywania umów w imieniu Parlamentu.
5. Wybory uzupełniające do komisji dyscyplinarnej dla studentów I stopnia.
Patrycja Poczekaj tłumaczy, że Daria Antczak, która była do tej pory członkiem komisji, nie
została poddana pod głosowanie na ostatnim posiedzeniu. Jednak sprawa, którą opiniuje
Daria, przedłuża się, a zmiana składu orzekającego spowoduje rozpoczęcie sprawy od nowa.

W związku z tym Mateusz Nowakowski złożył rezygnację z tejże komisji, aby Senat UAM
mógł zaopiniować kandydaturę Darii.
Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 1. Komisja skrutacyjna w składzie Zuzanna
Lipczak i Justyna Zadarko przeprowadza głosowanie.
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Daria Antczak zostanie poddana pod zaopiniowanie Senatowi, który wybierze ostateczny
skład komisji dyscyplinarnych.
6. Prezentacja kandydatów na producenta Wielkiego Grillowania 2015.
Pojawiają się przedstawiciele dwóch podmiotów – Fundacji Universitatis Posnaniensis oraz
Fundacji Jeden Uniwersytet. Jako pierwsi prezentować się będą przedstawiciele Fundacji
Jeden Uniwersytet.
Wojciech Szalbierz przedstawia członków F1U. Zauważa, że współpraca z PSS UAM jest dla
nich bardzo ważna. Startują na producenta z hasłem: trzeba bardzo dużo zmienić, żeby
wszystko było po staremu.
Opisuje krótko zarys działania fundacji oraz istoty współpracy między uczelniami. Wojciech
Szalbierz i Mateusz Gołębiowski wcześniej byli członami FUP-u. F1U finansuje się z tego, co
wypracują. Prezentują swój plan na rok 2015.
Przedstawienie koncepcji F1U na pracę nad WG:
- przejęcie odpowiedzialności cywilnej i karnej przez Zarząd Fundacji;
- produkcja: obsługa prawna, logistyczna i organizacyjna, techniczna, nadzór nad jakością
usług podwykonawców oraz pozyskanie tytułu prawnego do zarządzania terenem imprezy;
- bezpieczeństwo: odpowiedzialność podmiotowa, zgłoszenie imprezy masowej,
przeprowadzenie imprezy masowej, rozliczenie imprezy masowej, zabezpieczenie i ochrona,
zabezpieczenie medyczne;
- finansowanie: transparentny budżet, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, poręczenia
finansowe, koordynacja sponsoringu, zaopatrzenie VIP Room oraz wolontariuszy;
- obowiązki producenta: wsparcie koordynatora, rezerwacje hotelowe, ZAiKS, technika,
ubezpieczenie, pełna odpowiedzialność za projekt;
- symulacja kosztów (zyski ze sprzedaży piwa).
Pytania:
Remigiusz Rylski pyta o pomysł na wyróżnianie się imprezy. Wg Wojciecha Szalbierza F1U
jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo imprezy oraz zadbanie o to, aby PSS mógł działać. To
na barkach Parlamentu spoczywa misja promocji tego wydarzenia.
Jan Koźmiński pyta o koszty i dofinansowanie imprezy. Wojtek zauważa kwestię odbioru
WG po poprzednim roku oraz możliwe problemy w pozyskiwaniu sponsorów.
Remigiusz Rylski pyta o Baker Street oraz ich rolę podczas WG. Wojtek zauważa, że Baker
Street ma koncesję na sprzedaż alkoholu.
Daria Antczak pyta o nieograniczanie się do Kompanii Piwowarskiej. Wojtek potwierdza, że
ważna będzie dobra oferta koncernu, nie musi to koniecznie być Kampania Piwowarska.

