Protokół ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczy Parlamentu Samorządu Studentów UAM
17 stycznia 2015 roku, godzina 12:00, Salon Mickiewicza pod Kopułą (Collegium Maius)
(wersja poprawiona na dzień 29.01.2015 roku)
1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnych. (ref. Przewodniczący)
5. Instrukcja dot. głosowania elektronicznego oraz obsługi Salonu. (ref. Paweł Binkowski)
5a. Komunikaty. (ref. Przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM)
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM za rok 2014.
(ref. Przewodniczący)

7. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Parlamentu Samorządu Studentów UAM
za rok 2014. (ref. właściwi Przewodniczący Komisji Zarządu)
7a. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. mobilności za rok 2014. (ref. Przewodniczący Komisji
Wyborczej PSS UAM)

8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej za rok 2014. (ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu PSS UAM. (ref.
Przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM)

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącym komisji stałych PSS UAM.
(ref. Przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM)

Przerwa
11. Zgłoszenie kandydatur na urząd Przewodniczącego PSS UAM na rok 2015 oraz ich
prezentacja. (ref. Przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM)
11a. Dyskusja nad kandydaturami. (ref. Przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM)
12. Wybór Przewodniczącego PSS UAM na rok 2015. (ref. Przewodniczący Komisji Wyborczej PSS
UAM)

13. Wybór Przewodniczących Komisji stałych: Prawnej, ds. socjalnych, ds. dydaktyki. (ref.
Przewodniczący nowej kadencji)

14. Powołanie dodatkowych Komisji Zarządu Samorządu Studentów i wybór ich
Przewodniczących. (ref. Przewodniczący nowej kadencji)
15. Wybór Komisji Rewizyjnej. (ref. Przewodniczący nowej kadencji)
16. Wybór Sekretarza. (ref. Przewodniczący nowej kadencji)
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Na zaproszenie Darii Antczak, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, na zjeździe pojawia się
prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab.
Zbigniew Pilarczyk. Jego Magnificencja zabiera głos, witając zebranych delegatów oraz
samorządowców. Porusza sprawę rezygnacji Michała Mikołajczaka ze stanowiska
przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM (co wydarzyło się dzień przed
zjazdem), odpiera zarzuty wobec ustępującego Zarządu, jakoby dochodziło do nadużyć
finansowych. Podkreśla, że to on, jako upoważniony przez Rektora Uniwersytetu, jest

dysponentem środków finansowych. Następnie prosi o ewentualne pytanie, jednak takowe nie
padają.
1. Przywitanie.
Pełniąca obowiązki przewodniczącej PSS UAM, Patrycja Poczekaj, otwiera obrady na
zjeździe sprawozdawczo-wyborczym oraz wita wszystkich zebranych delegatów,
samorządowców oraz przedstawicieli organizacji studenckich, m.in. Niezależnego Zrzeszenia
Studentów oraz Porozumienia Akademickiego.
2. Sprawdzenie quorum.
Na podstawie podpisów na liście obecności obecnych jest 54 z 58 delegatów do Parlamentu.
Od punktu 10 obecnych jest 56 delegatów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Pełniąca obowiązki przewodniczącej, Patrycja Poczekaj, prosi delegatów o zaakceptowanie
porządku obrad.
Mateusz Nowakowski zgłasza wniosek o dołączenie punktu 11a o dyskusji nad
kandydaturami na stanowisko przewodniczącego PSS UAM.
Joanna Janicka zgłasza wniosek o dodanie punktu 7a, dotyczącego sprawozdania
pełnomocnika ds. mobilności, Mateusza Karpińskiego.
Daria Antczak zgłasza wniosek o utajnienie obrad. Wniosek popierają również Krzysztof
Paisert oraz Małgorzata Kucharyszyn. Hubert Jach, Adrian Goliński, Jan Mikołajczak oraz
Remigiusz Rylski uważają, że utajnienie obrad jest niewskazane, ponieważ sprawy zjazdowe
dotyczą ogółu samorządowej działalności.
Patrycja Poczekaj zgłasza dodanie punktu 5a o komunikatach.
Mateusz Nowakowski zgłasza wniosek o wykreślenie punktów 6 i 9 w związku z rezygnacją
przewodniczącego PSS UAM, Michała Mikołajczaka.
Głosowania nad wnioskami:
Wniosek Mateusza Nowakowskiego (pierwszy):
Za
Przeciw
Wstrzymujące
54
0
0
Wniosek Joanny Janickiej:
Za
Przeciw
54
0

