
 

SPRAWOZDANIE       24 czerwca 2020 

I POSIEDZENIE 

UCZELNIANEGO PARLAMENTU STUDENTÓW 

 

Dnia 24 czerwca 2020 roku, o godzinie 18:00 , na platformie ZOOM  odbyło się I posiedzenie 

nowo wybranego Uczelnianego Parlamentu Studentów. Wzięło w nim udział 39 osób – 35. 

parlamentarzystów, p.o. Przewodniczącego  Zarządu Głównego Samorządu Studentów i 2. 

Zastępców Przewodniczącego Zarządu Głównego Samorządu Studentów. 

Do czasu ukonstytuowania się nowego Prezydium w osobach Marszałka i Wicemarszałka 

spotkanie prowadził p.o. ZGSS  Jakub Olszewski.  

 

Przebieg spotkania  

1. Oficjalne otwarcie oraz przywitanie 

p.o. ZGSS  Jakub Olszewski przywitał wszystkich parlamentarzystów, gratulując 

im wejścia do UPS. Uczestnikom spotkania zostały przekazane wskazówki 

dotyczące technicznej strony spotkania i głosowania.  

 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej oraz protokolanta 

Prowadzący spotkanie zaproponował Mariusza Bochnię i Andrzeja Patyrę – 

osoby odpowiedzialne za techniczny przebieg spotkania, jako członków 

Komisji Skrutacyjnej. Na stanowisko protokolanta zgłosiła się Klaudia 

Żmijewska.  

Przeprowadzono dwa glosowania tajne, w których parlamentarzyści mogli 

zgodzić się, nie zgodzić się na zaproponowane osoby lub wstrzymać się od 

głosu. Wyniki były następujące: 

a. Komisja skrutacyjna 

głosy „tak” – 34 

głosy „nie” – 0 

głosy „wstrzymuję się” – 0 



b. Protokolant 

głosy „tak” – 34 

głosy „nie” – 0 

głosy „wstrzymuję się” – 0 

Komisja skrutacyjna została powołana w składzie: Mariusz Bochnia i Andrzej 

Patyra. Protokolantką została Klaudia Żmijewska. 

3. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko marszałka oraz 

wicemarszałka. Prezentacja kandydatów. 

 
a. Marszałek UPS 

Na stanowisko Marszałka UPS nikt się nie zgłosił. Jako kandydat, przez 

Jakuba Olszewskiego został zgłoszony Piotr Nawrot. Zgodził się na 

kandydaturę w wyborach.  

Kandydat przedstawił się, opowiedział o swojej wizji na działalność UPS.  

b. Wicemarszałek UPS 

Na stanowisko Wicemarszałka, przez Jakuba Olszewskiego został 

zgłoszony Bartłomiej Woryński. Samodzielnie zgłosił się Konrad Zygarski.  

Kandydaci przedstawili się, opowiedzieli dlaczego chcą zostać 

Wicemarszałkiem UPS.  

4. Wybór marszałka oraz wicemarszałka 
Komisja skrutacyjna przeprowadziła dwa głosowania. W głosowaniu na 

Marszałka UPS parlamentarzyści mogli zgodzić się lub nie zgodzić się na 

proponowaną kandydaturę, a także wstrzymać się od głosu. W przypadku 

głosowania na Wicemarszałka UPS parlamentarzyści mogli wybrać jednego 

kandydata lub wstrzymać się od głosu. Wyniki były nastepujące: 

a. Marszałek UPS 

głosy „tak” – 31 

głosy „nie” – 1 

głosy „wstrzymuję się” – 4 

 

 

 



b. Wicemarszałek UPS 

głosy „Bartłomiej Woryński” – 23 

głosy „Konrad Zygarski” – 13 

głosy „wstrzymuję się” – 0 

 

Marszałkiem UPS został wybrany Piotr Nawrot. Wicemarszałkiem UPS 

został wybrany Bartłomiej Woryński.  

5. Wolne wnioski i dyskusja 

Prowadzenie posiedzenia zostało przekazane Marszałkowi UPS.  

Wpłynęły dwa wnioski:  

1) Andrzej Patyra – zwrócono uwagę UPS, że w jak najkrótszym czasie 

powinno zostać zwołane II posiedzenie UPS celem wybrania nowego ZGSS.  

 

Marszałek przyjął tę informację, poinformował, że posiedzenie to odbędzie się 

najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.  

 

2) Jakub Olszewski – zasugerował, aby podczas kolejnych posiedzeń UPS 

pochylił się nad możliwością jednoczasowego reprezentowania organizacji 

pozarządowych i ZSW oraz ZGSS.  

 

Sprawą tą UPS zajmie się podczas kolejnych posiedzeń.  

 

6.  Zakończenie posiedzenia 

Marszałek UPS zamknął I Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów.  

 

   Protokolant: Klaudia Żmijewska 
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