Protokół z VI zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM
10 czerwca 2015 roku, sala konferencyjna A (DS Jowita)

1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Komunikaty przewodniczącej.
5. Sprawozdanie z Wielkiej Majówki Studenckiej (ref. Przewodnicząca Parlamentu).
6. Stan prac nad Regulaminem studiów UAM (ref. Przewodnicząca Parlamentu).
7. Wybór uzupełniający senatorów studenckich (ref. Przewodnicząca Parlamentu i Sekretarz
Parlamentu).
8. Zaopiniowanie podziału miejsc w domach studenckich UAM (ref. Przewodniczący Komisji
Socjalno-Ekonomicznej).
8a.

Zaopiniowanie

stawek

za

użytkowanie

domów

studenckich

w

Słubicach

(ref. Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej).
9. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnego posiedzenia PSS UAM (ref. Sekretarz Parlamentu).
10. Komunikaty przewodniczących Komisji i pełnomocników (ref. przewodniczący Komisji
oraz pełnomocnicy).
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie posiedzenia.

1. Przywitanie.
Przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów, Patrycja Poczekaj, wita wszystkich
zebranych na VI zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studentów.

2. Sprawdzenie quorum.
Na podstawie listy obecności stwierdza się quorum w obecności 32 delegatów. W trakcie
posiedzenia liczba delegatów uległa zmianie, ale quorum zostało utrzymane.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca prosi o przyjęcie porządku obrad.

Hubert Jach wnosi o przesunięcie punktów 8. i 8a., ponieważ musi wcześniej opuścić
posiedzenie. Punkty zostaną przesunięte w miejsce punktu 6., następne punkty będą mieć
zmienioną numerację. Jan Koźmiński wnosi o dołączenie punktu 13 – pożegnanie.
Porządek obrad zostaje zaopiniowany w trybie głosowania jawnego.
Głos za

Głos przeciw

Głos wstrzymujący

31

1

0

4. Komunikaty przewodniczącej.
Patrycja Poczekaj zdaje relację z ostatniego zebrania Zarządu Samorządu Studentów.
Wszyscy członkowie Zarządu oraz pełnomocnicy podsumowywali na nim swoją półroczną
pracę. Pojawiły się zastrzeżenia względem działań pełnomocnika ds. kontaktu z mediami,
Krystiana Słomy. W rezultacie Krystian oddał się do dyspozycji Zarządu. W trybie
głosowania tajnego został on odwołany ze stanowiska. Patrycja Poczekaj informuje, że na
najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie wybrany jego następca.
Patrycja Poczekaj zapowiada posiedzenie Zarządu z przewodniczącymi Rad Samorządu
Studentów, które odbędzie się 17 lub 18 czerwca. Termin zostanie wyznaczony po konsultacji
z przewodniczącymi.
Przewodnicząca zapowiada, że 25 czerwca odbędzie się następne posiedzenie Parlamentu, na
którym zostanie wybrany ubezpieczyciel.
Przewodnicząca zapowiada również coroczne Zakończenie Sezonu Grzewczego, za którego
organizację będzie odpowiedzialny Artur Zieliński, pełnomocnik ds. promocji studiów.
5. Sprawozdanie z Wielkiej Majówki Studenckiej.
Przewodnicząca Parlamentu przedstawia sprawozdanie finansowe Wielkiej Majówki
Studenckiej UAM. Przedstawia podział środków oraz na co zostaną przeznaczone pieniądze
z wydziałów. Przewodnicząca informuje, że miało się odbyć spotkanie ewaluacyjne, ale
w proponowanych terminach nie wszyscy team leaderzy byli dostępni.
6. Zaopiniowanie podziału miejsc w domach studenckich UAM.
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, Hubert Jach, przedstawia proponowany
podział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2014/2015. W podziale
uwzględnione są miejsca przeznaczone na wydziały oraz miejsca dla studentów programów
mobilnościowych oraz miejsca zarezerwowane w innych celach. Hubert Jach prosi

o zaopiniowanie podziału, co następuje w trybie głosowania jawnego, zarządzonego przez
przewodniczącą Parlamentu (w obecności 34 delegatów).
Głos za

Głos przeciw

Głos wstrzymujący

31

1

2

6a. Zaopiniowanie stawek za użytkowanie domów studenckich w Słubicach.
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej przypomina, że na ostatnim posiedzeniu
zostały zaopiniowane wszystkie stawki poza tymi, które dotyczą Osiedla Studenckiego
w Słubicach. Zdaniem Anny Zenki, przewodniczącej RSS Collegium Polonicum w Słubicach,
stawki te były zbyt wysokie. Proponuje ona inne stawki, które są niższe o ok. 10-20 złotych
od tych, jakie zaproponował Dział Nauczania. Hubert Jach prosi o zaopiniowanie propozycji
Anny Zenki, co następuje w trybie głosowania jawnego, zarządzanego przez przewodniczącą
Parlamentu (w obecności 32 delegatów).
Głos za