Wstrzymujące
0

Wniosek Darii Antczak:
Za
Przeciw
9
40

Wstrzymujące
5

Wniosek Patrycji Poczekaj:
Za
Przeciw
54
0

Wstrzymujące
0

Wniosek Mateusza Nowakowskiego (drugi):
Za
Przeciw
Wstrzymujące
51
0
3
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w zmienionej formie (widocznej na początku
protokołu):
Za
Przeciw
Wstrzymujące
54
0
0
4. Wybór komisji skrutacyjnej:
Patrycja Poczekaj prosi o podjęcie obowiązków komisji skrutacyjnej. Zgłaszają się Monika
Marcisz, Aleksandra Pich, Jędrzej Socha oraz Kinga Szczepańska.
5. Instrukcja dotycząca głosowania elektronicznego oraz obsługi Salonu.
Próbne głosowanie zostało przeprowadzone przed rozpoczęciem głosowania. Paweł
Binkowski omawia działanie Salonu Mickiewicza pod Kopułą oraz ewentualne drogi
ewakuacji.
5a. Komunikaty.
Michał Mikołajczak, były przewodniczący PSS UAM, odnosi się do sytuacji, która zmusiła
go do rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego, a także do sprawy przesyłki kurierskiej
z rozmowami członków Parlamentu oraz Zarządu. Zaznacza również, że mocny Parlament
daje mocny Zarząd, mocny Zarząd – mocnego przewodniczącego. Dziękuje za pracę
w mijającej kadencji.
Krzysztof Paisert omawia sprawę przesyłki kurierskiej i zauważa, że takie sprawy, jak te,
które zostały poruszone w rozmowach Huberta Jacha (jego rozmowy zawierała przesyłka)
powinny zostać załatwione prywatnie.
Adrian Goliński odnosi się do wypowiedzi Krzysztofa Paiserta zaznaczając, że nie popierał
on wszystkich działań przewodniczącego. Podkreśla również, że pomimo istnienia
w Parlamencie różnych obozów to powinniśmy działać na rzecz organizacji.
Mateusz Radziejewski dziękuje za swoją dotychczasową pracę i zaznacza, jak wiele dla
samorządności na Uniwersytecie zrobił Michał Mikołajczak.
Patrycja Poczekaj zauważa, że ustępującemu przewodniczącemu należą się podziękowania.
6. Usunięto.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych PSS UAM.
Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, omawia prace Komisji:
- sprawy związane ze stypendiami socjalnymi oraz stypendium Rektora – harmonogram,
prace Wydziałowych oraz Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, opóźnienia w wypłatach
stypendiów, kontakt z Centrum Informatycznym UAM;
- wybory do Rad Mieszkańców Domów Studenckich – podziękowanie dla koordynatora
wyborów oraz organizacji studenckich, które współpracowały przy wyborach.
Hubert Jach prosi o udzielenie absolutorium.

