
SPRAWOZDANIE            9 lipca 2020 

II POSIEDZENIE 
UCZELNIANEGO PARLAMENTU STUDENTÓW 
 

Dnia 9 lipca  2020 roku, o godzinie 17:00 , na platformie ZOOM  odbyło się II posiedzenie 
nowo wybranego Uczelnianego Parlamentu Studentów. Wzięło w nim udział 41 osób, w tym 
39. parlamentarzystów. Nieobecni: Michał Czaplicki, Urszula Szumlas,  

 

Przebieg spotkania  

1. Rozpoczęcie	posiedzenia.	
Marszałek otwiera spotkanie i proponuje na protokolanta Bartłomieja Woryńskiego. W 
wyniku głosowania wszystkie głosy oprócz jednego wstrzymującego się były na TAK. 

Marszałek na komisję skrutacyjną porponuje Mariusza Bochnie i Andrzeja Patyrę. Parlament 
jednogłośnie przyjął zgodę.  

  

 



2. Wybór	Przewodniczącego	Zarządu	Głównego	Samorządu	
Studentów	WUM. 

Na  stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego Samorządu 
Studentów WUM zgłosił się jeden kandydat – Jakub Olszewski.  Podczas 
posiedzenia UPS przedstawił on swoją kandydaturę. Wypowiedź zawierała 
informacje na temat działalności studenta, proponowanego składu ZGSS 
WUM oraz planowanych przedsięwzięć. 
  Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na 
zadawanie pytań kandydatowi, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez 
udziału kandydata.  
  Po ponownym połączeniu się z kandydatem odbyło się głosowanie tajne.  
Wyniki były następujące: 
głosy „tak” - 31 
głosy „nie” - 2 
głosy „wstrzymuję się” - 3 

2.	Wybór	Wiceprzewodniczącego	i	Sekretarza	Zarządu	Głównego	
Samorządu	Studentów	WUM.	
		 Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów opuściło dwóch 
parlamentarzystów.	
		 Na  stanowisko Wiceprzewodniczącego I ZGSS WUM Przewodniczący 
ZGSS WUM zgłosił  kandydaturę Jakuba Kołodziejka. Podczas posiedzenia 
UPS przedstawił on swoją kandydaturę.  
Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie 
pytań kandydatowi, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału 
kandydata. 
Po ponownym połączeniu się z kandydatem odbyło się głosowanie tajne.  
Wyniki były następujące: 
głosy „tak” - 31 
głosy „nie” - 1 
głosy „wstrzymuję się” – 2 
 
  Na  stanowisko Wiceprzewodniczącego II ZGSS WUM i Przewodniczącego 
Komisji Dydaktyki przewodniczący zgłosił  kandydaturę Agaty Andrzejczyk.  



  Parlamentarzyści w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę, aby głosowania 
na stanowisko Wiceprzewodniczącego II ZGSS WUM i Przewodniczącego 
Komisji Dydaktyki odbyły się równocześnie.  
głosy „tak” - 33 
głosy „nie” - 0 
głosy „wstrzymuję się” – 1 
 
  Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów opuściło dwóch 
parlamentarzystów. 

  Podczas posiedzenia UPS Agata Andrzejczyk przedstawiła  swoją 
kandydaturę.  
Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie 
pytań kandydatowi, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału 
kandydata. 

Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów opuściła 
parlamentarzystka Anna Skóra. 

  Po ponownym połączeniu się z kandydatem odbyło się głosowanie tajne.  
Wyniki były następujące: 

a. Wiceprzewodniczący II ZGSS 
głosy „tak” - 27 
głosy „nie” - 1 
głosy „wstrzymuję się” – 4 

b. Przewodniczący	Komisji	Dydaktyki	 
głosy „tak” - 31 
głosy „nie” - 0 
głosy „wstrzymuję się” – 2 

 



  Wśród parlamentarzystów pojawił się wniosek formalny „aby w 
dyskusjach tajnych nie pojawiały się informacje na temat tego, kto kogo ile 
zna, ponieważ przedłuża to czas spotkania”. Odpowiedź Marszałka zawierała 
informację na temat tego, że wypowiadane w ten sposób informacje mają 
na celu potwierdzenie słuszności opinii. 

