Protokół z II zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM
25 lutego 2015, sala konferencyjna B – DS Jowita

1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Komunikaty przewodniczącej.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
6. Głosowanie nad przystąpieniem do akcji „Krwiecień” ze Scanmed.
7. Sprawy Komisji i Pełnomocników.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
1. Przywitanie.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, wita wszystkich zebranych delegatów oraz
samorządowców.
2. Sprawdzenie quorum.
Przewodnicząca stwierdza quorum wymagane do głosowania przy obecności 40 delegatów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Patrycja Poczekaj prosi o zmiany w porządku obrad:
- zamiana kolejności punktów 6 i 7 (akcja Krwiecień),
- dodanie punktu 6a – wybór koordynatora akcji „Krwiecień”,
- dodanie punktu 8a – przyjęcie protokołu z I nadzwyczajnego posiedzenia PSS UAM.
Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu w zmienionej formie.
Za
Przeciw
Wstrzymujący
40
0
0
4. Komunikaty przewodniczącej.
Odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Bronisławem Marciniakiem, Rektorem UAM (na którym
obecni byli Patrycja Poczekaj, Krystian Słoma i Adam Kujawa), związane z organizacją
Wielkiego Grillowania. Zostanie ono przeniesione na 6 i 7 maja (sugestia Senatu UAM).
Rektor wyraził również nadzieję, że powstanie nowa nazwa wydarzenia.
Na piątek, 27 lutego, zaplanowane jest sprzątanie magazynu w DS Jowita. Patrycja Poczekaj
zaprasza do wspólnego działania.
Przewodnicząca informuje również o współpracy z ubezpieczycielem – firmą PZU. Odbędzie
się nowa akcja promocji polis ubezpieczeniowych. Przewodnicząca przedstawia kwestię
zgłoszenia niektórych członków poprzedniego Zarządu do wypłacenia im środków
finansowych za promowanie ubezpieczeń dla studentów.

5. Wybór wiceprzewodniczącego PSS UAM.
Patrycja
Poczekaj
przedstawia
krótko
Kacpra
Szczepanka,
kandydata
na
wiceprzewodniczącego.
Kacper Szczepanek prezentuje swoją osobę oraz dotychczasowy dorobek samorządowy oraz
zaznacza, że kompetencje wiceprzewodniczącego określa przewodnicząca PSS UAM
w drodze zarządzenia.
Patrycja przedstawia proponowane kompetencje wiceprzewodniczącego, do których należeć
będą m. in. kontakty zewnętrzne z podmiotami związanymi z Parlamentem (np. PZU,
Akamedik), kontakty sponsorskie oraz współprowadzenie strony internetowej. W dalszej
perspektywie przewodnicząca chciałaby przekazać zastępcy możliwość rozliczania spraw
finansowych.
Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 1, które przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie Zuzanna Lipczak i Ewelina Panek.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw
Wstrzymujący
Kacper Szczepanek
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4

5

Kacper Szczepanek został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu.
6. Głosowanie nad przystąpieniem do akcji krwiodawstwa „Krwiecień”.
Akcja będzie organizowana przez kilka samorządów studentów z Polski oraz Akamedik
Scanmed, który oferuje również upominki oraz organizację pod względem medycznym.
Patrycja Poczekaj przedstawia plan współpracy oraz ogólny zarys akcji.
Małgorzata Kucharyszyn pyta o inne akcje oraz ich ewentualnie blokowanie przez Akamedik.
Patrycja Poczekaj zaznacza, że zgodnie z ustaleniami nie ma takiego zagrożenia. Dodaje
również, że odbędzie się spotkanie z przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
Mateuszem Kalinowskim, w sprawie współpracy na tym polu.
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6a. Głosowanie nad koordynatorem akcji „Krwiecień”.
Mateusz Nowakowski zgłasza Dominikę Czaplewską, osobę współpracującą z RSS WPiA.
Daria Antczak zgłasza Jędrzeja Sochę, członka RSS WT.
Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 2, które przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie Kinga Szczepańska i Patryk Wieżewski.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw
Wstrzymujący
Dominika Czaplewska
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Jędrzej Socha