Mateusz Nowakowski, przewodniczący Komisji Prawnej, omawia prace Komisji:
- praca nad nowelizacją Regulaminu Samorządu Studentów UAM (niestety nieukończona),
podziękowania dla członków Komisji, szczególnie Jana Mikołajczaka, Bartłomieja Lubianiec,
Patryka Dawida oraz Darii Antczak;
- rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu studiów UAM oraz Statutu UAM, a także
Regulaminem Rady Wydawniczej Studenckich Zeszytów Naukowych.
Mateusz Nowakowski prosi o udzielenie absolutorium.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, omawia prace Komisji:
- ankietyzacja Przyjazny Dziekanat – wyniki są lepsze niż w zeszłym roku, wytłumaczone
zostały kontrowersje wokół wyników niektórych wydziałów;
- konferencja organizowana przez PSRP, związana z metodyką szkoleń w zakresie praw
i obowiązków studenta, na której przewodnicząca była razem z Dominiką Lica oraz Martą
Rudnicką, później zostało przeprowadzone szkolenie dla samorządowców z UAM;
- praca nad Studenckimi Zeszytami Naukowymi – znaleziony został opiekun naukowy, lecz
trwa obecnie procedura ubiegania się o numer ISBN;\
- współpraca z Biurem Karier UAM.
Patrycja Poczekaj prosi o udzielenie absolutorium.
7a. Sprawozdanie pełnomocnika ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych,
Mateusza Karpińskiego.
Pomimo braku takiej konieczności, Mateusz Karpiński poprosił o możliwość sprawozdania
się z pracy na stanowisku pełnomocnika. Mateusz uważa, że takie sprawozdanie jest
wskazane. Dziękuje wszystkim zaangażowanym w sprawy mobilności, m.in. Marcie
Rudnickiej, Adrianowi Trzossowi oraz Sławomirowi Kowalowi.
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Daria Antczak, omawia prace Komisji, której
przewodnictwo przejęła w czerwcu 2014 roku po rezygnacji Patryka Dawida z tej funkcji.
Omawia również sprawę rezygnacji Michała Mikołajczaka. Zaznacza, że Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowała sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów za rok 2014.
Jan Mikołajczak, członek Komisji Rewizyjnej, dodaje, że istniały pewne problemy w pracach
Komisji, ponieważ istniał problem m.in. z brakiem uchwał Zarządu.
Daria Antczak prosi Adriana Trzossa, byłego sekretarza Parlamentu, o wytłumaczenie tej
sytuacji. Adrian Trzoss odpiera zarzuty, ponieważ uchwały zostały przedstawione Komisji
Rewizyjnej.
Hubert Jach dodaje, że nie miał pojęcia o części finansów, jakimi rozporządzał
przewodniczący, Michał Mikołajczak. Mateusz Radziejewski zaznacza, że preliminarz
finansowy został uchwalony na rok przez Piotra Okonkowskiego, więc te ustalenia
obowiązywały również Zarząd pod przewodnictwem Michała Mikołajczaka.

Daria Antczak prosi o udzielenie absolutorium przewodniczącym komisji stałych PSS UAM
za rok 2014 (komisje zadaniowe wraz z rezygnacją przewodniczącego zostały rozwiązane).
Wioleta Kuc dziękuje przy okazji członkom Komisji ds. Kultury, którą kierowała
w ustępującym Zarządzie – Zuzannie Lipczak, Arturowi Zielińskiemu, Żanecie Bokuniewicz
oraz Michałowi Mikołajczakowi.
9. Usunięto.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przewodniczącym komisji stałych PSS
UAM za rok 2014.
Mikołaj Dubicki, przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM, prosi o zaopiniowanie
wniosków o udzielenie absolutorium przewodniczącym komisji stałych PSS UAM.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Mateuszowi Nowakowskiemu:
Za
Przeciw
Wstrzymujące
47
2
5
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Hubertowi Jachowi:
Za
Przeciw
Wstrzymujące
36
14
4
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Patrycji Poczekaj:
Za
Przeciw
Wstrzymujące
41
6
7
Zostaje zarządzona przerwa w obradach.
11. Zgłoszenie kandydatur na urząd przewodniczącego PSS UAM na rok 2015 oraz ich
prezentacja.
Mikołaj Dubicki prosi o zgłaszanie kandydatur na stanowisko przewodniczącego lub
przewodniczącej PSS UAM.
Bartłomiej Lubianiec zgłasza kandydaturę Patrycji Poczekaj oraz przedstawia swoją
argumentację, opisując dorobek i pracę samorządową Patrycji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Prezentacja Patrycji Poczekaj, kandydatki na stanowisko przewodniczącej PSS UAM:
- przedstawienie swojej dotychczasowej pracy samorządowej jako m.in. przewodnicząca RSS
WNGiG, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, wiceprzewodnicząca PSS UAM;
- przedstawienie idei samorządu – kontakt między Radami i Parlamentem Samorządu
Studentów oraz między organami samorządu i studentami, zarys organizacji pracy;
- przedstawienie proponowanej struktury Zarządu (przewodniczący, wiceprzewodniczący,
sekretarz, przewodniczący komisji, pełnomocnicy), zaznaczenie powodów niepowoływania
wiceprzewodniczącego na zjeździe;