Głos przeciw

Głos wstrzymujący

32

0

0

7. Stan prac nad Regulaminem studiów UAM.
Przewodnicząca Parlamentu informuje, że odbyło się spotkanie otwarte w sprawie zmian, lecz
pojawiło się nim tylko 20 osób (spoza PSS).
Przewodnicząca informuje, że w czerwcu odbędą się 2 zebrania Senatu (22.06. oraz 29.06.),
na drugim ma wrócić sprawa Regulaminu studiów. Po konsultacji z pozostałymi senatorami
studenckimi i Zarządem zapadła decyzja, że będziemy przedstawiać wersję, zgodnie z którą
będzie można zobowiązać do uczestnictwa w wykładzie studentów I roku. Przewodnicząca
zauważa, że istnieją również niejasności w trybie procedowania zmian.
8. Wybór uzupełniający senatorów studenckich.
Przewodnicząca Parlamentu informuje, że w związku z planowanym ukończeniem studiów
przez Sławomira Kowala oraz wyjazdem Jana Mikołajczaka zmianie musi ulec skład Senatu.
Sekretarz Parlamentu, Paweł Binkowski, przedstawia nadesłane kandydatury: Natalii
Grabowskiej (WA), Kamila Komosińskiego (WH), Jana Koźmińskiego (WPiA), Mateusza
Nowaka (WH) oraz Mateusza Nowakowskiego (WPiA). Wszyscy kandydaci do zgłoszenia
dołączali opis swoich dotychczasowych działań.
Przewodnicząca Parlamentu zarządza głosowanie tajne, które przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie Daria Antczak i Marta Zwolińska w obecności 36 delegatów.

Imię i nazwisko

Głos za

Głos przeciw

Głos wstrzymujący

Natalia Grabowska

5

17

9

Kamil Komosiński

17

8

6

Jan Koźmiński

13
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6

Mateusz Nowak

5
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Mateusz Nowakowski
21
6
4
Na senatorów studenckich wybrani zostali Kamil Komosiński i Mateusz Nowakowski.
9. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnego posiedzenia PSS UAM.
Sekretarz Parlamentu informuje, że wpłynęła jedynie uwaga Pawła Barwinka o charakterze
redakcyjnym, za co Paweł Binkowski dziękuje. Prosi o przyjęcie protokołu w trybie
głosowania jawnego, które zarządza przewodnicząca Parlamentu.
Głos za

Głos przeciw

Głos wstrzymujący
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2

3

10. Komunikaty przewodniczących Komisji i pełnomocników.
Przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, Magdalena Karczewicz, przypomina
o promocji badania jakości kształcenia, które trwa do 30 czerwca. Niedługo powinny zostać
uruchomione ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne. Magdalena zauważa, że wciąż nie
otrzymała z niektórych wydziałów wyników raportów ankietyzacji Przyjazny Dziekanat oraz
oceny lektoratów.
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, Hubert Jach, zauważa, że na darmowe
szkolenia, które organizuje Bemygo, nie było chętnych z samorządu, więc wszystkie tury
zostały oddane do dyspozycji studentom.
Przewodnicząca

Komisji

ds.

Zarządzania

Projektami,

Dominika

Lica,

informuje

o organizowanych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej wielkoformatowych Scrabbli,
za których przeprowadzenie odpowiedzialna jest pełnomocnik ds. kulturalnych RSS WFPiK,
Marta Kozłowska. Dominika informuje o planowanym na październik projekcie dla
studentów, którzy rozpoczną naukę na Uniwersytecie. Odbędzie się on w dniu inauguracji
roku. Obecnie projekt znajduje się w fazie przygotowania koncepcyjnego. Bartosz
Machowski i Remigiusz Rylski dodają, na prośbę Dominiki, informację o planowanym na
ostatni tydzień czerwca turnieju Fify na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Pełnomocnik ds. kultury, Paweł Barwinek, zapowiada reaktywację Paśnika Kulturalnego oraz
informuje, że kolejne projekty kulturalne zostaną zorganizowane w nowym roku
akademickim.

Pełnomocnik ds. informatyzacji, Marcin Kuskiewicz, informuje o zamówieniu do biura
projektorów, których dostawa opóźnia się jednak z powodu uczelnianej administracji.
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, Piotr Leśniewski, prezentuje zawieszki dla
osób, które posiadają kurs pierwszej pomocy. Zawierają one najważniejsze przedmioty, które
służą w przypadku udzielania pomocy przedmedycznej.
Wiceprzewodniczący Parlamentu, Kacper Szczepanek, zauważa, że na Juwenaliach było
bardzo mało wolontariuszy z UAM, co sprawiło, że staliśmy się w większym stopniu
sponsorem imprezy, a nie jej organizatorem.
11. Wolne głosy i wnioski.
Koordynator Campusu, Bartosz Machowski, dziękuje za dotychczasowe zaangażowanie na
strefie campusowej podczas Juwenaliów. Prosi o dalszą pomoc podczas właściwej części
organizacji campusu.
Przewodnicząca Parlamentu prosi przewodniczących Rad o pozostanie po posiedzeniu.
12. Zakończenie posiedzenia.
Patrycja Poczekaj zamyka VI posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów.
13. Pożegnanie.
Przewodnicząca żegna zebranych i dziękuje za przybycie, jednocześnie zapraszając na
kolejne posiedzenie.
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