Damian Drzewiecki zauważa, czy stadion AZS-u to dobra opcja. Wojtek uważa, że to dobre
miejsce, ale musi zostać przystosowane specjalnie na potrzeby Wielkiego Grillowania.
Ola Pich porusza kwestię T.LOVE oraz jego sprzedaży.
W przerwie Patrycja Poczekaj omawia sprawę koncertu T.LOVE. Istnieje plan sprzedaży tego
koncertu na Juwenalia, jednak inne samorządy nie chcą ich na razie na Juwenaliach.
Jako drudzy prezentują się członkowie Fundacji Universitatis Posnaniensis. Przedstawiciele
FUP-u przedstawiają istotę funkcjonowania Fundacji. Kwestia zadań producenckich:
- zapewnienie osobowości prawnej, zabezpieczenie finansowe, ochrona prawna, silne
wsparcie organizacyjne, kontakt z podmiotami zewnętrznymi, realizacja proponowanej przez
koordynatora wizji;
- bezpieczeństwo: zgłoszenie imprezy masowej, wzięcie odpowiedzialności prawnej;
- świadczenie producenta: zabezpieczenie czynności do 200 tys. złotych, obsługa księgowa,
obsługa kancelarii, obsługa graficzna oraz informacji wizualnej, pozyskanie sponsorów,
użyczenie hali namiotowej, sponsoring ze strony FUP-u (10 tys., ewentualny zysk ze
sprzedaży biletów przechodzi jako darowizna na konto Samorządu – połowa na kolejną
imprezę, połowa dla Rad, zabezpieczenie terenu imprezy (płotki zaporowe, WC, sprzątanie
terenu, impreza), właściwy kontakt z artystami.
Zauważają jeden z najważniejszych aspektów – konieczność dobrej aury.
Pytania:
Anna Zenka pyta o gwarancję finansową w przypadku nagłych kosztów. Przedstawiciele
Fundacji mówią o 200 tys.
Remigiusz Rylski pyta o doświadczenie FUP-u w pracach organizacyjnych podczas wydarzeń
plenerowych. Podkreślenie historii WG w świetle historii FUP-u. Hubert Jach pyta o
doświadczenie w produkcji, a nie organizacji. Damian odpowiada na temat organizacji,
Adrian Trzepacz zauważa również, że to były obowiązki administracyjne.
Adam Kujawa pyta o sprawę darowizny z biletów. Darowizna jest nieopodatkowana. Adam
pyta również o pracę chłopaków z F1U podczas produkcji WG.
Kamil Komosiński pyta o dochód fundacji z organizacji. Damian mówi o sprzedaży alkoholu
w ramach koncesji, jaką ma Cicibór. Część kosztów pójdzie na utrzymanie kosztów ogólnych
Zarządu Fundacji.
Bartek Lubianiec pyta o kwestię tej części zabezpieczenia oraz jej dostępność w razie nagłych
wydatków.
Kacper Szczepanek pyta o kwestię ochrony – na stadionie AZS jest dopuszczona jedna firma
ochroniarska.
6a. Dyskusja.
Następuje przerwa na dyskusję nad kandydaturami. Członkowie Parlamentu postanawiają
przejść do głosowania.

7. Wybór producenta Wielkiego Grillowania.
Patrycja Poczekaj zarządza jawne głosowanie nad wyborem producenta Wielkiego
Grillowania. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie Zuzanna Kaczmarek i
Aleksandra Pich.
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8. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnego posiedzenia PSS UAM.
Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, przesłał protokół do delegatów. Nie wpłynęły żadne
uwagi.
Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu.
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9. Sprawy komisji i pełnomocników:
Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, informuje o odbytym tego
samego dnia zebraniu. Dziękuje za liczne przybycie. Zapowiada również kolejne spotkanie,
którego tematem będzie ustalenie stawek stypendiów socjalnych w semestrze letnim.
Mateusz Nowakowski, przewodniczący Komisji Prawnej, podsumuje spotkanie Komisji, na
którym omawiane były poprawki w Regulaminie studiów. Informuje również, że Jan
Mikołajczak pracuje nad nowym kształtem Regulaminu Samorządu Studentów.
Magdalena Karczewicz, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, relacjonuje zebranie
Komisji oraz nakreśla najbliższe plany, jakimi będą akcje ankietyzacyjne (Przyjazny
Dziekanat oraz ankietyzacja lektoratów).
W imieniu nieobecnej Dominiki Lica, przewodniczącej Komisji ds. Zarządzania Projektami,
Patrycja Poczekaj informuje o naborze do redakcji UNIkatu.
Paweł Barwinek, pełnomocnik ds. kultury, informuje o zbliżającym się spotkaniu, którego
tematem będzie kreatywne myślenie.
W imieniu nieobecnego Adriana Golińskiego, pełnomocnika ds. sportu, Paweł Binkowski
przypomina przewodniczącym o przesłaniu deklaracji, związanej z wysokością
dofinansowania na projekt UAM Fitness Night.
Artur Zieliński, pełnomocnik ds. programu Ambasador i promocji studiów, przypomina o
trwającym projekcie Ambasador. Nakreśla również sprawę mniejszego stoiska targowego
podczas poznańskich Targów Edukacyjnych.
Marta Rudnicka, pełnomocnik ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych, przedstawia
pomysł o kontynuacji wymiany z Węgrami.
Marcin Kuskiewicz, pełnomocnik ds. informatyzacji, informuje o wirusie, który zaatakował
komputery w sieci AMU-NET.
Krystian Słoma, pełnomocnik ds. kontaktu z mediami, nakreśla pomysł konferencji prasowej,
skoncentrowanej na sprawie Collegium Historicum oraz zarzutach względem Parlamentu.

Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, podsumowuje spotkanie sekretarzy Rad Samorządu
Studentów, poświęconego aktualizacji danych o starostach, kołach naukowych i składach Rad
Wydziału.
10. Zakończenie posiedzenia.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, kończy I nadzwyczajne posiedzenie
Parlamentu.
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