- ogólne plany na pracę Parlamentu, w tym najważniejszy cel – transparentność działań
samorządowych.
Patrycja Poczekaj prosi proponowanych członków Zarządu oraz pełnomocników
o zaprezentowanie swojej osoby i omówienie planów.
Mateusz Nowakowski, proponowany na stanowisko przewodniczącego Komisji Prawnej,
przedstawia plan na kadencję, zaznaczając sprawy Adwokatury Studenckiej, pracę nad
nowelizacją Regulaminu Samorządu Studentów UAM oraz Regulaminu studiów UAM,
kwestię szkoleń z zakresu prawa.
Magdalena Karczewicz, proponowana na stanowisko przewodniczącej Komisji ds. Dydaktyki
i Nauki przedstawiając plan na kadencję zaznacza najważniejszej punkty, jakimi są
ankietyzacje (Przyjazny Dziekanat, ankietyzacja lektoratów), kampanie projakościowe,
projekt Studenckich Zeszytów Naukowych, współpraca z Radą Jakości Kształcenia
i Biblioteką Uniwersytecką, a także konferencja Studenckie Forum Jakości.
Hubert Jach, proponowany na stanowisko przewodniczącego Komisji SocjalnoEkonomicznej, określa plan pracy Komisji – pracę nad usprawnieniem procedury stypendium
Rektora, stały kontakt z wiceprzewodniczącymi WKE, szkolenia dla członków RSS, rozwój
prac Rad Mieszkańców Domów Studenckich, stworzenie Biura Kwater oraz powrót do bitwy
akademików.
Dominika Lica, proponowana na stanowisko przewodniczącej Komisji ds. Zarządzania
Projektami, omawia plan pracy nowej komisji zadaniowej – szkolenia dla członków organów
samorządu w ostatni weekend miesiąca (luty-maj 2015), rozwój i kontynuację projektu
Akademicka Szkoła Liderów (projekt FIO), wskrzeszenie UNIkatu, podkreśla również
potrzebę transparentności działań i działania dla studentów, bo to oni nas wybierają.
Rekomendowany na stanowisko pełnomocnika ds. kultury (wybór pełnomocników leży
w kompetencjach Zarządu), Paweł Barwinek, zaznacza istotę działań kulturalnych na rzecz
studentów, ale i przez studentów tworzonych. Jako pełnomocnik chce on wprowadzić
szkolenia z zakresu kreatywnego myślenia, rozwinąć projekty kulturalne, takie jak
Kulminacje czy CIN_art.
Adrian Goliński, proponowany na pełnomocnika ds. sportu, proponuje szereg projektów
sportowych, spośród których niektóre rozpoczął jeszcze jako przewodniczący Komisji ds.
Sportu. Są to m.in. projekty UAM Fitness Day, Uniwersytecka ZaDyszka, Drużyna Orzełka.
Chce on także unormować sprawy związane z wynajmem sal i obiektów sportowych, a także
zarazić studentów duchem sportowym.
Marta Rudnicka, proponowana na pełnomocnika ds. mobilności, chce rozwinąć projekty
istniejące (Easter Meeting, International Students Day, International Christmas Eve) oraz
rozwinąć nowe, jak np. Dzień Sąsiada (Grupa Wyszehradzka) oraz Dzień Języka Ojczystego.
Należy również podsumować wymianę studencką SZTE SU – PSS UAM.

Artur Zieliński, rekomendowany na pełnomocnika ds. programu
studiów, chce poprawić działania promocyjne, mające na celu
studentów na UAM, zwiększyć reprezentatywność podczas
promocyjnych, a także zadbać o rzetelność informacji na profilu
Facebook).

Ambasador i promocji
przyciągnięcie nowych
targów i wyjazdów
Parlamentu (na portalu

