
Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM  

9 kwietnia 2015, sala konferencyjna A – DS Jowita 

 

 

1. Przywitanie. 

2. Sprawdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Komunikaty przewodniczącej.  

5. Wybór komisji wyborczej do wyborów w DS. Hanka. (ref. Przewodniczący Komisji Socjalno-

Ekonomicznej)  

6. Wybór koordynatora kalendarza uniwersyteckiego 2015. (ref. Przewodnicząca)  

7. Ankietyzacje 2015. (ref. Przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki)  

8. Prace nad Wielką Majówką Studencką. (ref. Przewodnicząca i Koordynator WMS)  

9. Przyjęcie protokołu z II i III zwyczajnego posiedzenia PSS UAM. (ref. Sekretarz)  

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

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. 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 39 delegatów. 

W trakcie posiedzenia liczba obecnych zmieniła się, ale quorum zostało utrzymane. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

Patrycja Poczekaj prosi o zmiany w porządku obrad: 

- przesunięcie punktu 8 (prace nad WMS) po punkcie 4, pozostałe punkty zmieniają 

numerację. 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w zmienionej formie. 

Za Przeciw Wstrzymujący 

39 0 0 

 

4. Komunikaty przewodniczącej.  

Został wysłany mail podsumowujący działania Parlamentu Samorządu Studentów UAM 

w lutym i marcu. Patrycja prosi o zapoznanie się z jego treścią. 

Patrycja Poczekaj przypomina o dofinansowaniach na Wielką Majówkę Studencką. Prosi 

przewodniczących Rad o przyniesienie kopii decyzji o dofinansowaniu, podpisanych przez 

dziekanów. 

 



Przewodnicząca przypomina, że w każdy wtorek, w godzinach porannych i popołudniowych, 

odbywa się dyżur absolutoryjny w biurze PSS UAM, 

W weekend  odbędzie się posiedzenie połączone komisji PSRP w Poznaniu w salach 

konferencyjnych DS Jowita. Patrycja Poczekaj zaznacza, że nasza obecność będzie tam 

istotna. 

Akcja „Krwiecień” – koordynator akcji, Dominika Czaplewska, informuje o zawirowaniach 

spowodowanych brakiem porozumienia z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UAM. NZS 

postanowił nie brać udziału w wydarzeniu. Rozpoczyna się dyskusja, związana z terminem 

akcji. Pojawia się pomysł, aby akcję zrealizować dopiero w przyszłym roku. Bartosz 

Machowski zgłasza wniosek formalny, aby zarządzić głosowanie. 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie jawne w sprawie terminu akcji krwiodawstwa 

„Krwiecień”. 

Organizacja w czerwcu Przesunięcie na rok 2016 Wstrzymali się od głosu 

13 głosów 21 głosów 5 głosów 

 

Patrycja Poczekaj zaprasza na kolejny weekend szkoleniowy, poświęcony dydaktyce. 

Odbędzie się on 25 kwietnia w DS Jowita. Przypomina również o wpisywaniu się 

w formularz zgłoszeniowy. 

Dominika Czaplewska prosi o zaangażowanie w wyjeździe do domu dziecka w najbliższą 

środę (15 kwietnia 2015 roku). 

 

5. Prace nad Wielką Majówką Studencką. 

Adam Kujawa, koordynator Wielkiej Majówki Studenckiej, prezentuje prognozę finansową 

wydarzenia (koszty związane z organizacją, zabezpieczeniem terenu, materiałami 

promocyjnymi itd.). Prezentuje również proponowany line-up oraz harmonogram występów. 

Wojciech Szalbierz, przedstawiciel producenta – Fundacji Jeden Uniwersytet – informuje 

o spotkaniu z radnymi osiedlowymi, którzy sprzeciwiają się organizacji imprezy. 

Adam Kujawa prosi o promocję wydarzenia na profilach Rad Samorządu Studentów. 

 

6. Wybór Komisji Wyborczej do Rady Mieszkańców Domu Studenckiego „Hanka”. 

Mateusz Nowak, zastępujący Huberta Jacha, przedstawia zarys wyborów uzupełniających do 

Rady Mieszkańców Domu Studenckiego „Hanka” w Poznaniu. Do komisji zgłosili się Adam 

Grys, Cezary Hurysz, Mateusz Marciniak, Mateusz Nowak oraz Remigiusz Stępak.  

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 1, które przeprowadza komisja skrutacyjna 

w składzie Marta Zwolińska i Filip Gratkowski. 

Imię i nazwisko Za Przeciw Wstrzymujący się 

Adam Grys 33 3 3 

Cezary Hurysz 34 2 3 

Mateusz Marciniak 34 2 3 

Mateusz Nowak 38 0 1 

Remigiusz Stępak 24 11 4 

Wszyscy kandydaci zostali wybrani na członków Komisji Wyborczej Rady Mieszkańców 

Domu Studenckiego „Hanka”. 



7. Wybór koordynatora kalendarza uniwersyteckiego na rok 2015/2016. 

Patrycja Poczekaj informuje, że na wniosek Marty Rudnickiej już teraz odbywa się wybór 

koordynatora kalendarza uniwersyteckiego, aby był on dostępny wcześniej. Dodaje również, 

że koordynator wraz z przewodniczącą PSS UAM będzie zabiegać o środki na produkcję 

wydawnictwa. 

Swoją kandydaturę złożył Artur Zieliński. Innych kandydatów nie ma. 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nr 2, które przeprowadza komisja skrutacyjna 

w składzie Kinga Szczepańska i Milena Szymkowiak.  

