
Protokół z III nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM  

28 kwietnia 2015, godzina 19:00, sala konferencyjna A – DS Jowita 

 

1. Przywitanie. 

2. Sprawdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Komunikaty przewodniczącej.  

5. Wybór oferty wyjazdu adaptacyjnego dla studentów UAM. (ref. Przewodnicząca 

PSS UAM) 

6. Wybór koordynatora wyjazdu adaptacyjnego dla studentów UAM. (ref. Przewodnicząca 

PSS UAM) 

7. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnego posiedzenia PSS UAM. (ref. Sekretarz 

PSS UAM)  

8. Sprawy Komisji i Pełnomocników. (ref. Przewodniczący komisji i pełnomocnicy)  

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

1. Przywitanie. 

Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, wita wszystkich zebranych delegatów oraz 

samorządowców, obecnych na zebraniu Parlamentu. 

 

2. Sprawdzenie quorum. 

W chwili rozpoczęcia posiedzenia obecnych jest 40 delegatów. W trakcie posiedzenia liczba 

delegatów uległa zmianie, jednak quorum zostało utrzymane. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, na prośbę Huberta Jacha, przewodniczącego Komisji 

Socjalno-Ekonomicznej, prosi o dodanie punktów 4a. i 4b. (kolejno – przyjęcie regulaminu 

Bitwy Akademików oraz Wybór koordynatora Bitwy Akademików). 

Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, informuje, że wybierając koordynatora 

wybierzemy oferowaną przez niego ofertę, dlatego wnosi o usunięcie punktu 6. 

Za Przeciw Wstrzymujący 

39 0 1 

 

4. Komunikaty przewodniczącej. 

Patrycja Poczekaj dziękuje za obecność na szkoleniach weekendowych z zakresu dydaktyki. 

Przewodnicząca przypomina o dostarczeniu deklaracji z Wydziałów o dofinansowaniu 

Wielkiej Majówki Studenckiej. Jest to konieczne przy określaniu budżetu oraz przy wysyłaniu 

zaproszeń dla dziekanów. 

Przewodnicząca zdaje relację z posiedzenia Senatu. Informuje o sposobie przyjmowania 

zmian, o trybie procedowania oraz o zachowaniu członków Senatu. Przewodnicząca 

informuje o konsultacjach ze studentami oraz kwestii stałego kontaktu z prof. Pilarczykiem. 

 



4a. Zaopiniowanie Regulaminu Bitwy Akademików. 

Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, prezentuje projekt 

Regulaminu Bitwy Akademików. Zawierać on będzie m. in. zmianę w składzie LOWE. 

Za Przeciw Wstrzymujący 

40 0 1 

 

4b. Wybór koordynatora Bitwy Akademików. 

Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, zgłasza kandydaturę Pauliny 

Sworowskiej, która już zajmuje się Bitwą Akademików. 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 1, które przeprowadza komisji skrutacyjna 

w składzie Marta Zwolińska i Piotr Leśniewski. 

Imię i nazwisko Za Przeciw Wstrzymujący się 

Paulina Sworowska 38 3 1 

 

5. Wybór oferty wyjazdu adaptacyjnego dla studentów UAM. 

Patrycja Poczekaj informuje, że zgłoszone zostały dwie oferty. Jedną przygotował Bartosz 

Machowski, drugą – Kamil Komosiński. 

Kandydaci na koordynatorów – Bartosz jako pierwszy, następnie Kamil – prezentują swoje 

wizje wyjazdu adaptacyjnego. Obie prezentacje trwają po 15 minut. 

 

Przewodnicząca zarządza dyskusję nad ofertami. Obecni na posiedzeniu pytają kandydatów 

na koordynatorów o koszty wyjazdu, transportu, podmiot/podmioty rozliczającego oraz ich 

poglądy na organizację wyjazdu i promocję. 

 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 2 w sprawie wyboru koordynatora wyjazdu 

adaptacyjnego, które przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie Zuzanna Lipczak 

i Damian Cieślak.  

Imię i nazwisko Za Przeciw Wstrzymujący się 

Bartosz Machowski 27 13 3 

Kamil Komosiński 16 17 10 

Koordynatorem wyjazdu został Bartosz Machowski 

 

6. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnego posiedzenia PSS UAM. 

Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, prosi o przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnego 

posiedzenia PSS UAM. Zostały zgłoszone dwie poprawki o charakterze redakcyjnym. 

Za Przeciw Wstrzymujący 

32 1 4 

 

7. Sprawy komisji i pełnomocników. 

Magdalena Karczewicz, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, przypomina 

o terminie przesyłania raportów z ankietyzacji do 8 maja. Magdalena przypomina również 

o konieczności wyznaczenia osób, które odbiorą z Biura Rady ds. Jakości Kształcenia banery 

promujące badanie jakości kształcenia. 



Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, informuje o udzielonym 

dofinansowaniu na projekt „Maluch na Uczelni”. Przypomina, że trwa procedura 

rozpatrywania wniosków o stypendium Rektora dla studentów studiów inżynierskich 

(na WNGiG, WMI oraz WCh). Niebawem ruszy procedura przyznawania miejsc w domach 

studenckich, a na najbliższym posiedzeniu Parlamentu zostaną poddane pod głosowanie 

stawki, które będą obowiązywać w domach studenckich. 

Mateusz Nowakowski, przewodniczący Komisji Prawnej, dziękuje Janowi Koźmińskiemu 

i Janowi Mikołajczakowi za pracę nad opinią zmian w Regulaminie studiów UAM. 

Krystian Słoma, pełnomocnik ds. kontaktu z mediami, zawiadamia o grupie pełnomocnika ds. 

kontaktu z mediami. 

Marcin Kuskiewicz, pełnomocnik ds. informatyzacji, prosi o pomoc w budowaniu strony 

Wielkiej Majówki Studenckiej. Potrzebne będą przede wszystkim osoby, które napiszą teksty 

na stronę. 

Marta Rudnicka, pełnomocnik ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych, zaprasza do 

obejrzenia fotorelacji z wymiany z Uniwersytetem w Szeged. Informuje o przyjeździe 

Węgrów do Polski – prosi o pomoc przy przyjęciu ich w Poznaniu. Marta zapowiada również 

International Students Day. 

Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, informuje, że posiedzenia Parlamentu, zgodnie 

z decyzją przewodniczącej, będą zwoływane w jej imieniu przez sekretarza. 

 

8. Wolne głosy i wnioski. 

Brak wolnych głosów i wniosków. 

 

12. Zamknięcie zebrania. 

Patrycja Poczekaj zamyka III nadzwyczajne zebranie Parlamentu Samorządu Studentów 

UAM. 

 

 

 

Protokół sporządził: 
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Patrycja Poczekaj 