Marcin Kuskiewicz, proponowany na pełnomocnika ds. informatyzacji, chce kontynuować
wcześniejsze działania, zwiększyć dostępność kontaktów do członków samorządu, a także
rozwinąć stronę internetową samorzad.amu.edu.pl.
Paweł Binkowski, proponowany na sekretarza Parlamentu, określa swój plan działania,
skoncentrowany na usystematyzowaniu pracy biura Parlamentu, kontakcie z sekretarzami Rad
(w celu budowy bazy starostów, kół naukowych oraz w celu ujednolicenia pism
samorządowych) i osobami odpowiedzialnymi za plakaty oraz profile Facebook. Podkreśla
również konieczność wprowadzenia kalendarza rezerwacji sal, a także mandatów członków
Parlamentu.
11a. Dyskusja nad zgłoszonymi kandydaturami.
Małgorzata Kucharyszyn pyta o istotę Komisji ds. Zarządzania Projektami oraz
dyspozycyjność jej przewodniczącej, Dominiki Lica (która w momencie zjazdu była
przewodniczącą RSS WSE). Paweł Barwinek zwraca się do Małgorzaty Kucharyszyn na
temat układu, w którym pełnomocnicy podlegają pod przewodniczącą Komisji
ds. Zarządzania Projektami i ściśle z nią współpracują
Aleksandra Pich pyta o sprawę wybory koordynatora Wielkiego Grillowania. Patrycja
Poczekaj zaznacza, że należy pomyśleć nad jego formą i zadbać o bezpieczeństwo imprezy.
Marta Raszewska odnosi się do sytuacji rezygnacji przewodniczącego, Michała Mikołajczaka,
i pyta, co w takiej sytuacji z wizją nowego Zarządu. Patrycja Poczekaj odpowiada, że jest to
powód dla którego proponowany Zarząd jest tak nieliczny. Adrian Goliński i Hubert Jach
zaważają, że zgłaszali swoje zastrzeżenia względem prac poprzedniego Zarządu.
Artur Zieliński zaznacza, że problemy komunikacyjne, z jakimi się obecnie stykamy,
wynikają z powodów często prywatnych, a jedną z osi zapalnych jest grupa PSS+RSS na
Facebooku. Małgorzata Kucharyszyn zaznacza, ze sprawy problemowe Zarządu powinny być
omawiane na posiedzeniach Parlamentu.
Daria Antczak zauważa, że osoby, które miałyby wejść w skład nowego Zarządu są znane ze
zmieniania poglądów. Patrycja Poczekaj zaznacza, że Zarządu nie stworzyła w dzień, a każdą
zgłoszoną kandydaturę przemyślała.
Marta Raszewska pyta o osobę wiceprzewodniczącego – czy przerwa w czasie nie spowoduje
zaburzenia pracy. Daria Antczak zaznacza, że chciała wystartować na przewodniczącą, ale
zrezygnowała z tej możliwości. Zauważa, że miały (Patrycja i Daria) współpracować,
a sprawa wiceprzewodniczącego została między nimi omówiona. Patrycja przypomina, że
zgodnie z tym, co mówiła na spotkaniach z Radami, nie zaproponuje swojego zastępcy na
zjeździe.

Monika Marcisz żąda wytłumaczeń od Huberta Jacha względem jego wypowiedzi, jakoby
miał zrezygnować ze wszystkich swoich stanowisk. Hubert odpowiada, że zrezygnowałby,
gdyby uznał to za odpowiednie proponowany Zarząd, z którym startuje.
Krzysztof Paisert porusza temat rzecznika prasowego i uważa, że nie powinien być on
wybierany projektowo, lecz powinien być nim ktoś na stałe. Proponuje Adriana Golińskiego.
Małgorzata Kucharyszyn ponownie zwraca uwagę na problemy komunikacyjne, ale
Aleksandra Siwierska zauważa, że nie każdy umie przyjąć konstruktywną krytykę i niektórzy
odbierają ją jako afront.
Jan Koźmiński pyta o współpracę z innymi organizacjami. Patrycja Poczekaj zaznacza, że
należy zacząć od rozmowy, ponieważ największym problemem jest brak komunikacji.
Zuzanna Lipczak zauważa, że nie możemy zapominać, iż jesteśmy ludźmi dorosłymi,
wybranymi przez studentów. Zaznacza też, że PSS to 58 osób, reprezentujących 40 tysięcy
studentów naszego Uniwersytetu.
Mateusz Karpiński pyta Adriana Golińskiego o powody braku logotypu PSS na stronie
internetowej projektu Uniwersytecka ZaDyszka. Odnosi się również do Pawła Barwinka w
kwestii koordynacji przez niego Kulminacji – czy odłączy się wtedy od innych działań.
Anna Zenka zauważa istotność Komisji ds. Marketingu w związku z działaniami
sponsorskimi. Mateusz Radziejewski uważa, że należy zwrócić się do Karoliny Żurczak
(przewodniczącej tej Komisji w Zarządzie Michała Mikołajczaka) o kontakty.
Piotr Moszczeński pyta o kontakt ze studentami. Patrycja Poczekaj zauważa, że podstawową
jednostką są Rady.
Marta Grela zauważa, że rzecznik prasowy powinien istnieć. Patrycja Poczekaj zaznacza, że
nie neguje istnienia tego stanowiska.
Marta Raszewska zauważa, że myślenie Patrycji Poczekaj jest nieprzemyślane długofalowo.
Mikołaj Dubicki zamyka dyskusję.
12. Wybór przewodniczącej Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
Mikołaj Dubicki, przewodniczący Komisji Wyborczej PSS UAM, zarządza głosowanie
w sprawie wyboru Patrycji Poczekaj na stanowisko przewodniczącej PSS UAM.
Za
Przeciw
Wstrzymujące
32
19
5
Patrycja Poczekaj zostaje wybrana na stanowisko przewodniczącej PSS UAM.
13. Wybór przewodniczących komisji stałych Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM, zarządza
głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych PSS UAM.
Głosowanie nad kandydaturą Mateusza Nowakowskiego na stanowisko przewodniczącego
Komisji Prawnej:
Za
Przeciw
Wstrzymujące
49
2
5
Mateusz Nowakowski zostaje wybrany na przewodniczącego Komisji Prawnej.
Głosowanie nad kandydaturą Huberta Jacha na stanowisko przewodniczącego Komisji
Socjalno-Ekonomicznej:

Za
Przeciw
Wstrzymujące
34
17
5
Hubert Jach zostaje wybrany na przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej.
Głosowanie nad kandydaturą Magdaleny Karczewicz na stanowisko przewodniczącej Komisji
ds. Dydaktyki i Nauki:
Za
Przeciw
Wstrzymujące
37
9
10
Magdalena Karczewicz zostaje wybrana na przewodniczącą Komisji ds. Dydaktyki i Nauki.
14. Powołanie dodatkowych komisji Parlamentu Samorządu Studentów UAM i wybór
ich przewodniczących.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM, zarządza
głosowania w sprawie utworzenia Komisji ds. Zarządzania Projektami.
Za
Przeciw
Wstrzymujące
41
8
7
Komisja ds. Zarządzania Projektami została utworzona.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM, zarządza
głosowania w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji ds. Zarządzania Projektami,
Dominiki Lica.
Za
Przeciw
Wstrzymujące
26
24
6
Dominika Lica została przewodniczącą Komisji ds. Zarządzania Projektami.
15. Wybór Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Na mocy zgłoszeń, złożonych sekretarzowi zjazdu, w wyborach do Komisji Rewizyjnej
zgłoszono 11 kandydatur. Przewodnicząca PSS UAM, Patrycja Poczekaj, zarządza
głosowanie. Kolejność zgodna z kolejnością zgłoszeń.
Imię i nazwisko
Za
Przeciw
Wstrzymujące
Bartłomiej Lubianiec
37
17
2
Patrycja Wawrzyczek
20
32
4
Mateusz Nowak
20
28
8
Kamil Komosiński
38
12
6
Jan Mikołajczak
35
20
1
Piotr Moszczeński
21
28
7
Filip Gratkowski
22
27
7
Joanna Janicka
30
20
6
Katarzyna Cieślak
24
23
9
Damian Cieślak
10
35
11
Bartosz Machowski
37
12
7
Na mocy wyników głosowania do Komisji Rewizyjnej dostali się Bartłomiej Lubianiec,
Kamil Komosiński, Jan Mikołajczak, Joanna Janicka oraz Bartosz Machowski.
Komisja Rewizyjna opuściła obrady, aby wybrać spośród siebie przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bartłomiej Lubianiec,
wiceprzewodniczącym – Jan Mikołajczak.

16. Wybór sekretarza. (ref. Przewodniczący nowej kadencji)
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, zgłasza kandydaturę Pawła Binkowskiego na
sekretarza PSS UAM i zarządza głosowanie.
Za
Przeciw
Wstrzymujące
50
4
2
Paweł Binkowski zostaje wybrany na stanowisko sekretarza PSS UAM.

17. Wolne głosy i wnioski.
Mateusz Nowakowski dziękuje za kulturę podczas obrad.
Paweł Binkowski prosi o korzystanie z klatek schodowych w celu sprawnego opuszczenia
Salonu oraz o zadbanie o jego stan po opuszczeniu.
18. Zamknięcie obrad.
Patrycja Poczekaj zamyka obrady PSS UAM.

Protokół sporządził:
Paweł Binkowski

Obrady prowadzili:
Patrycja Poczekaj
Mikołaj Dubicki