Imię i nazwisko Za Przeciw Wstrzymujący się 

Artur Zieliński 33 0 4 

Artur Zieliński został wybrany na koordynatora kalendarza uniwersyteckiego na rok 

2015/2016. 

 

8. Ankietyzacje 2015. 

Magdalena Karczewicz, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, określa zarys akcji 

ankietyzacyjnych w roku 2015 – ankietyzacji lektoratów oraz ankiety Przyjazny Dziekanat. 

Przypomina, że ankieta rozpoczyna się 13 kwietnia, a wydziałowi koordynatorzy mają czas 

do 8 maja na przesłanie wyników ankiet. 

 

9. Przyjęcie protokołów z II i III zwyczajnego posiedzenia PSS UAM. 

Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, informuje, że do protokołów nie zostały zgłoszone 

żadne poprawki. Prosi o przyjęcie ich w formie, jaka został przesłana do delegatów mailowo. 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z II zwyczajnego zebrania 

PSS UAM: 

Za Przeciw Wstrzymujący 

36 0 2 

Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z III zwyczajnego zebrania 

PSS UAM: 

Za Przeciw Wstrzymujący 

31 2 5 

 

Protokoły z obu posiedzeń zostały przyjęte. 

 

10. Sprawy komisji i pełnomocników.  

Paweł Binkowski, w zastępstwie Mateusza Nowakowskiego, przewodniczącego Komisji 

Prawnej, informuje o zbliżającym się spotkaniu Komisji, która zajmie się tworzeniem opinii 

projektu Regulaminu studiów UAM. Termin zwołania komisji jest jednak uzależniony od 

momentu otrzymania projektu przez Mateusza. 

Patrycja Poczekaj, w imieniu Huberta Jacha, przewodniczącego Komisji Socjalno-

Ekonomicznej, zawiadamia, że skończyła się procedura rozpatrywania odwołań od decyzji 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – miesiąc wcześniej, niż rok temu. 

Magdalena Karczewicz, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, zaprasza na następne 

spotkanie Komisji, na którym zostanie stworzony tutorial opiniowania programów studiów. 



Dominika Lica, przewodnicząca Komisji ds. Zarządzania Projektami, informuje 

o zbliżającym się pierwszym numerze gazety studenckiej UNIkat, której redaktorem 

naczelnym została Emilia Czyżak. Przypomina o zapisach na szkolenia weekendowe, które 

odbędą się 25 kwietnia. Kamil Komosiński, w ramach komunikatów Komisji ds. Zarządzania 

Projektami, zaprasza na Uniwersyteckie Mistrzostwa Przedsiębiorczości „Eurobusiness”, 

które odbędą się 18 kwietnia w budynku Collegium Historicum. Prosi osoby chętne, które 

chciałyby pomóc w organizacji wydarzenia o zgłaszanie się do niego lub Dominiki. 

Adrian Goliński, pełnomocnik ds. sportu, zdaje relację z biegu Night Runners. Informuje 

również o zbliżającej się II edycji Uniwersyteckiej ZaDyszki, która odbędzie się 25 kwietnia. 

Przed zebraniem Parlamentu odbyło się spotkanie teamu organizującego bieg. 

Paweł Barwinek, pełnomocnik ds. kultury, prosi o promocję dwóch wydarzeń kulturalnych, 

które będą się odbywać niebawem – Festiwalu Kultury Studentów „Kulminacje” oraz 

Studenckiego Przeglądu Artystycznego CIN_ART FESTIWAL. 

Artur Zieliński, pełnomocnik ds. programu Ambasador i promocji studiów, dziękuje za udział 

w Targach Edukacyjnych na terenie MTP. Proponuje również, ad vocem komunikatów 

Komisji ds. Zarządzania Projektami, organizację turnieju Quizwania.  

Paweł Binkowski, sekretarz PSS UAM, prosi o monitorowanie aktualności bazy danych 

(w związku ze zmianami w Radach). Informuje również o zasadach użytkowania mandatów 

członków Parlamentu, dziękuje Arturowi Zielińskiemu za ich wykonanie. 

Kacper Szczepanek, wiceprzewodniczący PSS UAM, prosi o kontakty do ewentualnych 

sponsorów, którzy mogliby wejść we współpracę podczas organizacji Wielkiej Majówki 

Studenckiej. 

 

11. Wolne głosy i wnioski. 

Paweł Binkowski, przewodniczący RSS WFPiK, zaprasza na imprezę Wild West Party, 

organizowaną przez RSS WA oraz RSS WFPiK, która odbędzie się 14 kwietnia. 

Daria Antczak, przewodnicząca RSS WCh, zaprasza na konferencję „Receptor”, którą 

organizują RSS WB i RSS WCh, która odbędzie się w dniach od 24 do 26 kwietnia. 

Patrycja Wawrzyczek, przewodnicząca RSS WN, zaprasza na Dzień Książki na Wydziale 

Neofilologii, który odbędzie się 30 kwietnia. 

Artur Zieliński, przewodniczący RSS WNGiG, zaprasza na Piknik Geografa, który odbędzie 

się 23 kwietnia. 

Anna Zenka, przewodnicząca RSS CP, zaprasza na Euronalia w Słubicach, które odbędą się 

w dniach od 12 do 14 maja. 

 

12. Zamknięcie zebrania. 

Patrycja Poczekaj zamyka IV zwyczajne zebranie Parlamentu Samorządu Studentów UAM. 

 

 



 

Protokół sporządził: 

Paweł Binkowski 

Obrady prowadziła: 

Patrycja Poczekaj 


