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Warszawa, 01.06.2018r. 
 
 

Protokół z posiedzeń internetowych Uczelnianego Parlamentu Studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kadencji 2016/18 

 
Posiedzenia poprowadzili:  
Marszałek UPS – Paulina Szajwaj, 
Wicemarszałek UPS – Andrzej Patyra,  
 
Obecnych Członków UPS: 16 osób   
 
Porządek głosowań: 
1. Głosowanie nad zgodą na przeprowadzenie głosowań w trybie internetowym. 
2. Powołanie Romana Końskiego na przedstawiciela Samorządu w Senackiej Komisji 

Statutowej. 
3. Wskazanie studenta do Rady Bibliotecznej WUM. 
4. Wybory uzupełniające do Komisji Senackich. 
5. Rozdział miejsc parkingowych dla studentów przy ulicy Pawińskiego. 
6. Poparcie protestu Porozumienia Rezydentów. 
7. Wybory uzupełniające do Senackiej Komisji Dydaktyki. 
 
 
Ad. 1 
12 września 2016 r. 
W związku z częstą potrzebą podejmowania decyzji w trybie pilnym, zaproponowano 
Parlamentarzystom możliwość przeprowadzania pilnych głosowań internetowo. 
 
Głosowanie nad zgodą na przeprowadzanie głosowań w trybie internetowym: 
ü Za – 27 osób, 
ü Przeciw – 0 osób, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Ad. 2 
13 września 2016 r. 
JM Rektor zwrócił się do Parlamentu z prośbą o wskazanie przedstawiciela Samorządu do 
Senackiej Komisji Statutowej, która ma zostać powołana na najbliższym posiedzeniu Senatu. 
Tradycją było, że przedstawicielem tym był wybierany Przewodniczący ZSS WUM. Ponownie, 
wobec tego zaproponowano kandydaturę Romana Końskiego: 
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Głosowanie nad powołaniem Romana Końskiego do Senackiej Komisji Statutowej: 
ü Za – 22 osoby, 
ü Przeciw – 0 osób, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Ad. 3 
6 grudnia 2016 r. 
Rada Biblioteczna zwróciła się o wskazanie przedstawiciela Samorządu do tejże Rady. Na 
ręce Prezydium Parlamentu wpłynęła jedna kandydatura – Aleksandry Kukli, 
 
Głosowanie nad powołaniem Aleksandry Kukli do Rady Bibliotecznej: 
ü Za – 23 osoby, 
ü Przeciw – 0 osób, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Ad. 3 
13 lutego 2017 r. 
Roman Koński zwrócił się do Parlamentu z wnioskiem o przekazanie jednego miejsca 
parkingowego na licytację charytatywną podczas meczu charytatywnego organizowanego 
przez IFMSA Warszawa. 
 
Głosowanie nad przekazanie miejsca parkingowego na cele charytatywne: 
ü Za – 25 osób, 
ü Przeciw – 0 osób, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Ad. 4 
5 sierpnia 2017 r. 
W związku z zakończeniem studiów przez niektórych przedstawicieli Samorządu w Komisjach 
Senackich zarządzono wybory uzupełniające. Kandydatów wskazały ZSW wydziałów, których 
przedstawiciele ukończyli studia i pojawiły się na ich miejsce wakaty. 
 
Głosowanie nad powołaniem Tomasza Bojara na przedstawiciela studentów do Senackiej 
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów: 
ü Za – 17 osób, 
ü Przeciw – 2 osoby, 
ü Wstrzymuje się – 1 osoba. 
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Parlament przyjął uchwałę. 
 
Głosowanie nad powołaniem Natalii Bierezowicz na przedstawiciela studentów do Senackiej 
Komisji Dydaktyki: 
ü Za – 18 osób, 
ü Przeciw – 1 osoba, 
ü Wstrzymuje się – 1 osoba. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Głosowanie nad powołaniem Zuzanny Kliś na przedstawiciela studentów do Senackiej 
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów: 
ü Za – 19 osób, 
ü Przeciw – 1 osoba, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Głosowanie nad powołaniem Zofii Kwiatkowskiej na przedstawiciela studentów do Senackiej 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów: 
ü Za – 18 osób, 
ü Przeciw – 2 osoby, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Ad. 5 
18 września 2017 r. 
W związku z przyznanie studentom 200 miejsc na parkingu przy ul. Pawińskiego, Roman 
Koński zwrócił się do Parlamentu z propozycjami ich rozdziału. Przedstawiono następujące 
warianty, zgodnie z ustaleniami powziętymi w roku ubiegłym: 
 
Wariant A:  
ü 180 miejsc do rozlosowania wśród studentów 
ü 14 miejsc dla kobiet ciężarnych 
ü 5 miejsc dla Samorządów Wydziałowych (po 1 miejscu na każdy) 
ü 1 miejsce dla Zarządu Samorządu Studentów 
 
Wariant B:  
ü 175 miejsc do rozlosowania wśród studentów 
ü 15 miejsc dla kobiet ciężarnych 
ü 10 miejsc dla organów Samorządu według zapotrzebowania 
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Głosowanie nad przekazanie miejsca parkingowego na cele charytatywne: 
ü Wariant A – 1 głos, 
ü Wariant B – 17 głosów. 
 
Parlament przyjął uchwałę w formie wariantu B. 
 
Ad. 6 
5 października 2017 r. 
Roman Koński zwrócił się do Parlamentu z wnioskiem o poparcie postulatów Porozumienia 
Rezydentów, proponując następującą treść uchwały: 
 
„My, reprezentanci wszystkich kierunków, również popieramy postulaty protestujących: 
1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie niższego niż 
6,8% PKB w ciągu trzech lat. 
2. Likwidację kolejek. 
3. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego. 
4. Likwidację biurokracji w ochronie zdrowia. 
5. Poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia. 
Zachęcamy do odwiedzania protestujących w Szpitalu, wspomóżmy ich rozmową, 
przyniesionymi napojami, dodajmy im otuchy! Nieważne czy znasz kogoś czy nie! 
Jednocześnie informujemy, że w sobotę odbędzie się pikieta Porozumienia Rezydentów.” 
 
Głosowanie nad poparciem postulatów Porozumienia Rezydentów: 
ü Za – 13 osób, 
ü Przeciw – 0 osób, 
ü Wstrzymuje się – 0 osób. 
 
Parlament przyjął uchwałę. 
 
Ad. 7 
23 stycznia 2017 r. 
W związku z wyjazdem na wymianę zagraniczną członka Senackiej Komisji Dydaktyki z 
ramienia studentów WF, przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktyki, prof. Wiercińska-
Drapało poprosiła o włączenie do składu komisji jeszcze jednej osoby z Wydziału 
Farmaceutycznego. Poproszono Parlament o zaopiniowanie poszerzenia składu komisji o 
studenta Analityki Medycznej, Macieja Matuszewskiego. 
 
Głosowanie nad powołaniem Macieja Matuszewskiego na przedstawiciela studentów do 
Senackiej Komisji Dydaktyki: 
ü Za – 12 osób, 
ü Przeciw – 2 osoby, 
ü Wstrzymuje się – 3 osoby. 
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Parlament przyjął uchwałę. 
 

Przewodniczyła:     Protokołował: 
 

/~*~/        /~*~/ 
 

Paulina Szajwaj      Andrzej Patyra 
 