	
3.	Wybór	Sekretarza	Samorządu	Studentów	WUM.	
		 Na  stanowisko Sekretarza ZGSS WUM Przewodniczący ZGSS WUM zgłosił  
kandydaturę Bartłomieja Gastoła. Podczas posiedzenia UPS przedstawił on 
swoją kandydaturę.  
Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie 
pytań kandydatowi, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału 
kandydata. 
 
  Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów opuściła 
parlamentarzystka Aleksandra Kalwarczyk. 
 
  Po ponownym połączeniu się z kandydatem odbyło się głosowanie tajne.  
Wyniki były następujące: 
głosy „tak” - 22 
głosy „nie” - 3 
głosy „wstrzymuję się” – 4 
 
4.		Wybór	Przewodniczących	Komisji	Samorządu	Studentów	WUM.	
  Parlamentarzyści w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę, aby głosowania 
na stanowiska Przewodniczących Komisji SS odbyły się równocześnie.  
głosy „tak” - 29 
głosy „nie” - 0 
głosy „wstrzymuję się” – 0 

5.		Wybór	Przewodniczących	Komisji	Samorządu	Studentów	
WUM.	



Na  stanowisko Przewodniczącego komisji Sportu i Turystyki ZGSS WUM 
Przewodniczący ZGSS WUM zgłosił  kandydaturę Kingi Zaremby. Podczas 
posiedzenia UPS przedstawiła ona swoją kandydaturę.  
Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie 
pytań kandydatce, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału 
kandydatki. 

Na  stanowisko Przewodniczącego komisji Kultury ZGSS WUM 
Przewodniczący ZGSS WUM zgłosił  kandydaturę Jakuba Białkowskiego. 
Podczas posiedzenia UPS przedstawił on swoją kandydaturę.  
Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie 
pytań kandydatowi, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału 
kandydata. 
 

Na  stanowisko Przewodniczącego komisji Informacji i Promocji ZGSS 
WUM Przewodniczący ZGSS WUM zgłosił  kandydaturę Hanny Dąbrowskiej. 
Podczas posiedzenia UPS przedstawiła ona swoją kandydaturę.  
Po przedstawieniu kandydatury parlamentarzyści mieli czas na zadawanie 
pytań kandydatce, a następnie odbyła się tajna dyskusja, bez udziału 
kandydatki. 

 

 
Wyniki głosowań na Przewodniczącego komisji Sportu i Turystyki ZGSS WUM  
były następujące: 

głosy „tak” - 15 
głosy „nie” - 8 
głosy „wstrzymuję się” – 5 

 

 



Wyniki głosowań na Przewodniczącego komisji Kultury ZGSS WUM były 
następujące: 

głosy „tak” - 19 
głosy „nie” - 4 
głosy „wstrzymuję się” – 5 

 

Wyniki głosowań na Przewodniczącego komisji Informacji i Promocji ZGSS 
WUM były następujące: 

głosy „tak” - 25 
głosy „nie” - 1 
głosy „wstrzymuję się” – 1 

Międzyczasie spotkanie opuścili: 
 Olga Tymińska, Agata Trzpil, Michał Czaplicki, Klaudia Żmijewska,  Wojciech Poniewierski, 
Kinga Dziok, Aleksandra Kalbarczyk, Anna Skóra, Stanisław Pawlak 

 



 
	
	
	

	
5.	Dyskusja	na	temat	pełnienia	funkcji	w	różnych	organizacjach	
studenckich.	

Parlamentarzyści jednogłośnie zgodzili się na przeniesienie dyskusji na temat 
pełnienia funkcji w różnych organizacjach studenckich (na wniosek Jakuba 
Olszewskiego) 	
6.	Wolne	wnioski.		

  

7.	Zakończenie	posiedzenia.	
 