18

13
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Dominika Czaplewska zostaje koordynatorem akcji „Krwiecień”.
7. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie stypendium Rektora.
Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, referuje zmiany
w Regulaminie, które zostały zaproponowane przez członków Komisji SocjalnoEkonomicznej. Zmiany mają charakter praktyczny i są wywołane sytuacjami, które pojawiły

się w czasie poprzedniego roku przy procedurach stypendialnych. Mają na względzie również
sytuację studentów studiów inżynierskich, którzy w semestrze zimowym zakończyli te studia
i w semestrze letnim rozpoczną studia uzupełniające magisterskie.
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8. Sprawy komisji i pełnomocników.
Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, informuje o ogólnopolskiej
akcji „Maluch na Uczelni”, związanej z uruchomieniem żłobka dla dzieci studentów,
doktorantów i pracowników Uczelni.
Magdalena Karczewicz, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, zaprasza na
posiedzenie Komisji, na której omówione zostaną propozycje zmian w ankietach Przyjaznego
Dziekanatu.
Dominika Lica, przewodnicząca Komisji ds. Zarządzania Projektami, informuje o zebraniu
Komisji. Zaprasza Kamila Komosińskiego, aby ten zaprezentował uniwersytecką wersję gry
„Monopoly” (gdzie będzie można kupić wydziały itd.). Dominika informuje również
o szkoleniach z zakresu spraw socjalno-bytowych dla samorządowców, które odbędą się 14
i 15 marca.
W związku z nieobecnością Adriana Golińskiego, pełnomocnika ds. sportu, Dominika Lica
przekazuje komunikaty związane z Uniwersytecką Ligą Piłki Nożnej oraz projektem UAM
Fitness Night.
Paweł Barwinek, pełnomocnik ds. kultury, informuje o odbytym warsztacie z technik
myślenia kreatywnego oraz o wydarzeniu Podkoziołek Inaczej, organizowanym przez RSS
WNS.
Artur Zieliński, pełnomocnik ds. programu Ambasador i promocji studiów, przypomina
sprawy Targów Edukacyjnych w Poznaniu oraz o zapisach na to wydarzenie (w charakterze
wystawców).
Marta Rudnicka, pełnomocnik ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych, informuje
o planach kolejnej wymiany z Węgrami oraz o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego,
który zostanie zorganizowany razem z RSS WFPiK w Collegium Maius. Zapowiada również
spotkanie organizacyjne, związane z International Students Day.
Krystian Słoma, pełnomocnik ds. kontaktu ze mediami, zawiadamia, że odwołana została
konferencja prasowa na temat Collegium Historicum, ponieważ władze rektorskie
wystosowały już list do społeczności Uniwersytetu.
Marcin Kuskiewicz, pełnomocnik ds. informatyzacji, informuje o planowanym zakupie
netbooków.
Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, przypomina o obowiązku zapisów do komisji.
Kacper Szczepanek, wiceprzewodniczący PSS UAM, dziękuje za wybranie go na tę funkcję.
8a. Przyjęcie protokołu z I nadzwyczajnego posiedzenia PSS UAM.
Paweł Binkowski zauważa, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Patrycja Poczekaj
zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu.
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9. Wolne głosy i wnioski.
Alicja Sznydel, która współpracuje z RSS WPiA, informuje o planowanym wyjeździe do
domu dziecka i prosi, aby chętni samorządowcy również tam pojechali, ponieważ dzieci
bardzo cieszą się ze wszelkich odwiedzin.
Na posiedzeniu pojawiają się członkowie poprzedniego Zarządu – Karolina Żurczak, Michał
Mikołajczak, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski – oraz przedstawiciel PZU. Poruszają
temat dotychczasowej współpracy z ubezpieczycielem.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Patrycja Poczekaj zamyka II zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów.
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